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Abstrakt

Denna uppsats beskriver processen att försöka finna en essens i Bob Dylans musikskapande för att 
sedan använda denna essens i fyra olika stadier i skapandet av en färdig inspelning. Det innefattar 
låtskrivande-, arrangerings-, inspelnings och mixningsprocessen. Jag reflekterar över denna process 
och utvärderar vad som hände med mitt låtskrivande och med min musik efter applicerandet av 
denna ”främmande” essens.

Min ursprungliga tro var att jag skulle kunna närma mig en enhetlig Dylansk essens men det skulle 
snart visa sig att den var betydligt mer fragmentarisk än jag väntat mig.



Förord

Jag vill tacka mina handledare David Myhr och Mikael Bäckman för stöd och hjälp i denna process 
som vissa dagar har känts lång och svår.

Tack till Anna Wedin för hjälp i låtskrivandefasen.

Ett stort tack också till Fredrik Edholm, Johan Börlin och Jenny Lahtinen för deras otroliga 
musikalitet. 

Tack till Ida Nilsson för hennes korta men mycket väl genomförda inhopp i studion.

Sist - men absolut inte minst - tack till Jonas Mattsson för hans engagemang i inspelning och 
mixning. Utan hans kunskap och tillmötesgående hade projektet inte blivit av över huvud taget.
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1. Inledning

Kan jag hitta en essens i Dylans musik? Kan jag överföra denna eventuella essens på mitt egna 
låtskrivande och musicerande? Eftersom jag är en stor beundrare av Dylans musik så ville jag 
försöka.

Jag har valt två skivor som främsta referensmaterial i denna process. Blonde on Blonde inspelad 
1966 och Time out of mind inspelad 1997. Jag har valt dessa två skivor för att jag anser att de har 
flera saker gemensamt. Både textmässigt och musikaliskt. Trots att det har gått drygt trettio år  
mellan inspelningarna. Men också för att det är mina två absoluta favoritskivor av Bob Dylan.

Jag ska försöka beskriva processen från att leta efter den eventuella essensen till att skriva grunder 
till låtar (text, melodi, harmonik) och slutligen spela in och mixa dem. 

I arbetet pratar jag mycket om sound och ljudbild. Dessa företeelser kan vara svåra att beskriva mer 
detaljerat i skrift och därför finns det ljudinspelningar att lyssna på. Jag har angett spårnummer vid 
sidan om rubriken på de avsnitt som har ett ljudande exempel som tydligt hör ihop med avsnittet.  
Detta eftersom jag har inte bara har tagit med de färdiga låtarna utan också valt att ta med ett par  
inspelningar som skildrar processen innan färdig mix.

Det är själva ljudinspelningen, den konstnärliga redovisningen, som är tänkt att utgöra huvuddelen 
av mitt examensarbete. Om du som läsare känner att du vill få mer förståelse för vad jag pratar om 
rekommenderar jag därför att lyssna på inspelningarna på den bifogade skivan. Låtarna finns också 
att lyssna på via länkar i publikationsdatabasen Pure på LTU (https://pure.ltu.se/portal/). De färdiga 
mixarna kan också höras på: www.soundcloud.com/erik-sundberg/sets/c-arbete
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2. Introduktion

2.1 Min musikaliska bakgrund

Musik har alltid funnits runt omkring mig. Jag växte upp med min mors och fars LP-skivor 
avspelade på kassettband. Då oftast musik från senare delen av 60-talet och tidiga 70-talet. Jag tror 
att mitt sinne redan då formades till att känna igen och njuta av de musikaliska idealen från den 
tiden. Men också av den speciella karaktär musiken fick på grund av de begränsningar som då fanns 
i inspelningsprocessen. 

Trots att ingen av mina föräldrar spelade något instrument hade vi ett piano hemma som jag - efter  
att ha sett min syster spela - började ta lektioner på. Jag tog pianolektioner i tre år och hade väl inga 
planer på att fortsätta med musik utan var mer intresserad av mopeder. Dock så bestämde sig min 
far helt plötsligt för att börja spela gitarr och fick tag på en akustisk nylonsträngad gitarr som han 
tog hem. Jag började spela på den och upptäckte en helt ny sida av musiken, långt bort från 
pianomusikens många och långa sidor av noter.

Efter något år av gitarrspelande fick jag av en händelse låna en bas av en god vän och satt och 
spelade bas i några månader. Sedan hände det sig att jag träffade några bekanta som skulle starta 
band och hade hört att jag spelade lite bas. Vi spelade sedan ihop i flera år och så här i efterhand kan 
jag mycket tydligt se vilka enskilda händelser som har gjort att jag har fortsatt med musik år efter  
år. 

2.2 Bob Dylan som influens

Bob Dylan har alltid funnits med bland mina musikaliska preferenser även om det stundtals har 
varit perifert. Ända fram till att jag tog examen från gymnasiet hade jag bara hört olika 
samlingsalbum och hade egentligen ingen aning om hur mycket han hade gjort eller vilka låtar som 
var från vilken tid o.s.v. 

