
Förra gången Katrineholms 
Tidning mötte upp med Nick-
las Boman för en intervju gick 
han sista året på Estet-pro-
grammet på Duveholm. Då var 
hans schema fullspäckat med 
föreställningar och skolan. 
Sedan dess har han inte slagit 
av på takten och när vi träffar 
honom nu så har han precis 
avslutat sitt första år på Kä-
vesta folkhögskola.

Nicklas har hunnit med mycket se-
dan sist. I fjol tilldelades han till ex-
empel Gunnar Sellbergs stipendium 
utav Musikens Hus-Akademin.

– Det var ju riktigt kul faktiskt. 
Jag blev jätteglad att jag blivit no-
minerad till det, det var ju inget jag 
själv sökte utan det blev jag tilldelad.

Och visst förtjänar han stipendiet, 
det ligger många timmars övande 
bakom den kunskap som Nicklas 
idag har.

Fokuserad övning
– När jag började spela gitarr, satt 
jag väldigt mycket dagligen. Idag 
lägger jag mer vikt på fokuserad öv-
ning.

Hur mycket han tränar dagligen 
varierar men han säger att en bra 

dag kommer han enkelt upp i fyra 
timmar.

Han berättar att han ser stipendi-
et som ett litet bevis på uppskattning 
från Katrineholm.

– Man kan se det som ett litet 
kvitto på att man har jobbat och va-
rit verksam så här många år i den 
här staden. Det kändes som ett bra 
sätt att knyta ihop säcken lite grann 
innan jag stack iväg och pluggade.

För stack iväg och pluggade det 
gjorde han. Han har nämligen 
spenderat det senaste året med att 
studera på Kävesta folkhögskola  
i Sköllersta där han går Jazz/pop/
rock-inriktningen.

– Då lirar man ju mycket jazz allt-
så, så jag är väldigt mycket inne på 
jazz-spåret just nu. Jag har en liten 
jazz-period just nu helt enkelt. 

Men han försäkrar oss att han inte 
för det har slutat spela den hårdrock 
och den blues-baserade musik han 
alltid har spelat.

– Jazzen är ju liksom grunden och 
då tycker jag att man ska ha koll på 
det innan man går vidare och ut-
vecklar allt annat. Eftersom det är 
så pass utvecklande i sig att hålla  
på med jazzmusik. Men jag anser 
mig inte vara en renodlad jazz- 
gitarrist.

Under det här året på Kävesta har 
han finslipat sina kunskaper inom 
många områden.

Något som är nytt för honom är 
dock att han har blivit mer intresse-
rad av sång än vad han tidigare varit.

– För närvarande pluggar jag 
faktiskt klassisk sång som bi-instru-
ment på skolan. Så då sjunger jag 
klassiska repertoarer. Så det är kul 
att jag har utvecklats rent tekniskt i 
sång. Det är också väldigt positivt för 
mitt musicerande att jag får jobba 
både med den klassiska repertoaren 
och den mer renodlade afroreperto-
aren, alltså jazz, pop och rock. Och 
kunna koppla ihop dom och göra nå-
got utav det.

Publik ger kickar
Men trots att han lär sig mycket i 
skolan så står han fast vid det han sa 
i förra intervjun; att det är när man 
spelar inför andra människor som 
man utvecklas mest.

– Det händer väldigt mycket när 
man spelar inför publik, och så någ-
ra dagar efter har man fått ny inspi-
ration, nya kickar, för att göra ännu 
mer. På så vis blir det ju kul att bear-
beta sin egen repertoar.

Än så länge är hans egen reperto-
ar ganska nätt men han jobbar hela 

tiden på att skriva nytt material för 
att bygga på den.

– Man har ju alltid någon inspi-
rationskälla och den musiken som 
jag har – som jag kallar det själv –  
dokumenterat just nu är jazz-influ-
erad musik. Så jag värderar andra 
kompositörers musik starkt, för  
det blir ju min ’’el’’ så att säga, för 
att jag ska kunna producera något 
sedan.

En musiker som har varit en stor 
förebild för honom de senaste tre 
åren är gitarristen Lee Ritenour.

– När jag fyllde 18 år, jag är 19 
nu, fick jag en konsertbiljett till en 
gitarrist som var, så att säga, start-
skottet för att just komma igång och 
lyssna på andra stilar än bara hård-
rock. Att komma in på just jazz, eller 
fusion som det också kallas. Alltså 
jazz-rockmusik.

Så resan bar iväg till en jazzklubb  
i London där Ritenour spelade.

– Det var otroligt stort för mig, jag 
fick även möjlighet att växla några 
ord med honom efteråt. Det var ju 
otroligt roligt.

Vardagen inspirerar
Men det är inte bara andra musiker 
som Nicklas inspireras av. Olika si-
tuationer och upplevelser i vardagen  
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Det handlar om att förmedla något
Att förmedla musikens budskap vidare till andra ser Nicklas Boman som en av sina viktigaste uppgifter som musiker och eventuellt blivande lärare.
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ger honom inspiration till att fort-
sätta skriva. Allt från konst i olika 
former till personliga möten han har 
tar han inspiration ifrån.

Men för Nicklas handlar det inte 
bara om att ta, han vill ge tillbaka 
också. För honom handlar musik 
mycket om att nå ut till andra och ge 
dem något.

– Jag tycker det är få som verk-
ligen levererar musik på det sättet 
som det borde vara. Jag har alltid 
tyckt att musik ska ge en människa 
någonting och inte bara visa sig själv 
i fronten, utan att man visar sig själv 

men också ger någonting. Det tycker 
jag att många idag kanske har tappat 
lite grann.

Vad det verkligen handlar om
Det är något som Nicklas Boman 
ser sig själv kämpa för både nu och 
i framtiden; att hålla igång musiken 
och få visa sin version.

– Jag vill fortsätta kunna ge 
människor det riktiga musikbudska-
pet, vad verkligen musiken handlar 
om.

Vad han vill göra i framtiden ut-
över att fortsätta kämpa för att hålla  

igång musiken är inte alls lika  
klart.

– Det är svårt att säga. Jag har 
ju tänkt lite musiklärarutbildning 
sådär, kombinerat med spelningar, 
alltså frilansmusiker och så.

På frågan om vad det är som lock-
ar med att bli musiklärare så åter-
kommer han än en gång till tanke-
gångarna om att han vill inspirera 
andra.

– Det handlar ju faktiskt om att 
man ska föra fram musiken, man ska 
liksom fortsätta vara som ett sände-
bud inom musiken.

– Skulle jag bli musiklärare skulle  
jag självklart ha det tänket och inte 
bara kolla på klockan och vänta 
på att tiden ska gå, utan faktiskt få  
eleverna intresserade.

Men han betonar att han inte 
ännu kan veta hur framtiden kom-
mer se ut för honom.

– Men jag kommer aldrig sluta 
med musiken känner jag, det finns 
inte i min värld att jag ska lägga  
ner.

Text: Josefin Göransson
Bild: Elin Berglund
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Men hatten stannar på. Nicklas Boman med Pangea på Kaj-
rocken den 3 augusti 2012 (övre raden till vänster och nedre 
raden till höger). Bilder från intervjutillfället (övre raden i mitten 
och nedre till  vänster). Nicklas spelar klassisk gitarr på den 
mångkulturella festivalen vid Djulö den 5 augusti 2012 (övre till 
höger, nedre mitten). Konsertbilder: Urban Århammar
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