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Musikalisk Bakgrund 
 
Mitt första minne av musik är att min pappa sitter på trappan till vårat hus och spelar munspel. Det 
är augusti och eftermiddag, det är mörka moln ute och åskan ligger i luften. Jag är kanske fyra år. 
Jag kommer ihåg att jag satte mig jämte pappa och undrade vad det var han spelade på och han sa 
”Det är ett munspel, Filip” Mitt andra musikminne från tidig ålder är att jag är på besök hos mormor 
och min morbror kommer förbi och säger hej, sen går han in i vardagsrummet och spelar Four 
Brothers på piano. Och mormor berömmer honom, ”Lyssna nu Filip, visst är Pär duktig på piano?” 
 
Min pappa har alltid spelat gitarr så länge jag kan minnas. Även munspel spelar han, dalapolskor 
och blues. Min farfar spelade också munspel, gärna på fester. Min mor spelar piano en gång om 
året, varje julafton dammar hon av Someday My Prince Will Come. Morbror Pär spelar piano och 
elbas och har tidvis försörjt sig som musiker. Min morfar var skogsbrukare och musiker. Han 
spelade piano, dragspel och trumpet. Min syster spelade piano och tvärflöjt under en lång tid och 
min lillebror spelar trumpet, tuba och elbas. Med andra ord har jag mycket musik (och instrument) i 
min familj. 
 
När jag var åtta år tyckte mina föräldrar att det var dags för mig att börja spela ett instrument. Min 
äldre syster spelade redan piano och tvärflöjt och var en hejare på noter. Jag hade siktet inställt på 
saxofon, för det var så fräckt blänkande instrument med stark ton. När jag väl gick omkring med 
mina föräldrar på Höörs Musikskolas instrumentprovning vågade jag inte prova saxofonen för 
rörbladet rengjordes i någon vätska som instruktörerna sa kunde smaka lite starkt. Så jag vågade 
inte prova utan la ner saxdrömmarna. I nästa rum fanns det piano, men det ville jag inte spela, det 
var för tjejigt och min syster spelade det. Nästa rum var gitarr och elbas men det ville jag inte heller, 
det spelade redan min pappa. Sen kom jag av en slump in på en celloprovning och det fastande jag 
för! Cellon var så snygg som instrument och det såg häftigt ut när läraren spelade. Jag bestämde 
mig direkt.  
 
Åren med cellon blev sedan ganska omotiverade, jag trivdes väldigt bra med min lärare men i 
stråkorkestern var det bara tjejer. Jag var alldeles för blyg och nervös för att gå dit och spela. Så 
mamma gjorde en specialdeal med min lärare att jag fick ta individuella lektioner men inte behövde 
gå på orkestern. De följande  åren gick jag på cellolektioner men hade aldrig något intresse för 
musik. Jag brukade tappa bort mina noter och kände ingen lust att spela. Mina stora intressen var 
istället TV-spel och skateboard. Det gick inte så bra att kombinera ihop imagen av att åka runt på en 
skateboard med en cello på ryggen. Musiken jag lyssnade på under denna perioden var mycket 
skateboardrelaterad musik; Blink 182, Greenday osv. Skate/collage-punkrock band från Amerika. 
Men det gick inte att spela på cello.  
 
På julavslutningen i 7:an spelade en kompis som heter Henrik Ekstrand gitarr och sjöng några låtar i 
skolmatsalen. Två kompisar till honom kompade på elbas och trummor. Jag blev helt fångad av 
musiken! Jag förstod ingeting. Jag tänkte, Wow! Va bra det här låter, han spelar så fräckt på 
gitarren, vilka ackord! Han spelade musik som påminde om den jag hört i skateboardfilmer jag tittat 
på. En sorts skate/collage-punkrock. 
 
Det jullovet gick åt att öva på pappas gamla gitarrer. Jag var helt fäst vid musik. Jag förstod inte hur 
det gick så snabbt, men det var de tre låtarna Henrik hade spelat. Hela jullovet satt jag och nötte 
först de öppna ackorden på gitarren, sen barre-ackord. Alla år av cellospelande hade gjort att jag 
hade fått starka händer, så det gick väldigt snabbt för mig att lära. I februari fick jag sedan min 
första elgitarr. Pappa var trött på att jag tafsade på hans gitarrer hela tiden. Vi åkte till musikaffären 
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och jag fick en gitarr, en ljusblå Fender Mexico Strata, kopplade in i en stärkare och drog på disten, 
la några barreackord och tänkte: ”Yes, Here I go!” 
 
Jag och Henrik började spela tillsammans under högstadiet. Vi spelade olika rock och poplåtar och 
Henrik sjöng med. Jag lyssnade på Beatles, Bob Dylan, Peps Persson, Red Hot Chili Peppers, Blink 
182, Rolling Stones, gammal svensk progg, Frank Zappa och blues. 
  
Jag kände verkligen att jag hittat hem. Jag ville också sjunga men jag var alldeles för mycket i 
målbrottet så det gick verkligen inte. Jag tänkte ”jaha, då får jag strunta i det”. Istället ville jag börja 
spela ett enkelt melodinstrument som man spelade med hjälp av andningen. Tanken föll direkt på 
munspel för jag visste att min pappa spelade det ganska bra, så jag kunde få en bra start. Det 
komiska var att jag hade inte pengar att köpa ett munspel, så jag köpte en instruktionsbok istället. 
Den lusläste jag i två månader och först på min konfirmationsdag fick jag ett munspel av farmor. Ett 
Hohner Bluesharp i C dur! Min lycka var jag gjord. Alla ville att jag skulle spela lite direkt när jag 
fått det, så jag tog upp det och blåste lite och la ner det snabbt igen. Inom mig tänkte jag att ”det här 
ska jag fixa sen när alla har gått hem”. Sagt och gjort, jag missade konfirmationsfesten på kvällen 
med kompisarna för jag satt i trädgården och försökte spela Love Me Do-riffet (Beatles) och 
Blowing in the Wind-melodin.  
 
Efter högstadet var det dags för gymnasiet och jag ville vidare med musiken. Jag sökte kombinerad 
musik/naturlinje på gitarr och munspel till Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund, kom in där och gick 
där två månader och bytte sedan till estetprogrammet med musik på Bergagymnasiet i Eslöv. På 
antagningen spelade jag All Of Me på gitarr och en blues på munspel. Under tiden i Lund lånade jag 
även min första skiva med Toots Thielemans, East Side West Side på Stadsbiblioteket. Denna skiva 
blev jag väldigt fäst vid och lyssnade mängder på. Det tog dock ett år innan jag köpte mitt första 
kromatiska munspel och jag spelade vidare på mina diatoniska. Jag hade i samma period lärt mig 
böja och överblåsa alla toner på ett diatoniskt munspel, så jag fick fram den kromatiska skalan. 
 
Henrik hamnade i samma klass och mängder nya spelkompisar fanns! Vilken härlig miljö. Här bytte 
jag även bort gitarren till elbas, då det saknades basister i ensemblen. Under gymnasietiden och 
slutet av högstadiet lyssnade jag mycket på Django Reinhardt, Joe Pass, Bireli Lagrene och annan 
gitarrjazz. Jag lyssnade mest på jazz före 50 talet, eller musiken som spelades i stilen före dess. 
 
På våren i 1:an på gymnasiet vann jag och Henrik en nationell musiktävling för ungdomar kallad 
Musik Direkt. Vi vann jazzpriset och fick spela i Kungsträdgården i samband med Stockholm Jazz 
Festival. Henrik spelade gitarr och jag kompade på gitarr och spelade munspel. På sommaren 
mellan ettan och tvåan på gymnasiet spelade jag på en stor bluesfestival i Åmål som solist med ett 
blues/jazz band. Vi började spela kl 00.30 på natten och det var 4500 personer i publiken. Denna 
kvällen var en höjdpunkt!  
 
Året därpå vann Henrik och jag igen i Musik Direkt, men denna gång ett utlandspris, en spelning i 
Belgien och en i Kroatien. Detta år hade jag lagt till dragspel på min instrumentarsenal. Jag ville ha 
ett instrument man kunde kompa och spela melodier på samtidigt. Jag hade även lektioner i 
dragspel under gymnasiet. Mina dragspelsidoler var Bengan Jansson och Richard Galliano. Bengan 
Jansson väckte en del av mitt folkmusikintresse, eftersom den musiken låter så fantastiskt på 
dragspel! Richard Galliano spelar fransk musette, jazz och tango och hans skivor och spelande 
inspirerades jag friskt av. 
  