När jag väl utforskade Dylans diskografi häpnades jag över hur mycket material det var och jag satt 
med mina ”greatest hits”-album och försökte hitta mina favoritlåtar på originalalbumen. Efter detta  
har Dylan följt mig och jag har upptäckt nya textliga och musikaliska detaljer allt eftersom åren gått  
och jag tror att denna upptäcktsfärd kommer att fortsätta i många år till. 
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3. Syfte

Syftet är att med utgångspunkt i Blonde on Blonde och Time out of mind försöka hitta essensen i 
Bob Dylans låtskrivande och musicerande och därefter överföra denna essens på mina egna låtar 
och hela processen från embryo till färdig inspelning.
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4. Bakgrund

4.1 Kort historik

Bob Dylan föddes den 24 maj 1941 i Duluth, Minnesota som Robert Allen Zimmerman. Han 
började spela gitarr och munspel i tidig ålder men det var när han studerade konst vid universitetet i  
Minneapolis och uppträdde på kaféer i närheten av campus som han tog namnet Bob Dylan. 
Efternamnet Dylan fick han från poeten Dylan Thomas (Dylan, 2004). Det var också på 
universitetet som han  först kom i kontakt med blues – en musikstil som skulle visa sig central i 
hans skapande. Redan influerad av country/folk-musiker såsom Hank Williams och Woody Guthrie 
kom han att bygga sitt eget uttryck framförallt på dessa musikaliska grundstenar.

Dylan skapade sig ett namn under sin tid i den amerikanska folkmusikens huvudsäte Greenwich 
Village i New York där han främst spelade traditionell amerikansk folkmusik på kaféer o.dyl.

Dylan kontrakterades till Columbia 1961 och släppte sitt första fullängdsalbum 1962. Detta var en 
blandning av blues och folk-standards med bara två egenskrivna låtar. Efter att ha släppt detta 
album så rullade det bara på och han har efter det släppt ytterligare trettiotre studioalbum och rört  
sig mellan allt från rock'n'roll till gospel.

4.2 Blonde on Blonde

Blonde on blonde som är en av de skivorna jag har valt att fokusera på började spelas in i New York 
i oktober 1965. Ackompanjerad av The Hawks som senare skulle bli The Band spelade Dylan in ett 
antal spår fram till januari 1966. Dock var han inte nöjd med resultatet och det enda spår från den 
sessionen som skulle komma med på albumet var ”One of us must know (sooner or later)”.

Ett citat av Dylan som jag tycker sätter fingret på både hans idé om hur man skapar musik och hans 
förtvivlan i New York sessionen är: ”I don’t give a fuck if it’s good or not, just play it together…you  
don’t have to play anything fancy or nothing, just…just together”(Heylin, 2009) En svensk 
översättning skulle gå något i stil med: ”Jag skiter i om det är bra eller dåligt, spela bara  
tillsammans... ni behöver inte spela nå't häftigt, bara... bara spela tillsammans”.

Sedan flyttades inspelningen till Nashville med flera nya musiker. Dock följde gitarristen från The 
Hawks, Robbie Robertson, och organisten Al Kooper med dit. Producenten Bob Johnston var bosatt 
i Nashville och det var han som kom med idén att de skulle åka dit. Här spelades den största delen 
av det som skulle bli Blonde on blonde in och redan efter en kort tid hade man färdiga tagningar på 
flera av de spår man hade försökt få till i New York.

Dylan jobbade på flera nya låtar i studion i Nashville och en typisk inspelningsdag kunde gå till på 
följande sätt: Bandet drack kaffe och spelade kort större delen av dagen medan Dylan jobbade på en 
text. Då Dylan kände sig färdig, ofta fram mot småtimmarna, kom bandet in i studion. Han 
förklarade kort låtens struktur, sedan räknade han in och bandet fick hänga på så snart de förstod 
vändorna.
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På Dylans begäran hade man tagit bort skiljeväggarna i studion vilket gjorde att bandet kunde se 
varandra hela tiden och få en nära kontakt. I kombination med att Blonde on Blonde spelades in på 
en 4-kanals bandspelare (vilket gjorde att man var tvungen att spela in flera instrument på ett spår). 1 
gjorde detta att albumet fick ett distinkt och personligt ”sound”.

Jag har alltid haft känslan att Blonde on Blonde är ett album som aldrig riktigt blev klart – eller 
snarare ett album som aldrig var menat att bli helt färdigt. Det har släppts i ett antal olika versioner,  
i såväl mono som stereo, vilket har gjort att albumet aldrig riktigt har cementerats fast i ett sound.  
Den suddiga definitionen av albumet kanske bäst illustreras av originalframsidan som är ett just 
suddigt bildporträtt av Dylan.

4.3 Time out of mind

Time out of mind, som är det andra albumet jag har valt att fokusera på spelades in i Miami, Florida 
under första halvan av 1997 och släpptes i september samma år. Även på detta album spelade man 
in det mesta live i studion. På de flesta låtarna var man mellan tio och tolv personer i samma rum 
vilket oundvikligen innebär att det kommer att bli läckage mellan de olika instrumentens  
mikrofoner. Arrangeringen av Time out of mind gjordes på plats i studion med bandspelaren 
rullande. Bandspelaren stod igång tolv timmar om dagen nio dagar i sträck. (Lanois, 2010)

4.4 Varför just dessa album?

Då jag valde dessa två skivor som referenser för mitt låtskrivande och inspelande gick jag 
egentligen bara på känsla. Jag valde två skivor som jag ansåg fångade det centrala av Dylans essens. 
Det var först efteråt, när jag började läsa på lite mer om inspelningsprocesserna jag upptäckte att  
man har tänkt på samma sätt på båda skivorna. Man har använt läckaget till sin fördel istället för att  
försöka minimera det som annars brukligt är. Detta att jag utan vidare kunskap om 
inspelningsprocesserna valde just dessa album tycker jag är ett bevis på att man någonstans har 
lyckats med det man ville få fram.

