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Utbildning 

2011-2013. Högskolan för scen och musik, Göteborg, Master, komposition 2 år 
2008-2011. Högskolan för scen och musik, Göteborg, Kandidat, komposition 3 år 
2006-2008. Gotlands tonsättarskola, Kompositionslinje, 2 år.  
2005-2006. Gotlands tonsättarskola, Komposition Fri konst, 1 år.  
2001-2003. Kulturverkstan, Göteborg, Projektledning, 2 år. 

Verk och samarbeten i urval 

Övriga projekt och erfarenheter i urval 

• Je suis ta seur. Soundtrack till författaren och filmskaparen Emeli 
Bergmans debutfilm. I huvudrollerna elever vid Conservatoire 
National Supérieur d'Art Dramatique i Paris.

2019

• Moving the Ship. Film och soundtrack. För Linneuniversitetets 
projekt Experimental Heritage Explorations i samarbete med den 
irländska koreografen Maria Kerin. Visningar i Kilshanny och 
Lisdoonvaarna, Irland, Kalmar konstmuseum, Kiviks 
museum, Ölands museum Himmelsberga och 
Linneuniversitetet Växjö (2019-2020). 

2019

• GAN. Dansverk för dansduo och kammarens. Work in progress. 
Samarbete med koreografen Ingrid Rosborg, scenografen Bengt 
Gomér och filmaren Kåre Persson.

2017-

• Jordebok - ett oratorium om den föränderliga staden, Varbergs 
kammarkör med solister under ledning av körprof. Gunno 
Palmquist. Uruppf. GöteborgsOperan 2016

2014-16

• Kilroy was here - verk för Norrköpings symfoniorkester (dir. prof. 
B. Tommy Andersson)

2013

• Open House - verk för Musica Vitae (dir. Michael Bartosch) 2012

• Medverkan och pianomusik i TV-filmen Kung Raine och Drottning 
Gunilla, (SVT: K-special), regi: Helene Alm

2012

• Poltergeist - verk för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, 
framförande i SR P2 klassiskt

2011

• Exfolia - verk för elgitarr och liveelektronik, Seth Josel 2011

• Min väg - arrangemang för Norrköpings symfoniorkester med 
solister. Stadens ljud, Språkets ljus, Vi steg upp. (musik: Peter 
Bryngelsson). De Geerhallen, Norrköping 2016

2016

• Slagverkare i föreställningen Musik för material, Byteatern, Kalmar 1997

• Slagverkare i TV-filmen Sound of  glass (musik: Peter Bryngelsson) 1996

• Gitarrist i gitarrorkestern Guitarsis och gruppen Triangulus, under 
ledning av Peter Bryngelsson. Turnéer och framträdanden i SVT 
och SR P3

1986-90

• Komposition av musik för ungdomsprogrammet Viskningar och vrål 
SR P3, producent: Marianne Greip

1987-88 
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Publicerade texter om musik 

Stipendier 

Uppdrag, medlemskap mm 

Något om min estetiska inriktning - musik och minne 

Att komponera musik är att hantera ett historiskt laddat material. Med en yrkesbakgrund som arkeolog 
tänker jag på musiken som ett kulturlager. Musiken är full av minnen: brottstycken av genrer, historiska 
stilideal och retoriska mönster som har bevarats och levt vidare i nya former. Lusten och utmaningen i 
kompositionsarbetet ligger för mig i att skapa ny mening ur dessa skikt, att genom överlagringar och 
sammanfogningar upptäcka det oväntade eller rent av ohörda. De tre huvudspåren i mitt skapande är 
kammarmusik, orkestermusik och musikdramatik. Jag arbetar gärna i gränssnittet mot andra 
konstformer, på senare tid också med film och filmmusik. 

Kort biografi 

Jag föddes i Kalmar 1965. Mina två stora intressen kom tidigt. I tioårsåldern bestämde mig för 
att bli arkeolog. Ungefär samtidigt vaknade musikintresset på allvar. Som gitarrist och låtskrivare 
i olika lokala band influerades jag av 1970-talets progressiva musikscen. Under åren 1986-1990 
var jag medlem i gruppen Triangulus och den minimalistiska gitarrorkestern Guitarsis. 
Konstellationerna bestod av musiker från välkända musikrörelseband som Ragnarök, Samla 
Mammas Manna, Kebenekajse och Dag Vag. Det blev formativa år med turnéer, TV-framträdanden 
och kompositionsuppdrag för Sveriges Radio. 1988 debuterade jag med egen musik i SR P3. Trots 
framgången bestämde jag mig nu för att lämna det osäkra musikerlivet för studier i arkeologi. 
Efter studier i Lund följde drygt tio år som antikvarie vid länsmuseet i Kalmar. Men drömmen 
om musiken levde vidare, och 2005 återvände jag till musiken. Under 2005-2008 studerade 
jag komposition vid Gotlands tonsättarskola för bland andra Per Mårtensson, Henrik Strindberg 
och Sven-David Sandström. 2013 tog jag masterexamen i komposition vid Högskolan för scen 
och musik i Göteborg efter studier för bl. a. Ming Tsao, Joel Eriksson och Ole Lützow-Holm.

• Kilroy was here, Minnet av glömskan - en arkeologisk betraktelse, 
Nutida Musik nr 3/2013-14.

2014

• Musik och minne - Det innerliga experimentet, masteruppsats, 
Högskolan för scen och musik, Göteborg

2013

• Künstler-rede nicht - Narrativ och transcendens i nutida 
konstmusik, kandidatuppsats, Högskolan för scen och musik, 
Göteborg

2011

• Arbetsstipendium, Regionförbundet i Kalmar län 2015
• Cortona-stipendiet, FST 2014
• FST-stipendiet 2013
• Adlerbertska stipendiestiftelsen 2012

• Styrelseledamot i arrangörsföreningen Musik på Allvar 2019-

• Kritiker och skribent i tidskriften Nutida musik 2013-2016-  

• Medlem i Föreningen Svenska Tonsättare (FST) 2013-

• Medlem i STIM 1986-

• Innehar F-skattsedel 2016-