Jag hade en väldigt bra lärare på gymnasiet som heter Leif Andersson. Han undervisade bl.a i 
ensemble och vi hade världsmusik på temat. Jag kommer ihåg första lektionen när Leif spelade upp 
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några låtar med Ale Möller och Nordan-projektet. Det träffade mig rakt i själen. Vilken fantastisk 
musik! Det låter som jag går en promenad igenom hela Sveriges natur och jag förstår hur 
folkmusiken ifrån mitt land låter. Jag började spela och nosa på folkmusik direkt efter det. Lite 
svenskt på dragspel och mitt projektarbete i trean på gymnasiet var en “light” version av indisk 
klassisk musik. Nu 2008 har jag haft lektioner med Jonas Knutsson och då har jag börjat öva och 
jobba mig in på polska-melodispel på munspel, ett väldigt spännande område. 
 
Jag övade väldigt flitigt hela gymnasiet på båda instrumenten och på våren i trean var jag verkligen 
inne på att bli dragspelare. Jag sökte till Sundsgårdens Folkhögskola i Helsingborg med accordeon 
(dragspel med melodibas) som huvudinstrument och kom till min stora glädje in! Jag fick Lars 
Holm, känd accordeonpedagog ifrån Malmö som huvudlärare. Jag spelade även lite munspel på 
antagningen och juryn uttryckte sitt gillande. Jag kände inombords att jag satsar på dragspel 
utbildningsmässigt och har munspel som instrument vid sidan av, som jag lär mig själv. Ingen hade 
gått musikutbildning med munspel i Sverige och jag trodde inte att det gick att studera med det som 
huvudinstrument. Mitt mål var att året efter komma på in på instrumentpedagog linjen på 
musikhögskolan i Malmö med dragspel som huvudinstrument.  
 
Under hösten på folkhögskolan övade jag väldigt flitigt på både munspel och dragspel och kände att 
jag egentligen ville vara munspelare. Jag fann mig mycket mer fri på det instrumentet. Jag kunde 
improvisera enkelt och det var mycket portablare än ett 15 kilos dragspel.  
 
På folkhögskoletiden lyssnade jag mycket på Richard Galliano, Miles Davis och Toots Thielemans. 
Jag upptäckte även Jan Johanssons och Lars Gullins musik. Även en annan musikstil upptäckte jag 
-  bluegrass. Det har jag inte tagit tag i att spela än, men det kommer kanske.  
 
I november 2005 åkte jag till Trossingen, Tyskland för att delta i World Harmonica Championships. 
Detta är den största munspelstävling som finns och den har varit vart fjärde år sedan 50-talet.  
Jag hade siktet inställt på denna munspelstävling, eftersom jag två år tidigare hade jag varit i 
Trossingen och studerat munspel under en intensivvecka för Carlos Del Junco, Steve Baker och 
Brendan Power. De  gav mig väldigt mycket kunskap och tipsade även om World Harmonica 
Championships som skulle vara två år senare. Jag tänkte ”ja, det borde vara något att åka dit och 
vinna och bli bekräftad som munspelare!”.  
 
Sagt som gjort och jag åkte ner där och tävlade i två genrer; Jazz och Blues/Folk/Country/Rock. Det 
var ca 20-40 deltagare i varje genre och deltagarna var ifrån olika delar i världen. Jag spelade 
Django Reinhardt´s Nuages och ett medley av Idas Sommarvisa, en munspelstågimitation och Ack 
Värmland du Sköna. Båda framträden gick väldigt bra. Jag hade övat väldigt intensivt och fokuserat 
i flera månaders tid.  
 
Jag vann första pris i båda genrer jag ställde upp i!  Den enda som gjort det innan var Carlos del 
Junco, som tog samma priser 1993. Jag var överväldigad och jätteglad, hela min kropp var fylld på 
varma härliga känslor och jag visste att det var munspelare jag var! Jag var arton år när jag vann 
och dagen efter jag kom hem till Sverige fyllde jag nitton. Jag var även den yngsta som vunnit 
tävlingen i de genrerna. Jag sov i en hel dag och TV och tidningar kom och intervjuade mig. Jag var 
överlycklig och kände att jag hittat min röst i musiken. Det här erkännandet jag fick i World 
Harmonica Championships stärkte mig till 100 % och jag visste och kände att nu vet jag vem jag är. 
 
Väl tillbaka på folkhögskolan övade jag mindre dragspel och fokuserade på munspel. Det blev 
väldigt uppskattat med mina munspelskunskaper på skolan och jag fick väldigt mycket speljobb.  
Jag blev även uppmärksammad internationellt i samband med World Harmonica Championships 
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och fick sponsorkontrakt av ett munspelsmärke ifrån Brasilien, kallat Hering Harmonicas. Jag 
medverkar i annonser för deras instrument och räknas som en “Hering-artist” 
 
Jag ville in på musikhögskolan med munspel som huvudinstrument och anmälde mig till 
jazzmusikerlinjen i Malmö och Stockholm. Antagningsprov har jag konstigt nog aldrig haft så svårt 
för. Jag förbereder mig alltid jättemycket och sen tänker jag, “okej, nu när jag går in i detta rummet 
kan jag bara spela så bra som jag kan just nu”. Proven gick bra, jag spelade Stella by Starlight och 
My one and only Love. Kompen var de bästa jag hade stött på, “Vilka musiker!”, tänkte jag. 
Till min stora förtjusning blev jag antagen i Stockholm och kom även in i Malmö på reservplats. Jag 
kände att jag färdig med Skåne för ett tag i alla fall och flyttade till Stockholm. 
 
Jag räknades som saxofonelev/träblås med mitt kromatiska munspel. Och det känns logiskt, 
eftersom jag har ju samma solistroll i ett band. Jag är väldigt glad över att jag fick börja med 
munspel som huvudinstrument! Äntligen. Efter alla år på andra instrument, kunde jag äntligen bara 
fokusera på munspel. Jag kände även att ”Nu är jag här. Jag har ett uppdrag som munspelambassdör 
på musikhögskolan!” 
 
Första året övade jag väldigt intensivt på alla läxor. Jag övade/spelade mest för mig själv, mycket 
till kompprogrammet Band in A Box och James Aebersolds kompskivor. Jag hade aldrig bara enbart 
fått fokusera på jazz på en utbildning. Under gymnasiet spelade man mest pop och rock i 
ensemblerna och på folkhögskolan räknades jag som klassisk instrumentalist, så jag hade inte haft 
jazzensemble innan. Många i min klass var redan väldigt duktiga på jazz. De var antingen väldiga 
talanger eller så hade de gått olika folkhögskolor med jazzinriktning två till fyra år.  
 
Jag hade Johan Hörlén som huvudlärare och Fredrik Ljungkvist några extra timmar. All 
jazzundervisning och alla lektioner första året var underbar, och jag sög i mig som en svamp av allt. 
Jag hade så mycket att öva på att jag kunde redan då skrivit en roman om vad jag vill lära mig. Jag 
hade ett band som spelade svenska visor i jazzton som projektarbete. Det kändes okej men jag var 
ganska stressad över hela processen, eftersom jag  aldrig hade lett ett eget band förut.  
 
Under första året på Ackis lyssnade jag mycket på all möjlig sorts blåsorienterad jazz som Hörlén 
tipsade om. Jag upptäckte alla saxofonister, Lester Young, Charlie Parker, Sonny Rollins, John 
Coltrane, Cannonball osv. Alla dessa musiker var fantastiska improvisatörer på singeltoninstrument, 
så jag kunde lätt relatera till vad de gjorde. Snygga melodier helt enkelt. Det ville jag också kunna 
göra!  
 
Andra året var jag sugen på att sätta ihop ett nytt band och det blev en munspelstrio med Johan 
Lindbom på kontrabas och Johan Malmberg på trummor. Vi fokuserade mycket på samspel och 
närvaro i musiken. Vi spelade även jazzstandards och gjorde mycket improvisationsövningar och 
jobbade med att improvisera fram väldigt tydliga stämningar. Jag har alltid varit kär i svensk 
folkmusik så jag tog med några polskor jag lärt mig och vi spelade dem med vårat samspel och det 
fungerade väldigt bra. 
 