Textmässigt anser jag att dessa två skivor är högintressanta att lyssna på i relation till varandra. 
Dylan använder samma typ av bildspråk på båda albumen men de är skrivna ur två helt olika 
synvinklar. Temana är desamma men de är skrivna av två helt olika personer, d.v.s. Bob Dylan 25 år 
och Bob Dylan 56 år. Även om man inte skulle veta vilket av albumen som var skrivet på 60-talet 
och vilket som var skrivet på 90-talet skulle man bara genom att läsa texterna lätt kunna höra det.  
Den Dylan som skrev Time out of mind har levt 30 år längre än den unge Dylan och ”ofrivilligt” 
åldrats och börjat fundera över döden. Han ser längtansfullt tillbaka på ungdomen. Den unge Dylan 
har däremot inte tvingats in i liknande existentiella funderingar utan fokuserar mer av sin energi på 
att försöka få en viss Marie i säng. (”Absolutely sweet Marie”, Dylan, 1966)

1  Till skillnad från nyare studioinspelningar där man kan använda separata spår för varje instrument.
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Från Blonde on Blonde (”Absolutely sweet Marie”)

”Well, your railroad gate, you know I just can’t jump it 
Sometimes it gets so hard, you see 

I’m just sitting here beating on my trumpet 
With all these promises you left for me 

But where are you tonight, sweet Marie?”

Från Time out of mind (”Highlands”):

”The sun is beginning to shine on me 
But it’s not like the sun that used to be 

The party’s over and there’s less and less to say
I got new eyes  Everything looks far away”
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5. Metod och material

För att få en fördjupad bild av Bob Dylans konstnärskap har jag först och främst lyssnat på allt han 
har gjort. Redan innan jag valde något referensmaterial så försökte jag lyssna så helhetsmässigt som 
möjligt. Jag försökte också lyssna kronologiskt i viss utsträckning för att försöka se hur hans 
låtskrivande och textförfattande har utvecklats över tid. 

När jag sedan valde de två referensalbumen började jag leta skriftligt material om dessa två skivor i  
synnerhet. Till min förvåning fanns det väldigt gott om material. Jag har t.ex. läst delar av Michael 
Krogsgaards research i hur Blonde on Blonde spelades in, både i New York och Nashville. Denna 
research grundar sig på loggböcker och originalanteckningar från skivbolaget och studion.

Jag har även läst lite grand om hur skivorna spelades in. Alltså, live kontra pålägg. Vilka typer av 
effekter (kompressorer, delay m.m.) som kan ha använts.

I låtskrivarprocessen hade jag även möten med både Anna Wedin och Mikael Bäckman där vi 
diskuterade övergripande ”feeling” på låtar men också specifika saker såsom sångfraseringar, 
tempon etc. Både Anna och Mikael är väl bevandrade i Dylans musiklandskap och har varit till god 
hjälp i processen.
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6. Låtskrivandeprocessen

6.1 Övergripande

Den övergripande låtskrivandeprocessen till detta arbete var i stort mycket angenäm. Som sagt har 
jag alltid gillat denna typ av musik och förmodligen länge varit influerad av den omedvetet. Att då  
få ägna många timmar till att medvetet analysera och reflektera kring vilka delar av Dylans  
musikskapande jag direkt kan överföra på min musik har varit minst sagt intressant. 

Eftersom min grundtanke var att använda Dylans helhetsuttryck som referens, alltså inte dissekera 
musiken mer än nödvändigt så började jag med att bara lyssna på musiken och direkt applicera min 
subjektiva känsla när jag började skriva låtar. Efter ett tag kom jag dock fram till att det behövdes  
en mer djupgående analys av texter och musik för att fånga vissa av de drag i musiken som jag ville 
använda.

Jag har använt olika delar av det som jag anser vara essensen av Dylans ”sound” på olika låtar. 
Alltså har jag inte letat fram delar av hans uttryck jag ville använda och applicerat dem på alla mina  
låtar, utan snarare använt de som jag ansett passat till respektive låt. Detta återkommer jag närmare  
till på beskrivningen av de enskilda låtarna.

Alla låtar kom till med gitarr och sång. Jag spelade alltså den tänkta harmoniken på gitarr och 
nynnade fram instrumentmelodier och sång. Jag använde även piano för att få idéer till 
Hammondmelodier, speciellt på ”Two-faced Tina”. Jag ville att både harmonik och melodier skulle 
växa fram tillsammans. Därför försökte jag att inte ”låsa fast” ackord eller sång utan låta dom 
förändras med varandra under processen. Detta kunde innebära att de ”bestämda” ackorden fick ge 
vika för en förändring i melodin som påbjöd en förändring även i harmoniken.

Anledningen till antalet låtar var främst praktiska. Jag valde att spela in fyra låtar för att jag ansåg  
att det inte skulle finnas tid till att genomföra en tillfredsställande inspelnings- och mixningsprocess  
på fler låtar än så.
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6.2 The long night's gonna come

För att kunna följa med i processen även på ett ljudande plan kan man till just denna låt lyssna på 
det första embryot till låten. Lyssna då till spår 8.

Jag bestämde mig tidigt för att jag ville skriva en långsam blues där musiken skulle vara som ett  
ljudlandskap, alltså mer inriktad på ambiens än att de olika instrumenten skulle få ta stor plats var  
för sig i ljudbilden. 

Jag var tidigt i processen inne på att både texten och musiken skulle vara influerade av Time out of  
mind. Att försöka hitta den känsla av dysterhet eller ”blues” som jag tycker präglar albumet.

Jag hade alltså bestämt att det skulle vara bluesvändor av något slag. Jag hade också bestämt att det 
skulle vara en mollblues. För att få rätt läge för sången som jag ville skulle vara mörk och kärv 
valde jag e-moll.

Som jag tidigare nämnt ville jag att musiken skulle vara så mycket av en stillastående kuliss som 
möjligt. Därför drog jag ut på antalet takter som man ligger på tonikan längre än vad brukligt är i  
blues. Jag valde också att använda C7 – B7 som turnaround för jag anser att den kromatiska 
förflyttningen ger en viss spänning i harmoniken efter att ha legat väldigt länge på ett ackord. Med 
denna typ av harmonisk uppbyggnad blir det också ganska naturligt för musikerna hur de ska 
förhålla sig till dynamiken i vändorna.

Jag ville att sången skulle få ta tid på sig på denna låt, vilket jag tycker är ett genomgående drag på  
båda referensalbumen jag har valt. Dylan låter alltid sången och texterna få den tid de behöver. I  
vanliga fall när jag skriver musik känner jag ett visst obehag när en del av låten tar för lång tid eller  
när det är mycket luft mellan sångfraserna. Detta obehag har att göra med min rädsla för att 
lyssnaren ska tappa intresse när den inte blir matad med information hela tiden. Den här rädslan är i  
viss mån irrationell då jag själv gillar musik som låter saker ta tid och litar på lyssnarens förmåga att  
se på helheten och uppmärksamma detaljer. Därför ville jag tydligt gå emot den delen av min 
musikaliska instinkt och istället följa i Dylans fotspår. Jag ville att man verkligen skulle hinna 
smaka på den föregående frasen innan nästa kom.
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6.3 Two-faced Tina

Den här låten var den första jag skrev och den kom ganska naturligt efter extensivt lyssnande på 
Blonde on Blonde. Jag ville skriva någonting som var aggressivt i lyriken men som ändå handlade 
om en ganska banal sak. Harmoniskt sett så innehåller låten ackord från klassisk 60-tals rock'n'roll 
och tanken var att ackorden skulle följa melodin och inte sticka ut i sig. 

Det som skiljer ut denna låt från de andra är att den har ett stick. I sticket som kommer på ett lite  
oväntat ställe i låten förekommer det också ett ackord som inte utgår från någon av grundtonerna i  
skalan (subdominantens subdominant).

Som de andra låtarna kom denna till enbart med gitarr och sång där både melodin och ackorden fick 
vara beroende av varandra. Detta ledde till att ackorden ändrades allt eftersom melodin tog form. 
Från början hade versen betydligt färre ackordbyten men jag märkte efterhand att det krävdes mer 
förändring i harmoniken för att passa med melodin. 

Texten kom till väldigt fort. Jag visste vad jag ville säga med låten och vilket typ av versmått jag  
skulle ha. Jag ville ha med både s.k. retoriska frågor och uppmaningar i texten. 

I denna låt försökte jag också i större utsträckning mer eller mindre ta efter Bob Dylans 
sångfraseringar som jag anser vara en stor del av hans ”sound”. Jag tänkte på sångfraserna som att 
de hade en början och ett slut, men att det som fanns där emellan nästan var någonting 
odefinierbart. Jag försökte att tänka bort min skolning som påbjuder att jag ska sjunga så ”i takt” 
som möjligt och inte släpa eller stressa. Jag försökte få till fraseringar som skapade anspänning i 
musiken, något som slet och drog i tempot.
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6.4 The Ballad of Young Mary and Poor Tom

Redan när jag kom på att jag ville skriva en uppsats som rörde Bob Dylan bestämde jag mig för att 
skriva en ballad. Alltså en berättande visa i klassisk berättarform. Detta trots att ingen av mina 
referensalbum egentligen innehåller en sådan typ av låt. Jag anser ändå att balladen är en sådan 
viktig del i vad som gjorde Dylan till den låtskrivare han är. Många av hans stora influenser var 
folkmusiker som t.ex. Woody Guthrie som ofta sjöng just ballader. Jag valde att använda vad som 
jag anser vara typiska drag från den nordamerikanska berättartraditionen, såsom adjektiv före alla 
namn, vilket är väldigt bekvämt när man skriver text för man har möjlighet att med ganska små 
medel beskriva personen i fråga. Jag ville också att det skulle vara en tragedi vilket är vanligt i  
ballader.

Jag ville redan från början att denna låt skulle ha samma harmonik som går om och om igen. Denna 
kom till under ett ögonblick av magi. Jag bestämde mig helt enkelt för att sätta mig ner och skriva 
en ackordvända som skulle utgöra grunden till låten och fem minuter senare var harmoniken klar.

Texten till denna låt skrevs under drygt en månad. Jag skrev första delen av låten på en dag för att 
sedan köra fast totalt. Trots att jag visste vad jag ville skulle ske i historien så fick jag inte ner en rad 
på papper under nästan tre veckor. Sedan när tiden började bli knapp och inspelningen närmade sig 
så tvingade jag mig själv att börja skriva. Då skrev jag ungefär en vers om dagen som till slut 
bildade hela andra delen av texten.

Det här var den låten som förändrades mest under processen från embryo till färdig låt. Min första 
tanke med låten var att det skulle vara en akustisk låt med endast gitarr och sång. Detta för att  
verkligen få fram texten och historien som jag ville berätta. Det skulle dock visa sig att det inte  
riktigt blev så vilket jag kommer till i nästa avsnitt som handlar om arrangeringen och inspelningen.
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6.5 Isis #2

Jag ville ha en låt som kändes så enhetlig som möjligt. Det är såklart en väldigt subjektiv fråga men 
jag menar enhetlig på det sättet att man knappt ska märka ackordbyten eller att man går in i en ny 
del av låten. Allt ska flyta ihop och vara en helhet. 