Jag komponerade låtar till bandet  som fick namnet Kaffekollektivet och Johan och Johan gillade 
det så jag och Johan Lindbom tog det som projektarbete och vi gjorde två väldigt bra konserter med 
gästartister. Fredrik Ljungkvist och Per-Åke Holmlander på den första och Jonas Knutsson på den 
andra. Med Fredrik och Per-Åke spelade vi ganska mycket fria improvisationer och även låtar jag 
skrivit med mycket inslag av improvisation. Jag lärde mig väldigt mycket på det arbetet. Med Jonas 
Knutsson, spelade vi mina låtar igen och låtarna var komponerade i en slags svensk folkton med 
mycket improvisationsutrymme. Vi var väldigt nöjda med konserten efteråt och det kändes bra i 
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hela kroppen. 
 
I tvåan började jag lyssna mer och mer på frijazz. Jag fick Fredrik Ljungkvist som lärare och han 
inspirerade mig mycket. Jag köpte skivor med Fredrik, Ornette Coleman, Jimmy Giuffre, Atomic 
Bobo Stenson Trio, Paul Motian och olika sorters 60tals avantgardejazz.  
 
Nu i trean har jag valt att fokusera en del på svensk folkmusik. Jag har blivit kompis med många 
elever på folkmusikinstitutionen och börjat starta olika folkmusikband. Jag har ett band som spelar 
folkmusik ifrån många delar av världen, Sverige, Finland, Brasilien, Bulgarien, Irland, Amerika.. 
 
Jag är även inne på jazz men har skalat av lite på den fria improvisationen, riktat in mig mer åt låtar 
med tydliga melodier och med bestämda ackord och konkreta former. Men ändå samma ”öppna 
improvisationstänk” på detta. Vi får se vad det blir av det.  
 
Jag har sedan jag började med musik på riktigt (Jag var då 13 år och är nu 22 år) spelat väldigt 
mycket live och i olika sammanhang. I början stod jag mycket på de lokala bluesscenerna i Skåne 
och spelade munspel med diverse band. Under högstadiet/gymnasiet spelade jag och Henrik väldigt 
mycket runt i Skåne och lite omkring i Sverige. Jag har också spelat på många bluesfestivaler med 
sångaren och gitarristen Svante Sjöblom. Som munspelare finns alltid bluesen där någonstans! 
 
På folkhögskolan spelade jag mer i Skåne och även en spelning på en munspelsfestival i Estland. 
När jag flyttade till Stockholm hade jag inga spelningar alls här omkring, men sedan någon gång i 
2:an på Ackis small det till och det började komma in speljobb. En del i samband med skolan, men 
även som cowboy i Globen och storbandssolist med olika amatörstorband.  
 
Det senaste halvåret har jag haft turen att komma med i ett folkmusikband som heter Stockholm 
Lisboa Project, en mix av svensk och portugisisk folkmusik. Väldigt spännande mix. Vi har spelat 
på festivaler och folklubbar i Sverige, Finland, Portugal, Spanien och Holland det senaste halvåret. 
En skiva beräknas komma till våren. 
 
Min utveckling på musikhögskolan pågår fortfarande och förnyas varje dag, så jag hoppas kunna 
skriva mer om det i den slutgiltliga skrivdelen. 

 

Syfte - vad vill jag lära mig? 
Med mitt examensarbete ville jag verkligen lära mig att leda ett eget band, komponera musik för det 
och tillsammans med mina musiker skapa musik som jag verkligen tycker om och verkligen själv 
valt att spela. Jag ville även utveckla min roll som munspelare, att använda munspelet som ”lead” 
instrument. Mitt band är en klassiskt jazzkvartett, där sättningen oftast är sax/trumpet, piano/gitarr, 
bas och trummor. Men i Filip Jers Kvartett är sättningen kromatiskt munspel, gitarr, bas och 
trummor. Jag ville verkligen befästa och visa att mitt instrument fungerar ypperligt i denna roll och 
att instrumentet har lika stora möjligheter och makt som t.ex en tenorsaxofon skulle ha i samma 
grupp.  
 
Jag träffade Toots Thielemans sommaren 2008 och när jag satt och pratade med honom och fick en 
munspelslektion, kände jag verkligen hur starkt jag ville ha mitt eget band som spelar musik som är 
inspirerad av Toots. Jag ville inte bara spela Bluesette, Days of Wine&Roses osv, utan själv skriva 
musik som för tankarna till Toots. Han har spelat och gjort så otroligt mycket musik, allt ifrån 
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fantastiskt standardjazz till cowboy-filmusik, musik till barnfilmer, jazzfusion med Wheater Report, 
blueslåtar med metronomkomp, brasiliansk musik och franska cafévalser. Denna fantastiska 
musikant har verkligen inspirerat mig i mitt arbete.  
 

Hur valde jag musiker? 
Jag vill ha sättning gitarr, kontrabas och trummor. Gitarr ville jag ha för jag tycker klangen av gitarr, 
jämfört med piano, är bredare i sitt spektrum. Det blir inte ”så standardjazz-sound” utan en gitarr 
har lätt för att bidra med större ljudspektrum, allt från bebopjazz, countrygitarr till visackord.  
Till detta valde jag Henrik Hallberg, denna mycket sympatiske och otroligt begåvade musikant som 
jag har jammat en del med under åren på KMH.  
 
Kontrabas var inget svårt val, jag har spelat väldigt mycket Johan Lindbom och jag känner att våra 
musikaliska känselspröt växer hela tiden. Vi har spelat tillsammans sedan slutet av ettan och 
verkligen alltid haft olika projekt på gång och jammat hur mycket som helst. 
På trummor fastnade jag för Niclas Lindström, vi jammade även en hel del på skolan. Han är 
väldigt bra på att spela extremt jazzigt, men gillar även mycket annan musik, Beach Boys, Pink 
Floyd osv. Han är även väldigt öppen för klanger och spelar både med stockar och vispar, på 
trummor som han ibland dämpar med tyg eller tar med burkar, tamburiner eller plasthinkar. 
 
Jag hade verkligen siktet inställt på dessa musiker, innan jag ens tillfrågat dem. Men som tur var, 
var de sugna på att spela så det var bara att köra! Vi har alla även brunt hår, stadiga flickvänner, 
uppstyrda och bra på att komma i tid samt läsa av mejl ofta. 

 

Komponerandet 
Jag har en intressant relation till att komponera. Ibland kan jag få jobba och slita och ibland bara 
skrivs låten själv. Ibland sitter jag i dagar och funderar på hur det ska vara och ibland kan jag skriva 
ner 2 låtar i rad på 20 minuter.  
 
Många av mina låtar till detta examensarbete har jag skrivit ner snabbt och inte bearbetat så mycket 
efter. Ofta är det ett intro eller en coda man har behövt lägga till för att låten ska bli komplett, men 
grundskelettet har jag haft väldigt klart för mig från början. Många av låtarna har inte skrivits med 
ett munspel i närheten, utan snarare med en gitarr. Jag började spela gitarr i 13 års ålder och det var 
på det instrumentet jag plankade mina första låtar och började använda mitt gehör då också. Så 
gitarren ligger mig väldigt nära mig när jag komponerar. Man kan sjunga till gitarren, vilket jag inte 
kan av förklarliga skäl till munspelet. Det hjälper mycket i möjligheten att komponera.  
 
Det som jag drabbats hårdast av under arbetes gång är frågan: När är en låt klar? Det är mycket 
svårt bestämma. Som det känns nu är det en känsla, ”här är det och såhär låter det”. Man kan ju 
annars ändra in i all oändlighet på sina kompositioner. 
 
Jag har även märkt att det är väldigt svårt att fylla i hur många timmar man ska lägga på 
komposition i sitt examensarbete. Oftast pågar komponerandet hela tiden. Jag kan få en idé till en 
låt under ett solo när jag improviserar, som jag sen får komma ihåg att jag måste göra en låt på. Jag 
har en liten notbok som får plats i fickan, den har jag fyllt med många tankar. Det räcker oftast med 
att skriva ner några intervall, en rytm eller ackord följd, sen skriva var jag var och precis vad jag 
tänker på. På en av låtarna var grundskissen, Abmaj7 till G11, avkopplad och brusande jazzvals, 
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vilket är perfekta byggstenar! 
 
Som sagt har jag inte skrivit så många av låtarna med hjälp av mitt munspel, men jag har alltid haft 
munspelets klang inom mig. Jag känner efter vilken tonart som låter bra, vilket register den här 
melodin kommer fram bäst i osv. Det är klart att jag har haft munspel nära till hands någon gång när 
jag komponerat låten, men oftast inte i första skedet. Jag försöker ofta spela en nyskriven låt på så 
många instrument som möjligt innan jag tar med och repar den med bandet. Gitarr, gitarr och sjunga 
melodin, piano, munspel och dragspel. Då växer låten inom en och den finns inte bara på ens 
instrument utan man hör den inom sig, vilket instrument som än finns framför en.  
 