Jag kan ärligt inte säga vad som kom till först på denna låt. Nu i efterhand så känns det som att allt  
kom till på samma gång. Även om det inte är helt sant så var det lite åt det hållet. Melodin kom till  
först - sedan ackorden som var så självklara att det egentligen inte fanns några alternativ. Medan jag 
nynnade melodin och spelade ackorden kom det fram ord och meningar i huvudet som sedan 
utgjorde fragment av den historia som är den färdiga texten. Självklart behövdes det lite 
”hantverkande” innan texten fick sin färdiga form och helhet, men de viktigaste delarna anser jag 
fanns där innan jag visste det själv.

Det intressanta med att skriva denna låt var att det kändes lika naturligt att skriva den som jag anser  
att det känns att lyssna på den. På gott och ont. Den går liksom lite obemärkt förbi. Det är ingenting 
i låten, varken harmoniskt, rytmiskt eller textmässigt som riktigt fångar ens uppmärksamhet. Jag 
bestämde mig därför för att prova om jag kunde göra något i arrangerings- eller mixprocessen som 
gav låten lite personlighet. Vilket jag närmare går in på i avsnittet om just arrangering/inspelning.

Denna låt fick sitt namn som ett hommage till Bob Dylan, då han har en låt som heter just ”Isis”.  
Även om Dylans Isis är av en något annorlunda karaktär än min. Hans Isis är en kvinna som 
huvudkaraktären måste skiljas ifrån emedan min Isis främst är floden Themsen som ibland kallas 
för Isis men också en metafor för ett kvinnligt väsen som driver en framåt i livet och ger en hopp.
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7. Arrangering/Inspelning

7.1 Övergripande

Då det gäller att hitta och försöka att applicera en annan konstnärlig essens än sin egen på ens 
egenskrivna material så är det ju såklart viktigt att göra medvetna och välgrundade val. Framförallt  
då det gäller instrumentation, musiker och tonval etc. Min bild av vad som gör att Blonde on  
Blonde och Time out of mind har sådan otrolig nerv och närvaro har dock inte främst med dessa 
saker att göra. Jag tror att den stora orsaken till detta har att göra med att man spelar in båda dessa 
skivor live i studion och att man arrangerar låtarna medan man spelar in. Låtarna får behålla sitt  
organiska och levande jag. Den här filosofin var något jag verkligen ville använda i min 
inspelningssession.

Min plan var då att träffa mina medmusikanter någon timme innan vi skulle gå in i studion och 
introducera mina låtar för dem. De hade alltså inte hört någon av låtarna innan denna första träff.
Jag spelade upp låtarna för dem med akustisk gitarr och sång. Sedan förklarade jag väldigt kort 
vilken riktning jag ville att låten skulle ta. Efter det kände vi på alla låtar i replokalen och  
diskuterade övergripande känsla på låtarna och även instrumentation. Det ska även sägas att jag, i 
låtskrivandefasen, försökte koppla bort det faktum att jag också skulle vara musiker, d.v.s. att jag 
inte funderade över vad jag skulle spela innan jag spelade med bandet första gången. Detta för att i  
mesta möjliga mån försöka sätta mig i samma situation som mina medmusiker och lyssna med nya 
öron när vi väl satt i studion.

Eftersom jag ville spela in så mycket som möjligt live diskuterade jag och ljudteknikern Jonas 
Mattsson en optimal studioplacering där vi skulle komma så nära varandra som möjligt men ändå 
slippa överdrivet mycket läckage, t.ex. där trummorna går in i Lesliemikrofonerna eller basen går in  
i gitarrmikrofonerna. Detta för att underlätta mixningsprocessen där för mycket läckage kan göra 
det svårt att kontrollera instrumenten var för sig. Dock så ville jag att ett visst läckage skulle 
förekomma för att jag anser att det bidrar till livekänslan.

Vi försökte hur som helst isolera mellan ljudkällorna med s.k. gobos som är tjocka 
skumgummimadrasser på ungefär 2.5 x 1.5 m. Efter att ha soundcheckat och blivit nöjda med sound 
och läckagenivå började vi spela in.

Valet av instrumentation kändes ganska självklart av den enkla anledningen att det var 
grundstommen på båda referensalbumen. Alltså trummor, bas, Hammondorgel, flygel, elgitarr och 
så munspel på två av låtarna.  

Jag hade bokat studion från fredag eftermiddag till söndag kväll och därför var planen att börja 
spela in redan på fredag kväll för att sedan fortsätta tidigt på lördag. Söndag ville jag endast lägga 
sång och börja mixa.

Jag och Jonas Mattsson bestämde oss för att testa så många mikrofoner som möjligt för att 
undersöka vilken som skulle passa bäst till våra ändamål. Den låten jag ansåg att sångsoundet var 
viktigast på var ”The long night's gonna come” och därför fokuserade vi på att använda en mikrofon 
som fungerade bäst till just till den låten. Vi bestämde oss till slut för Electrovoice RE20 som 
verkligen tog fram alla de övertoner som bidrog till det raspiga soundet. Vi var nöjda med det valet  
och vi använde samma mikrofon till alla fyra låtarna.
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7.2 The long night's gonna come

Liveinspelning: Trummor, bas, elgitarr, flygel, munspel
Pålägg: Slidegitarr, Hammondorgel, sång

Fredag kväll spelade vi in medan vi jammade och kände oss för på låten. Jag var från början väldigt 
nöjd med grundsoundet och vi pratade bara några små detaljer så som dynamiska höjdpunkter. 
Lyssna på spår 6 för att höra hur det jammet lät. Jag saknade dock något som bidrog till den något 
kärva ambiensen i de högre registren. Jag tänkte att munspel skulle kunna tillföra det så därför 
bestämde vi att ta en tagning dagen efter då munspelet skulle kunna vara med. På lördagen spelade 
vi in tre tagningar på låten med munspel. Vi använde till slut den tredje tagningen. 