Oftast får jag en klar bild/genrekänsla av låten som jag komponerar. Att jag vill ha något speciellt 
sound i trummorna, en speciell baslinje eller t.ex gitarr med mycket öppna strängar. Även känslan, 
”det här är en typisk jazzvals med mycket överlagringar” eller ”detta är en lycklig jazzlåt i F-dur” 
eller kanske ”den låten är mörk och mystisk med mycket G pedal”. Jag känner ofta något som är 
starkt präglande för varje låt och försöker fånga den känslan i ord eller notation när idén slår mig. 
 
Jag blir även den person som inte bryr sig och inte låter något komma i vägen när jag måste skriva 
ner en låt. Jag blir ganska instängd och bryr mig bara om det. Jag tror att jag har missat en 
föreläsning eller två på skolan för att jag har suttit och komponerat istället. Jag kan liksom inte 
avbryta, det är en speciell stämning ett produktivt flöde som måste ut.  
 
Låtarna utvecklas ofta när jag spelar dem med mitt band. Ibland har man skrivit en del som lät så 
självklar när man satt hemma och skrev den, men när man tar med den till replokalen märker man 
att det funkar helt enkelt inte. Det jag oftast har fått lägga till i mina kompositioner är början och 
slut. Ett intro på 8 takter och ofta en coda som man går ut när melodin kommer sista gången. Jag 
märker oftast hur jag vill ha början och slutet på låten efter jag spelat den med bandet några gånger. 
Ofta ger en melodi eller solopartier olika energier och då kan det vara perfekt att ha en kraftfull eller 
diskret avslutning på låten. Det utvecklas verkligen med bandet.  
 
På en del låtar la även mina bandmedlemmar fram lite förslag, både harmoniskt och formmässigt. 
Detta uppskattade jag väldigt mycket. Det är en sak jag tror man måste ha mod för att göra. 
Tydligaste exemplet var när Hallberg ändrade ett ackord från dur till moll. Redan första gången han 
spelade låten gjorde han per automatik en linje som behövde den ändringen. Och jag är väldigt glad 
att han vågade fråga om det var okej. Man har självklart respekt för kompositören men om man kan 
bygga det musikaliska huset tillsammans, kan musiken bli ännu bättre. 
 
Jag fascineras mer och mer av att komponera. Jag menar, den musiken man skriver ner och får ut, 
finns inte innan. Inte formaliserad på det sätt man själv väljer att göra det. Det är väldigt häftigt. 
Man tar en bild av musiken, fäster den på papper och säger ”Detta är min musik, den har jag 
skrivit”. 
 

Om mina låtar, harmoniskt, melodiskt, stilistiskt och filosofiskt 
Jag väljer att skriva ner och reflektera över de låtar vi spelade in i stora studion. Vi spelade en ny låt 
på examenskonserten, som inte finns inspelad. Den finns alltså bara på liveinspelning från 
examenskonserten och jag har inte fått den inspelningen, så det känns svårt att skriva om den.  
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Empoli 
Denna är den första låt jag gjort till arbetet. Grunden till denna låt kom jag på när jag låg i soffan 
hemma hos föräldrarna i Höör i augusti 2008. Jag låg och spelade gitarr och min lillebror satt jämte 
och spelade fotbollstvspel. Han var det italienska laget Empoli, därav namnet på min låt. Det första 
jag kom på var den första ackordprogressionen Abmaj7#11 till G11. Sen går låten till Cmaj7 till 
Cmaj7#5 sen kommer en ackordprogression som jag något lite har stulit ifrån en Nick Drake låt. 
Det låter väldigt Nick Drake i alla fall. E9/B till Bm7. Formen på A delen är 14 takter, vilket är 
ganska ovanligt för en jazzlåt i ¾ takt. Jag fick det som tips av min kompositionslärare Johan 
Hammerth att utmana periodtänket, så att inte allting måste byggas kring, 8,12 eller 16 
taktersperiod. B-delen skrev jag först bara för att jag behövde en B-del. Jag fortsatte göra låten på 
ren automatik d.v.s jag skrev i ett sorts flöde. Resultatet blev mycket samma ackord från takten 
innan (A-delen avslutas med ett Fmaj7, B-delen börjar med ett Fmaj7), sen nästa med tersen i basen 
men jag tycker den fyller en tydlig funktion. Den perioden är 12 takter för lite mer regelbundenhet.  
 
Denna låt har vi öppnat alla konserter med. Den är ganska behaglig, överraskande harmonisk och 
perfekt som första låt, man kan simma omkring i klangen av kromatiskt munspel, överlagringar och 
tretakt. 
 

509 Djursholmstorg 
Denna låt fick sitt namn efter en bussresa som gick väldigt fel. Jag åkte 40 minuter åt fel håll och 
hade den första melodifrasen hela tiden i huvudet. Grunden idén till den låten är faktiskt att försöka 
få med så mycket av all jazzharmonik jag lärt mig under tre år på KMH. Låten går i F dur och kollar 
man in alla ackord, har jag fått med allting förutom ”Coltrane Changes” ett system som bygger på 
stora terser.  
 
Låten är även en ganska stor resa melodiskt; i början är det väldigt ”go känsla” och roligt melodi, 
sen i B delen blandas det med aggressiva 16 delar och långa toner. Allt för variation.  
Tempot på denna låt är väldigt intressant, det är jättesvårt på ett sätt och jättebekvämt på ett annat.  
Tempot är ca 110 bpm. Det svåra för mig med det, är att det känns för ”tråkigt” att spela åttondelar 
och för ”svårt” att spela 16 delar. Även i detta tempot ligger både triol och sextondels 
underdelningen väldigt nära, så det är lätt och kul att byta. Sammanfattnings kan man säga att 
tempot inbjuder till så mycket möjligheter att det blir svårt att välja. Det är väl kanske ett 
lyxproblem men det var intressant att stöta på den upplevelsen. 
 
När vi spelar låten går vi in med en väldigt lekfull och rolig attityd. Det har funkat varje gång 
hittills! 
 

Sophisticated Lady 
Denna låt har inte jag skrivit, utan den är skriven av Duke Ellington. Jag har en rolig historia till 
denna låten. Det var så att jag träffade Toots Thielemans vid en konsert och vi satt ner någon timme 
innan, åt lite glass och jag fick en munspelslektion. Han frågade om jag kunde Sophisticated Lady, 
och jag svarade nej, eller att jag kunde bara A-delen då. Ah okej, sa han, men kolla in den, den är 
verkligen bra att kunna. Det var min första riktiga studie i kromatik! Så lånade han mitt munspel 
och spelade den! Det var en stor känsla, sitta mittemot jazzmunspelets gudfader och höra honom 
spela denna låt bara för mig!  
           
Efter det ville jag verkligen ha med denna låt på mina konserter och den passar väldigt bra i Filip 
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Jers Kvartett. Vi försöker hålla en riktig trygg och varm jazzballadskänsla igenom låten, inte sticka 
iväg utan verkligen bara försöka förmedla musik, värme och kärlek.  
 

Örnen Spanar 
Den här låten skrev jag som läxa till en kurs i komposition jag gick för Ann-Sofi Söderqvist. Vi fick 
som uppgift att skriva musik till en bild och bilden vi fick var en bild på en flygande örn. Resultaten 
var väldigt olika, en del plankade örnskrik och gjorde musik av det, någon skrev väldigt flygande 
musik. Jag kände direkt ”Detta är en amerikansk örn!” Så jag gjorde en låt som enligt mig hade 
passat perfekt i en amerikansk långfilm som utspelar sig i Rocky Mountains och där Robert de Niro 
har huvudrollen som skogsarbetare. 
 
Jag fick ner låten på noter när jag satt och spelade mandolin. Jag spelade in mandolin i datorn och 
sedan lade jag på typiskt amerikanskt-munspel, dvs mycket handvibrato och böjda toner. Det låter 
som två ensamma cowboys på den inspelningen. I stora studion spelade jag sen in det med min 
kvartett, det blev en annan tagning, väldigt mycket ”jazzigare” men ändå väldigt klanglig, 
amerikansk och bra. Det jag ser framför mig när jag lyssnar på inspelningen nu är en örn som flyger 
över en mängd gröna träd och granar och spanar ner över det fantastiska landskap Nordamerika har. 
 

Polska efter J. Brunn i Höör 
Just denna låt tyckte jag blev väldigt lyckad i vårt band och jag är verkligen stolt över att ha den i 
min repertoar. Jag fick i julklapp 2008 en samling böcker som heter Svenska Låtar – Skåne. Det är 
ett band om fyra böcker med exakt 1375 folkmelodier ifrån Skåne. Jag satt och bläddrade igenom 
dessa på juldagen och fastnade direkt för denna låt. Jag kommer själv ifrån Höör, är uppväxt där och 
bott där i 19 år. Låten är från 1800-talet. Han som gjort låten heter J. Brunn och han som skrivit ner 
den heter John Enninger. Jag har aldrig hört den inspelad eller hört någon spela den innan.  
 
I vår version känner jag att vi verkligen vågar vara folkliga och jag spelar melodin i nästan 3 
minuter i sträck. Ofta i jazzmusik släpper man melodin och improviserar över den. I vår inspelning 
får Henrik den rollen medan vi andra spelar melodin hela tiden. Det hela skapar ett väldigt 
monotont och intressant samspel. Vi kommer definitivt spela mer polskor i framtiden. 
 

Who is Bob? 
Jag fick Twin Peaks TV-serieboxen i present i november 2008 och blev helt fast i serien. Jag 
drabbades direkt av karaktärerna, mystiken och den nästan konstanta surrealismen som finns i 
serien. Jag kände direkt att jag måste göra musik som påminner om serien. Det är mycket jazz i 
Twin Peaks, ofta basgångar, trumkomp med vispar och bluesiga klarinetter.  
 
Min låt bygger på basgången som hela tiden vandrar runt i någon form av Gmoll. Sen kommer en 
melodisk B-del, först 4 takter väldigt popig harmonik, sedan 4 takter jättekomplex harmonik.  Det 
fungerar som kontraster.  
 
Våra solon i denna låt är bland de bästa på hela inspelningen tycker jag. Vi strävar väldigt långt och 
ger oss tusan på att vi ska någonstans. Henrik spelar med många toner som får ringa in i varandra 
och jag sjunger i munspelet, spelar jätte mycket utanför tonarten och låter i början av mitt solo som 
en ostämd bordunfiol. 
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Ballad nr # 2 
Jag ville ha en kort låt som avslutning på vår demoskiva. Den skulle fungera som en liten eftertext 
eller liknande. Ballad nr # 2 bygger på en melodifras som flyttas runt i olika tonarter. Just 
tonartsbyten, där samma melodi spelas i en annan tonart kan jag ha lite svårt för, men på den 
melodin jag skrev märkte jag att det var precis det som behövdes. Låten är även tänkt som en liten 
godnattvisa. Jag skrev låten sent en onsdagsnatt precis när jag skulle gå och lägga mig, och så hörde 
jag musiken inom mig och tänkte: ”nä jag måste bara skriva ner denna låten nu!” Så jag satt och 
sjöng och spelade gitarr och fick ner den på papper.  
 
På inspelningen använder Henrik akustisk gitarr, vilket ger det hela en mycket snällare klang. 
Akustisk gitarr och munspel är för mig som jordgubbar och glass! 
 

Bopweiser 
Jag har länge beundrat saxofonisten och kompositören Ornette Coleman. Hans sätt att kunna spela 
långa fraser utan någon egentligen grundläggande harmonik tycker jag fantastiskt. Denna låt 
kombinerar lite typisk ”bebop” jazz med det fria tänket. Det vi sa innan vi spelade in var, ”okej, nu 
spelar vi detta temat två gånger, sen fortsätter vi, fast vi improviserar i samma stil”. Resultatet blev 
förvånansvärt bra!  
 
Jag har haft Fredrik Ljungkvist en hel del som lärare under min utbildning och hans fria tänk i 
musiken har påverkat mig mycket. Det är bara att spela.  
 

Vara ute i god tid  
Varje rep har nästan börjat med att jag har sagt, att vi ska börja med att hitta tid för ett nytt rep.  
Det är ett bra sätt för att hålla flöde. Vi repade 8 gånger innan första konserten den 26 januari. Det 
är väldigt många gånger kom jag på. Men det är bara bra. Vi spelade inte mina låtar först, utan lekte 
mest på jazzstandards. Det hände direkt ganska mycket,  eftersom vi tänkte likadant och fick 
mycket energi av varandra. Jag kommer ihåg att efter andra repet satte vi sex stycken nya rep-
datum. Det kallar jag uppstyrdhets-poäng! 
 
Inspelningen i stora studion 5 och 6 mars bokade jag i december innan jullovet. Det var väldigt 
skönt att ha det spikat, något tydligt att sträva efter. Det är ofta ganska mycket press på stora studion 
under vårkanten så det var skönt att få det bokat, så man inte går och har ångest för att man inte har  
bokat och det kanske inte finns någon tid tillgänglig! 
 
För att boka rep använde jag både sms, mejl och pratade om det på repen. Att prata muntligt om 
tider har helt klart varit effektivast. Det har jag lärt mig. Alla har inte pengar att sms:a hur mycket 
som helst och alla svarar inte på mejl så snabbt.  
 
Våran repprocess gick väldigt bra. Konstigt bra för att vara ett helt nytt band. Men ibland är det bara 
så. Vi var alla väldigt målmedvetna, repade på sådana saker vi behövde och pratade ofta mycket om 
låtarna. Jag spelade ofta upp låtar som referenser för att mina bandmedlemmar skulle få in 
ljudbilden/spelstilen jag ville åt. Vissa saker i musik går inte att uttrycka i ord, så därför fann jag det 
lättare att spela upp en låt som visade vad jag ville åt.  
 
Jag började även komponera i god tid. Idén till låten Empoli startade redan i augusti 2008 några 
dagar efter att jag hade träffat Toots. Det var samma med låten 509 Djursholmstorg. Den började 
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jag med i september, vilket innebär före mitt examensarbete ens var registrerat! 
 
 

Andra konserter 
Vi spelade vår första konsert den 26 januari på Fasching Jazzclub. Denna afton var en KMH-Jazzlab 
kväll och mitt band samt Liina Saars blev utvalda att spela. Egentligen blev mitt andra band 
Kaffekollektivet utvalt. Jag hade som målsättning med examensarbetet att jobba parallellt med två 
band, ett skulle göra konsert på Fasching och ett på skolan. Men nu när vi väl fick datumet på 
Fasching, så kunde inte trummisen i Kaffekollektivet, så då körde jag helt enkelt på Filip Jers 
Kvartett.  
 
Konserten var en stor succé för vår del. Vilken sjösättning för bandet! Vi spelade väldigt bra. Rent 
musikaliskt, sceniskt och känslomässigt känns det som vi hittade varandra direkt när vi klev upp 
scen. Det var väldigt mycket folk på Fasching denna kväll också. Alla bord var upptagna och det 
stod folk lite varstans. Joakim Milder, min handledare, var väldigt nöjd och sa att vi gjorde ett 
fantastiskt jobb. Jag fick många  sms och mejl med uppskattande kommentarer efter konserten.  
 
Vi spelade sju låtar under kvällen. Jag hade skrivit fyra av dem, Empoli, 509 Djursholms Torg, Twin 
Peaks låt och Örnen Spanar. Övrigt spelade vi Sophisticated Lady, Days of Wine&Roses och Polska 
efter J.Brunn i Höör. Mer om låtarna under ”Mina låtar”. 
 
Några dagar innan konserten skickade jag ut en resumé till bandet över vad vi skulle spela. Den 
kommer helt oredigerad här under.  
 
1. Empoli (kanske kommer döpas om till något engelskt ikväll, typ fish and chips) 
Form AAB 
2 teman AA-Hallberg-B-Fjers in + AAB Filip spelar melodi 
solon Fjers+Lindbom kanske? 
1 tema, med en coda! missa in detta, då blir jag rejält besviken och skriver om det på min blogg 
2. 509 Djursholmstorg 
1 tema i början 
Form AABA 
solo Hallbergskt Disksvamp-gitarr1+übersnabbt munspel 
AABA till Bbm7 Eb7 en komiskt många gånger, sen spelar jag en uppgång i till tonen F 
3. Twin Peaks Låt (kommer döpas om i helgen!) 
Form AAB  
basgång på gitarr-lite ljud-tema AAB AAB. Sen lite samspel o improvisation osså när det känns 
som vi är någonstans, kollar vi på varandra och spelar BA och slutar på 3an i 8e takten. Tonen E. 
4. Sophisticated Lady 
AABA + AABA 
Vi öppnar dörren och alla är med. BÄLLAD JÄÄZZZ. BLÄÄCK KOFFI. 
AABA-munspels-smör-tema, AAgitarrsolo, B munspelssolo, A tema, till Abmaj7med ett G, till 
Ab6/9 o sånt 
sen tar jag upptakt till 
5. Days of Wine and Roses 
där börjar en duo. typ munspel o bas.  