Eftersom denna låt är väldigt influerad av Time out of mind så ville jag ha någonting som hade 
samma funktion som en lap steel. Så jag bad Johan lägga slidegitarr på andra halvan av låten. Först 
på solot där han skulle ta mycket plats för att sedan på sista versen gå över till att göra ljudeffekter 
främst mellan sångfraserna. Detta gjorde han på en tagning och jag blev väldigt nöjd.

Den mest kontroversiella idén på denna låt under diskussionerna av arrangemang var 
Hammondpålägget som ligger under hela låten på taktslagen 2 och 4. Eftersom grundsoundet är 
ganska rytmiskt flytande så kände jag att låten krävde något stadigt som man kunde ta fasta vid. 
Efter en del diskussioner provade vi ändå denna idé som ett pålägg och jag kände att den verkligen 
hade sin plats i ljudbilden.
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7.3 Two-faced Tina

Liveinspelning: Trummor, bas, elgitarr, Hammondorgel
Pålägg: Elgitarr, sång

För att få en bild av hur denna låt blev som den blev vill jag förorda att du som läsare lyssnar på 
spår 7 som illustrerar hur det lät när vi jammade på den i studion.

På den här låten hade jag förberett en del arrangemangsdetaljer som jag hade med mig till studion.  
T.ex. Hammondlinjerna i intro och mellanspel men också mellan sångfraserna på refrängen.

Jag hade en ganska tydlig idé om att det viktigaste med låten var energin, att när man lyssnar på 
låten ska känna att man trycks framåt hela tiden. På fredagskvällen experimenterade vi med tempot  
för att få fram texten och melodierna utan att behöva stressa.

Eftersom låten hoppar relativt snabbt mellan delarna och dessutom var den låten med flest olika 
delar var det den som vi behövde mest tid till att sätta formen på. Jag kände också att energin som 
jag letade efter inte riktigt kom fram när vi var lite osäkra på formen. Därför använde vi flest  
tagningar på denna låt innan jag kände att alla spelade avslappnat. Jag hjälpte även till att hålla koll  
på formen genom att ge ”cue” i slaskmikrofonen när de olika delarna kom. Att ge ”cue” innebär helt  
enkelt att i stunden på något sätt ge signal om vad som ska ske i låten.

”Two-faced Tina” kändes väldigt bra direkt efter livetagningen. Vi bestämde dock att vi skulle 
förstärka Hammondlinjerna i intro, mellanspel och refräng med gitarrpålägg. 

Sånginspelningen på denna låt gick väldigt fort och jag var ganska klar med hur jag ville behandla 
fraserna.

7.4 The Ballad of Young Mary and Poor Tom

Liveinspelning: Trummor, bas, elgitarr, flygel
Pålägg: Akustisk gitarr, sång

Som jag nämnde tidigare hade jag tänkt att den här låten skulle spelas in med bara akustisk gitarr  
och sång men jag ville ändå se vad som skulle hända om vi provade att jamma på den med fullt  
band. Jag spelade helt enkelt som jag hade tänkt på akustisk gitarr och bandet fick känna sig för och 
komma in som de kände passade. Låten fick direkt ett helt annat sound än vad jag hade tänkt från 
början men jag älskade det. 

Låten är drygt sex minuter lång och har bara en del som går om och om igen vilket gjorde att jag 
ville strukturera upp den dynamiskt. Jag ville dock behålla den ”jammiga” känslan som vi hade på 
de första genomspelningarna. Lösningen på det var att vi gick igenom låten utan att samtidigt spela 
den och bestämde var vi skulle försöka ha de dynamiska topparna och var vi skulle slänga in 
gitarrsolot. Vi bestämde även att den sista versen skulle spelas utan tempo för att sedan lägga in ett  
outro där vi jammade i en liten stund och som vi sedan skulle ”fejda”2 i mixen.

2 Från eng. ”fade out” 
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Sången gick fort att lägga även på denna. Vi använde samma mikrofon som på ”The long night...” 
som jag tyckte förstärkte sången på ett tydligt sätt och passade bra även till denna låt.

7.5 Isis #2

Liveinspelning: Trummor, bas, akustisk gitarr, Hammondorgel, munspel
Pålägg: Slidegitarr, sång

Som jag nämnt tidigare ville jag hitta något i denna låt som stack ut på något sätt. Jag behövde inte  
fundera länge efter att jag fick klartecken att Mikael Bäckman kunde vara med och spela munspel.  
Jag gav honom fria händer att spela på intro och outro samt instruerade honom att ta vid efter 
refrängerna och fortsätta i refrängintensitet. Det var enligt mig den krydda som saknades och 
förutom det lade vi slidegitarr på refräng för att binda ihop fraserna och få ännu ett nytt ”sound” i 
ljudbilden.

Jag ringde även in Ida Nilsson för att sjunga en stämma på sista delen av låten.
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8. Mixning

8.1 Övergripande

Då jag planerade för inspelningshelgen tänkte jag att vi skulle hinna mixa alla fyra låtar på 
söndagen. Detta visade sig ganska snabbt vara en utopi och i realiteten hann vi bara mixa knappt en 
låt på söndagen. Detta gjorde att jag var tvungen att försöka få mer tid i K1 (Kontrollrum 1) 
eftersom vi hade påbörjat mixen på två av låtarna där (”Two-faced Tina” och ”The long night's 
gonna come”). Vi bestämde oss dock för att mixa dom andra två låtarna (”Isis #2” och ”The ballad 
of Young Mary and Poor Tom”) i ett mindre s.k. Pro Tools-rum. Jag hade tur och fick tag på mer tid 
i det annars väldigt uppbokade K1.

Min allmänna inställning till mixprocessen var att vi skulle göra så lite som möjligt på låtarna, d.v.s  
inte använda överdrivet mycket effekter på låtarna, förutom på ”The long night's gonna come” där 
jag hade soundet på Time out of mind som förebild och ville använda diverse effekter för att i viss 
mån efterlikna det.

Vid varje underrubrik i detta avsnitt har jag skrivit ett spårnummer. Detta betyder att du som läsare  
kan lyssna på den slutgiltiga mixen på varje enskild låt genom att spela det givna spårnumret.

8.2 The long night's gonna come    (Spår 1)

Som ovan nämnts var det denna låt jag ville använda flest effekter och ”mixningstrick” på för att  
komma åt soundet jag var ute efter. Vi började med att lägga ett slapback delay 3 som växlade i 
stereobilden på Hammondorgeln. Vi lade även ett kort delay på sången vilket enligt mig passade 
väldigt bra i ljudbilden. Jag ville ha ett luftigt sound och förstärkte detta med hjälp av reverb på 
gitarr, munspel och sång.

Eftersom det här var en av de låtarna vi mixade i K1 hade vi tillgång till alla hårdvarueffekter som 
finns där. Bl.a så använde vi TC Electronics 2290 Delay på Hammondorgeln, Yamaha D1500 Delay 
på slidegitarr och sång och Lexicon 480L Fat Plate Reverb på gitarr, munspel och sång.

3 Ett eko på mellan ca. 50 – 300 millisekunder.
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8.3 Two-faced Tina    (Spår 2 mono)   (Spår 5 stereo)

Denna låt skulle vi också få tid att mixa klart i K1. Jag ville inte använda så mycket effekter o.dyl.  
på denna utan vi bestämde oss för att hålla den så som den var från inspelning. Jag ville dock göra 
två versioner av den, en mono och en stereo, precis som gjordes med Blonde on Blonde4.
Jag ville också att stereoversionen skulle vara lika extremt panorerad som på den.

Stereobilden ser ut som följer:

  VÄNSTER                       MITTEN                      HÖGER 
Trummor, Hammond     Sång Gitarr, Bas

8.4 The Ballad of Young Mary and Poor Tom   (Spår 3)

På denna ville jag att soundet som vi hade direkt från inspelningen skulle bibehållas, vilket gjorde 
att vi i princip bara ställde nivåer så att allt var balanserat. Vi var dock tvungna att ha lite  
kompressor på sången för den var lite spretig i dynamiken.

8.5 Isis #2    (Spår 4)

Denna låt är definitivt den med mest reverb, speciellt på sången. Jag måste vara ärlig och säga att  
det här var en mixidé som jag inte var så nöjd med efter att ha lyssnat i efterhand. Men det har 
tyvärr inte funnits tid att göra en ny eftersom spåren med grundmixen har blivit raderade från datorn 
och vi inte hade gjort någon säkerhetskopia. Jag hoppas dock hinna med en ny mix i framtiden.

4 Detta p.g.a. att många inte hade möjligheten att i hemmet spela upp musik i stereo.
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9. Reflekterande diskussion

Efter att ha fått lite perspektiv på denna process så kan jag dra några slutsatser. När jag började 
fundera över detta projekt så var jag lite rädd att jag skulle ta för mycket intryck av Dylans musik 
och att mitt personliga uttryck skulle försvinna totalt. Ganska tidigt i processen märkte jag dock att  
detta inte skulle bli fallet. Hur mycket jag än försökte så kunde jag inte få Erik Sundberg att 
försvinna ur ljudbilden, vilket var en lugnande insikt. Det gjorde att jag kände mig mer fri att ta 
intryck av Dylan utan att behöva vara rädd för att tappa bort mig själv.

Jag har också sett tydligt att den essens jag letat efter inte är i singular utan snarare kan ta sig 
uttryck på många olika sätt. Jag har i alla fall inte funnit någon enhetlig essens som jag har kunnat 
lägga som en filt över allt jag har skrivit. Snarare har jag hittat många små fragment av en 
”Dylansk” essens som jag har kunnat använda på olika sätt i olika sammanhang. Hammondorgelns 
funktion i ”Two-faced Tina” och användningen av mixtekniker för att skapa ett ljudlandskap på 
”The long night's gonna come” är ett par exempel på dessa fragment. Ett annat fragment som har 
varit viktigt för slutresultatet är enligt mig sättet att se på sångfraseringarna. Jag försökte hela tiden 
att endast ha en början och ett slut på sångfraserna, emedan det som var mellan dessa konstanter 
fick vara fritt från förutbestämda regler. 

Den del av processen som enskilt har gjort mest för att bidra till essensen var enligt mig 
inspelningsfilosofin, alltså att vi gick in i studion utan att egentligen veta vad som skulle hända. Att  
vi gav musiken rum att leva i sig själv, och inte stängde in den i redan uppgjorda ramar eller  
begränsade den genom att bestämma hur allt skulle spelas in i minsta detalj.