                                                
1 Disksvamp-gitarr=man sätter en disksvamp under stallet på gitarren, så det dämpar strängarnas klangmöjlighet. 

Reslutatet blir ett kortare och mjukare gitarrsound. 
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och då spelar vi temat i F dur. Sen första solo går i Ab. Andra solot går i F. Sista temat går F 16 
takter, Ab 16 takter. Sen ett omtag på slutfrasen. 
6. Polska efter J.Brunn i Höör 
Folkmusik! Våga vara monoton och använd reptilhjärnan och spela som mata på med känslor, 
musik och livet i bästa neandertalarstil.  
Det börjar med munspel och drums, sen smyger sig resten in. Mycket tema, lite stämmor, stråkbas, 
näsmunspel, flagolettgitarr osv. 
7. Örnen Spanar 
AAB (som alla andra Jers Composer) 
Fram med cowboyskjortan och näsduken. 
Hallberg o Fjers spelar lite med filmiskt reverb i början och bygger en stämning. Sen börjar Hank 
plocka Em:et o markera typ tempot. Så spelar Ha-monica melodin AA, sen kommer resten av 
gänget in på B. Sen en AAB till, sen Hallberg solo på AAB, sen Huuliharpoo solo på C delen, Am, 
C, C#7, F#m. Sen ett AAB på slutet, kanske slutar bara AA, vi känner på stämningen och livet just 
då. 
Denna låt blir även kvällens första POWERBALLAD ! 
Hoppas ni tycker min sammanfattning är bra. Om ni har något att tillägga, gör det! det är bra och 
skönt att formulera ner tankar och former osv om låtar på papper. 
Ni spelar skitbra och jag ser verkligen framemot måndag kl 21 ! 
All di bäst o fridens liljor/ 
Jers Mailer 
 
Jag tycker en sådan skriftlig resumé är väldigt härlig att göra, fästa alla låtar och händelser i stora 
drag/formskisser osv på ett papper innan man framför det. Det är något med att arbeta med penna 
och papper (tangetbord och dator) som gör att man formaliserar musiken i ord och man lär sig den 
igen. Bandet reagerade väldigt positivt på min skriftliga resumé, de fick all info de behövde helt 
enkelt. De tyckte jag var väldigt uppstyrd som gjorde det och hade bra humor på det jag skrivit. 
 
Två dagar efter onsdagen den 28 januari var det dags för nästa konsert. Denna gång på Clarion 
Hotell Skanstull. Man spelar ”Upstairs” i baren kl 20.00-22.30. Dessa gig är ganska mycket i 
”bakgrund”. Det är inte stenhårt en konsertform där folk är där för att höra dig och man spelar 
någon form av mingel. Jag tycker ändå de här konserterna är väldigt roliga att göra. Jag har spelat 
där ett antal gånger med Ola Bengtsson och han bokar dem, så jag hörde av mig till honom, frågade 
om han trodde att mitt band kunde passa. Svaret blev ja! Egentligen ska det vara sång med, men Ola 
tyckte att munspel är ganska soft och sångbart så det var bara att köra.  
 
Denna konsert gick också väldigt bra, vi spelade samma låtar som på Fasching, sen ett set 
jazzstandards och sedan ett set med poplåtar. Lite Beatles, och Jag hade en gång en båt osv.  
Väldigt roligt att spela en helt annan musik med samma band, som man egentligen valt att spela en 
annan typ av egenkomponerad musik med. Jag kände även att under denna konsert kom vi ännu 
närmare varandra som musiker, man övar samspel och lär sig hur var och en fungerar, vad man har 
för reaktioner, dynamiska parametrar, vilka låtar vi kan gemensamt och allt som ingår när man 
spelar i ett band tillsammans! 
 

Inspelning i Stora Studion 
Vi hade nio timmar i stora studion på KMH. Ganska lite tycker jag. Men man gör det bästa av det 
man får! Vi valde att lägga en dag på inspelning, sen en halvdag på mixning. Detta föll sig så bra att 
vi fick till det 5-6 Mars. Vi bokade inspelningen innan jullovet, för att vara ute i god tid och få till 
inspelningen tidigt.  
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Inför inspelningen repade vi två gånger. Och innan dess hade vi gjort en konsert på Fasching (26/1) 
och Clarion (28/1). Jag hade även det mesta av materialet klart till konserten på Fasching så jag var 
ganska lugn och hade inte mycket ångest alls över inspelningen. Jag hade med två nya låtar, 
Bopweiser och Ballad nr #2.  
 
Vi började på torsdagen vid kl 10 och var klara runt kl 16. På den tiden spelade vi in 8 låtar! Inte illa 
jobbat alls. Och då finns det två eller tre tagningar på varje låt. Inspelningen gick ganska dåligt i 
början, det var något nytt modernt lyssningsystem som var svårt att vänja sig vid. Innan lunch gick 
tid till att rodda upp allting, placera ut mikrofoner, soundchecka, ställa lyssningen, kolla så att man 
har ögonkontakt, stänga av mobiler osv. Vi soundcheckade även sönder en låt, Empoli, så den blev 
inte riktigt så bra som jag tänkte mig. Det var mycket 1 minutsinspelningar för att kolla så att 
lyssningen var bra och då valde vi Empoli.  
 
Efter lunch märkte vi verkligen att det var mat som behövdes! Allting flöt på mycket bättre, och vi 
gjorde som sagt minst två tagningar på alla låtar. De två nya låtarna kändes väldigt nya för oss. Jag 
tror att vi hade tjänat på att repa mer eller spelat dem live.  
 
Mina känslor under inspelningen var både upp och ner. Jag vill verkligen få in alla låtar och bli, för 
att ha materialet och jobba vidare med. Så jag kan känna att jag stressade på lite och ville hinna med 
lite för många låtar. Om man ser på det storformen på arbetet är tiden när vi spelade in, den som är 
mest negativ för mig. Under alla konserter och rep har musiken verkligen flödat ur oss, och vi har 
inte haft problem att skapa god musik. Men under inspelningen upplevde jag en stressad känsla, ”oh 
jag måste hinna med denna låten, stämmer vi verkligen okej nu, måste alla soundchecka sin egen 
lyssning hela tiden, varför spelar vi inte lika bra nu som vi gör live?”.  
 
Nu när jag lyssnar på inspelningen kan jag känna att vi har ett fantastiskt gruppsound och vi låter 
väldigt bra, men vi har spelat mer musikaliskt intressant live. Men jag tror detta är ett vanligt 
fenomen. Som tur är spelades min examenskonsert in. Där var jag väldigt nöjd musikaliskt, så jag 
ser fram emot att få det mixat!  
 
Rent munspelstekniskt så använde vi tre mikrofoner när vi spelade in mig. En gammal goding som 
huvudmik, en handhållen SM58. Sen två kondensator som pekade mot mig, ca 1 meter ifrån. Det 
bidrog till en väldigt härligt stereoeffekt i munspelet jag inte upplevt tidigare. Många tack till Erik 
Metall för idéen. Jag var även inbyggd i ett plastbås för att minimera läck.  
 
När vi mixade fixade vi lite snabbt med varandras ljud, och jag har svårt att säga vad som gjordes 
på vem, mer än att jag tycker det låter fantastiskt nu!  

Handledning 
Jag valde Joakim Milder som handledare till mitt examensarbete. Jag har väldigt stor respekt för 
denne man och det är skönt att ha en person att bolla idéer med. Vi sågs första gången efter 
konserten den 26 januari. Vi utvärderade hur det hade gått och diskuterade lite allmänt om bandet. 
Konserten gick väldigt bra, så vi hade inte så många negativa saker att ta upp. Det var inte så att det 
gått åt helsike och jag behövde handledning för att rädda det.  
 