Om jag skulle få göra om ett liknande projekt skulle jag dock ha sett till att ha mer tid i studion. Att  
kunna ta med sig den konstnärliga processen in i studion är för mig ovärderligt. Vi hade dock lite 
för lite tid för att fullt kunna ta ut svängarna i studion. Jag inser dock att min tro att det skulle ha 
blivit bättre mycket väl kan vara önsketänkande och att den så viktiga spontaniteten hade kunnat gå 
förlorad av att vara i studion för länge. I en perfekt värld hade jag dock sett till att ha två dagar extra 
i studion och likt Dylan låtit inspelningsutrustningen stå igång och försöka fånga det som hände när 
man inte hade avsikten att göra en perfekt tagning.
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11. Bilagor

Bilaga 1

Låtordning CD

1. The long night's gonna come
2. Two-faced Tina (mono)
3. The Ballad of Young Mary and Poor Tom
4. Isis #2
5. Two-faced Tina (stereo)
6. JAM The long night's gonna come
7. JAM Two-faced Tina
8. EMBRYO The long night's gonna come

Bilaga 2

Musiker

Trummor – Fredrik Edholm
Elgitarr, akustisk gitarr – Johan Börlin
Hammondorgel, flygel – Jenny Lahtinen
Munspel – Mikael Bäckman
Sång, elbas, akustisk gitarr – Erik Sundberg
Sång (”Isis #2”) – Ida Nilsson
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Bilaga 3

Texter/ackord

The long night's gonna come

          Em
I am walking, always the same trail

In my own footsteps, I know I can't fail

Off in a distance, I hear the beating of a drum
                C7                 B7     Em

It's the sound of, the long night that's gonna come

Everyone's feasting, but not for long

Everyone's still talking, though the words are gone

Silent shadows growing, when the day is done

Whisper rumours, the long night's gonna come

    Am Em     
I look out my window, people laughing in the sun
Am       C7

They don't even notice, It's already begun
B7 Em

The long night's gonna come

I called you, I tried to explain

But you just told me, I needed something to blame

That's not true I said, I'm not the only one

Who believe that, the long night's gonna come

You call me cynical, that I should try another view

Maybe you're right girl, maybe it's just cause I'm blue

Maybe the long night's not gonna come true
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Two-faced Tina

        E       A        B      C#m   A
Tina! Why do you call for me to knock upon your door?

  E    A B
You know that we've been down that road before

       E     A        B         C#m        A
If I could choose, I wouldn't want to cause you no more pain

     E          A B
No, I don't want to walk that road again

And Tina! How come you always seem to be just where I am?

I thought I made it clear on where I stand

I can't see what's to gain for you to always be around

In the end it always puts you down

 A     B      E
So get your face out of the drawer

    A        B          E
Leave it on the floor

  A         F#m       B
Take your clothes and just walk out the door

         E
It can't be me you're looking for

Yes, I know you're friends with Bacchus, I spoke to him last night

He told me not to get into your fight

But today I sit with Ares and he offers me his fist

And I'm not sure I'm able to resist

   D E
No one can stand you, if you can't stand yourself

D E
If I don't have too, I don't want to be the one to say

    D        E             B
I have better things to do, don't wanna be around to play...  anymore
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The ballad of young Mary and poor Tom

     Em         G A7(11)
Early one morning poor Tom woke up, alone between his sheets

Em              G    A7(11)
He searched the house for his own true wife, young Mary oh so sweet

Em                 G              A7(11)
In utter confusion and disarray, he looked for her high and low

     Em G         A7(11)
Nothing revealed a trace of his wife, young Mary she was gone

    Em          G   A7(11)
Sweet Mary left in the break of dawn and only the lark could see

          Em                 G     A7(11)
The look on her face as if to say: now I am free

          C       B7          Em
Young Mary she was free

She left in search for a better life, in a big town far away
The blinding lights she used as disguise to hide her disarray

But the town is no place for a country girl, Mary soon did see
Peaople don't talk, unless to sell you their stock, nothing there is free

Nothing here is free

Slowly but surely she realized her terrible mistake
Cause fortune will never be found in a whim, that's one thing you'll have to make

She missed poor Tom yeah truth to be told, she missed her husband so
She swallowed her pride and packed up her thing, began the long trip home

When Mary returned a year had passed and little did she know
What happened to Tom after she'd gone, how the northern wind had blown

How the northern wind had blown

His mother said: poor Tom is dead, he died one cold winter night
Last words he aired seemed like a prayer, as he looked into the light

He said: ”I don't bear any hate in me”, she told her and she cried
Cause she knew the reason Tom was gone, out of sorrow he died

Of sorrow he died

She left with a hollow look on her face, wearing her crown of woe
And now she sleeps for eternity, with Tom six feet below
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Isis#2

      E  F#m                 A         E
Tonight I dreamed about the river Isis, I saw her carry my hopes downstream

 F#m          A  E
Far away from the land where my home is, towards places that I'd never seen

          E        F#m    A E
I saw people that worked until sundown, just to buy another shot

          E F#m        A         E
Of the plastic distractions their kings provided, to forget what they already forgot

   
                     A    E         A           B

I couldn't see where my hope had gone, I searched 'til I nearly drowned
         E   B/D#         C#m     A   B E
As if Isis told me to move on, don't stop 'til my hope I had found

I saw warlords polish their rifles, to be ready for the fight

The guns they'd bought from the kings and the queens, sparkled and shined bright

I passed a troubadour who played for scraps of food, and a roof over his head

Although people would stay and listen, no one really could hear what he said

He sang in a tongue so long unsung, t'was the language of the free

I didn't really know the words, but I know he was singing to me

I thought about gold and jewels, and the liberty of the mind

But the gold was way too heavy to bear, so I left it all behind

Then I came in to a city, with a line between west and east

A great wheel to spin my fortune, and decide if i could be released

Isis awoke and the words she spoke was meant for my ears alone

She said your hope will never be lost, as long as the river flow

And there on the shore she stood, my love and said ”come on, let's go”
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