Vad vi dock kom att diskutera ganska mycket, var mitt val att inte ha några riktigt snabbt låt med på 
konserten. Ofta har man med snabba låtar, medium och ballader för att få ett varierat tempo på 
konserten. Men jag är ingen person som gillar att spela snabba låtar. I alla fall inte nu. Det kanske 
kommer. Man kan spela snabbt i en långsam låt. Och hellre låtar som låter riktigt bra än att man 
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spelar låtar i ett för högt tempo som man inte klarar av. Jag tror även med mitt instrumentval, 
kromatiskt munspel, det inte faller i tanken att spela ”bränn-jazz”. Dvs mycket höga tempon och 
stress och hets i musiken. Kanske om några år när jag övat ännu mer. Munspel är ett väldigt känsligt 
och speciellt ljud, och det låter ofta bäst i lugnare tempo. Då kommer klangen ut helt. Detta är 
väldigt svårt att specificera, det finns säkert munspelare som är hejare på att spela avslappnat i 
väldigt hetsig uptempojazz. Men jag har inte hört någon jag gillar som gör det. 
 
Hur som helst så kom vi fram till att det kan vara bra med en låt som är lite mer av up-
tempokaraktär. Det var bra att få denna feedback tidigt, för då kunde jag tänka ut något bra till 
examenskonserten. Nästa gång vi sågs var inför inspelningen i Stora Studion 5-6 mars. Vi sågs 
några dagar innan och jag visade vilket material vi skulle spela in (mycket ifrån första konserten) 
och sedan även två nya låtar. Joakim var mycket positiv och inspirerande. Han sa, ”Har ni samma 
flyt som på Fasching, är det bara att köra på!” 

 

Marknadsföring, email, myspace, facebook osv  
Jag kände efter att vi spelat tillsammans första gången (13 november 2008) att jag ville spela mer 
och verkligen satsa på detta band/projekt. Jag spelade in det vi spelade då på min 
inspelningsapparat och lyssnade och funderade. Jag kände, det här måste fler få höra! 
  
En månad efter första repet, startade jag en myspace för oss (www.myspace.com/filipjerskvartett) 
och la där upp fyra låtar, Empoli, 509 Djursholms Torg, Sophisticated Lady och Days of 
wine&roses. Låtarna var enkelt inspelade med en Zoom H4, sedan lite lätt tillfixade av Johan 
Lindbom. Med andra ord - det lät som en äkta första demo. Jag började bjuda in vänner till vår nya 
myspace-sida och innan en månad hade vi mer än 1000 besökare! Vi är i skrivande stund (20 april 
2009) uppe i 4717, så intresset växer! 
 
Jag skickade många e-mejl inför vår första spelning, både till vänner och till dagstidning osv. Inga 
svar från tidningarna, men vännerna dök upp! E-mail är väldigt effektivt sätt att nå ut till folk nu. 
Här under är mejlet jag skickade angående spelningen på Fasching.  
------------------------------------------ 
Munspelsvärldsmästaren (World Harmonica Championships 2005, Trossingen, Tyskland)  Filip Jers 
spelar på Fasching Jazzclub i centrala Stockholm måndagen den 26 januari kl 21.00. Filip Jers 
Kvartett spelar jazzmusik som är inspirerad av munspelslegenden Toots Thielemans. I bandet ingår 
Filip Jers - Kromatiskt munspel, Henrik Hallberg - gitarr, Johan Lindbom - kontrabas och Niclas 
Lindström - trummor.  
Denna spelning är premiären för Filip Jers Kvartett och det finns väl knappast ett bättre ställe att 
börja på än Fasching Jazzclub? 
Kl 20.00 öppnar dörrarna och då spelar Liina Saar Group, de spelar egna kompositioner av 
estländska sångerskan Liina Saar.  
För mer info om Filip Jers Kvartett, läs och lyssna på deras myspace: 
http://www.myspace.com/filipjerskvartett 
Här kan du höra några låtar ur deras repertoar! 
 
Konserten är GRATIS och ett samarbete med Jazz Lab: KMH @ Fasching under ledning av Joakim 
Milder. 
Mvh 
Filip Jers 

http://www.myspace.com/filipjerskvartett
http://www.myspace.com/filipjerskvartett
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+46 768 08 25 50 
http://www.myspace.com/filipjers  
filip.jers@gmail.com 
-- 
Ett tydligt och enkelt mejl angående vår konsert! 
 
Inför min examenskonsert gjorde jag även mycket marknadsföring. Jag hoppade över att ta kontakt 
med tidningar, men skickade facebook event-inbjudningar till 400 personer, över 400 myspace-
inbjudningar och mejlade/smsade folk jag ville skulle komma. Myspace och Facebook 
inbjudningarna går till så att man skapar en ”Event”sida på sin profil, dvs en 
konsertannons/infotavla i cyberform, där du skriver var konserten är, vem som spelar, inträdespris, 
hur man tar sig dit osv. Sen kan man enkelt klicka i vilka vänner man vill ska komma och ta del av 
denna ”Eventsida”. Väldigt effektivt och enkelt. Det gjordes även affischer till båda konserterna 
som jag satte upp flitigt, runt om på KMH, Södra Latin och Stockholms universitet.  
 

Hur jag själv övat under mitt examensarbete 
Jag har övat och spelat väldigt mycket under arbetets gång. Redan efter andra repet hade mina 
medmusiker lärt sig mina låtar utantill och jag ville inte vara sämre, så jag lärde mig allting utantill 
väldigt tidigt. Jag har verkligen fört musiken närmare mig då. 
 
Munspelsmässigt har jag utvecklats väldigt mycket, både i sound, teknik och stil. Soundmässigt har 
jag övat mycket på att spela väldigt tyst och använda mikrofonen mycket. Jag använder alltid 
mikrofon när jag spelar med band där det finns trummor. Det fina med att spela tyst och med 
mycket luft gör att ljudet blir ännu känsligare. Det är som att viska/sjunga i en mikrofon väldigt 
tyst, fast med mycket luft. Det är samma teknik på munspel, mycket varm luft och ett stadigt stöd 
ifrån diafragman. Just det här ”tysta-finliret” gör båda munspelarna Gregoire Maret och Olivier Ker 
Ourio mycket. 
 
Jag har även fått öva mycket på mina egna låtar, vilket varit väldigt nyttigt. Både harmoniskt och 
rytmiskt. Ofta har jag inte skrivit låtarna med munspel i hand, så låten är inte anpassad efter det så 
det kommer fram intressanta problem man får jobba sig förbi. T.ex andra frasen i Empoli, på Cmaj 
ackordet, är där en fras som börjar E1 B1 G#2, dvs ganska stora intervallhopp. Det hör jag inte så 
ofta munspelare spela, kanske är det för att just stora hopp är svårt på munspel, man ser inte vad 
man gör, om man t.ex jämför med saxofon (oktavklaff) eller piano där man ser helt keyboarden. På 
munspel är det en geografisk känsla och läpparnas muskelminne. Man har ingen chans att titta på 
munspelet, nu ska jag från hål 2 till 4 till 6 under en fras. Stevie Wonder spelar iofs munspel helt 
fantastiskt och han är blind. 
 

Innan examenskonserten  
Inför examenskonserten hade jag ingen direkt handledning. Jag var väldigt säker på vad jag ville 
göra och hur jag ville ha det, vilka låtar som skulle spelas och kände att jag behöver inte 
handledning just nu. Vi ska ses lite nu om några veckor och diskutera vidare marknadsföring för 
min grupp och se vad som man kan göra, vad det finns för scener och möjligheter.  
 
Vi repade två gånger innan examenskonserten. Jag hade en ny låt, 3:e Lorikspolskan från Orsa. Det 
gick lite svårt i början att få till låten men jag är mycket nöjd med slutresultatet. Det är väldigt 
utmanande att spela polskor på vårt format om man ändå vill behålla folkmusikkänslan, så det inte 

http://www.myspace.com/filipjers
mailto:filip.jers@gmail.com
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blir för mycket jazz. Låtens form blev att vi börjar med ett ensamt intro, där vi försöker måla en bild 
av skogsljud, känslan av man hittar en gammal stuga i skogen där man hör en halv trasig radio där 
en gitarr spelar melodin, sen renas låten mer och mer och sen slutar den med bas och munspelsduo 
där vi spelar temat i stämmor.  
 
Dagarna innan konserten var jag på påsksemester i Sälen, Dalarna. Det var verkligen bra 
uppladdning, komma bort från Stockholm och skolmiljön. Jag hade såklart med mig lite munspel 
och övade väldigt mycket tekniska saker. Inte något som hade med konserten att göra, mer väldigt 
grundläggande och nyttiga munspelsövningar. Och så lyssnade jag på min favoritmusik. För 
tillfället var favoritmusiken Jonas Knutsson Quartet skivan ”A remarke You made”, Gregoire 
Maret&Andy Milne ”Scenarious”, Sofia Karlsson ”Söder om Kärleken” och Jonas 
Knutsson&Johan Norberg ”Norrland”. Det var en perfekt uppladdning, träna instrumentmusklerna 
och färdigheterna och sedan bara lyssna och njuta av sin favoritmusik och känna sig inspirerad!  
Självklart varierar favoritmusiken med tiden men just då i början av april, med sol utomhus och ett 
Dalarna som tinade upp mer och mer ifrån vintern, var denna musik väldigt bra för mig. 
 
Dagen innan konserten, stämde jag 4 kromatiska munspel och 2 diatoniska. Det är bra att 
kontrollstämma munspel sådär precis dagen innan. De kan alltid ändra sig lite, men jag stämde dem 
ca 2 veckor innan detta, så jag känner att jag dem under kontroll.  
 
Jag hade faktiskt ingen ångest alls innan konserten. Det enda som var lite fundersamt var att jag inte 
hade gjort någon låtordning eller konsertkurva. Jag hade nog gjort en i mina tankar, för när jag väl 
skrev ner den (30 min innan konsert) blev det en jättebra balans. Men det är nog en sådan grej man 
kunde ha gjort lite tidigare. 
 
 

Examenskonsert 14 april i Lilla Salen 
Min examenskonsert gick väldigt bra. Så vill jag verkligen börja detta stycke. Jag är helnöjd och vet 
inte riktigt hur jag kunde ha gjort den annorlunda. Vi spelade bra tillsammans och skapade bra 
musik, det var mycket folk i publiken och de var på bra humör och alla verkade verkligen ha en 
trevlig stund. Jag har ganska sporadiskt minne när det gäller, exakt vad jag spelade och hur jag 
kände eller vad jag märkte, jag försöker stänga av så mycket tänk som möjligt när jag spelar. Men 
efteråt har jag bara känt lycka och belåtenhet så det gick nog bra. 
 
Det var mycket folk tyckte jag, efteråt sa konsertansvarige att det var 100 personer som varit där. 
Och jag kände ca 20 st! Det är väldigt bra tycker jag. Jag undrar vilka de andra var? Det var många 
nya ansikten efter konserten som hälsade och sa att de verkade gillade det och skulle hålla utkik 
efter mig. Kul!  
 
Jag hade turen att hamna med i skoltidningen Lyran en månad innan konserten där det nämndes två 
udda examenskonserter, min och slagverkaren Petter Berndalens. Det kändes väldigt bra att få 
komma med där. Jag hade ingen aning vem som bestämde det, men jag är väldigt tacksam! Det blir 
extra reklam och publicitet. Jag använde följande text på alla mina facebook och myspace-
inbjudningar: 
 
 
Filip Jers, den första munspelaren någonsin som examineras från en jazzmusikerutbildning på 
högskolenivå i Sverige! 
 



 

Bandet jag kommer spela med är Filip Jers kvartett 
 
Filip Jers - munspel 
Henrik Hallberg - gitarr 
Johan Lindbom - kontrabas 
Niclas Lindström - trummor 
 
Här kan ni lyssna på oss! 
www.myspace.com/filipjerskvartett 
 
Filip Jers Kvartett är något så ovanligt som en jazzkvartett med kromatiskt munspel som ”lead”-
instrument. Kvartetten spelar musik som är inspirerad av munspelshjälten Toots Thielemans. Filip, 
som för övrigt är dubbel världsmästare i munspel (World Harmonica Championships 2005 
Trossingen, Tyskland) skriver även låtar som framförs av bandet. 
 
Efter konserten blir det snacks + dryck, mingel, roliga historier, högtidliga tal och allmänt 
"efterkonsert" häng i Lilla Salen, inte helt fel!  
 
GRATIS Entré såklart! 
 
Ni är hjärtligt välkomna! 
 
All di bäst in LIFE
 
Just det här med att man är den första munspelaren som tar en examen vid en musikerlinje på 
högskolenivå i Sverige är väldigt roligt nu när jag tänker efter! Jag tycker det är konstigt att ingen 
har satsat på instrumentet så mycket, det är ju ett instrument alla människor har hört och kan 
relatera någon låt eller artist till. Jag är i alla fall väldigt glad att ha fått chansen att utveckla mig 
själv och mitt munspelande på KMH och att det lett till en så bra examenskonsert som det blev. 
 
Rent munspelsmässigt är jag nöjd under konserten. Jag spelade främst kromatiskt munspel men 
även diatoniskt och basmunspel. De olika munspelen ger olika ljudbilder. Det kromatiska är väldigt 
vackert och smäktande, det diatoniska lite mer bluesigt och basmunspel är bara basigt och mystiskt. 
Man kan låta som ett läskigt träskdjur från Amazonas på det.  
 
Jag fick väldigt fin kritik för mitt mellansnack och mina låtpresentationer efter examenskonserten. 
Det var jag väldigt glad över. Jag har alltid tycket om att tala på konserter om tillfället finns. Jag 
förbereder ofta det genom att kolla igenom låtlistan och skriva något stödord eller så memorerar jag 
vad jag vill prata om innan varje låt. Ofta är det historien om hur låten har blivit till eller vad som 
inspirerat mig till att göra den. Eftersom jag spelar instrumentalmusik i detta band är mellansnacket 
väldigt viktigt. När det är instrumentalmusik, finns det inga ord till musiken, så man kan verkligen 
få vilken upplevelse som helst av musiken. Därför drar jag mig ofta för att lägga till känslodirektiv i 
mina mellansnack. Jag tycker det är upp till var och en av lyssnarna om de vill känna glädje, sorg, 
olycka eller lycka. Om jag säger ”Denna låt handlar om hur glad jag blev när solen tittar fram” 
kanske det blir som en bekräftelse för mig. Men om en person lyssnar på låten och inte hört 
mellansnacket och kanske snarare upplever en väldig sorg och smärta i låten, tycker jag att det är 
bättre än att jag ger lyssnarna ett känslodirektiv. I instrumental musik tycker jag att det är meningen 
att man ska få känna vad man vill. Då bildar man sin egen uppfattning och upplevelse och det kan 
ge en hur mycket som helst.  
 

http://www.myspace.com/filipjerskvartett


 

Detta fick jag på mail av en fotograf som varit på konserten: ”Jag gillade konserten. Strålande 
mellansnack. Mycket bra och kul. Du skapade bra kontakt med publiken.” Även många 
klasskamrater tyckte mellansnacket var bra. De sa även att vi spelade väldigt bra, men de flesta 
valde att säga mer om mitt mellansnack, att de var chockade och glada över att jag verkade njuta av 
att prata så mycket.  
 

Efter examenskonserten 
Dagen efter examenskonserten firade jag med att sova ganska länge. Det tycker jag är skönt när jag 
spelat konserter. Jag var väldigt trött. Jag tror att det var en väldig urladdning för mig att göra min 
konsert. Jag har skrivit musik, repat in den med mitt band och nu framfört den inför en entusiastisk 
publik och verkligen känt att ”Det här kändes verkligen bra!”. Just nu väntar jag mest med spänning 
på att höra inspelningen ifrån examenskonserten. Jag vet inte när det kommer bli klart och 
färdigmixat. Det är svårt att skriva vad som hände varje låt osv förrän man har hört den 
inspelningen. 
 

Framtidsplaner 
I skrivande stund jobbar jag mycket med framtidsplaner för mitt examensarbete. Det startade som 
ett examensarbete men är nu verkligen Filip Jers Kvartett. Det är en härlig känsla. Vi har inför 
hösten 2009 redan fått en spelning bokad på Höörs Jazzklubb. Jag letar fler spelningar och har fått 
väldigt postitiva svar, från olika klubbar. Vi får se vad det blir av det! 
 
Jag är väldigt sugen på att leta spelningar utomlands också. Min magkänsla säger mig att det inte 
kryllar av jazzkvartetter där munspel är leadinstrument. Jag jobbar lite varje dag med myspace-sida 
med (www.myspace.com/filipjerskvartett), lägger till folk som vänner, skickar kommenterar osv.  
Jag har även registrerat en Youtube kanal, där man får möjlighet att ladda upp filmklipp. 
Jag har gjort enkla bildspel och lagt till min låt som ljudfilm sedan sparat ner som filmklipp i 
programmet Windows Moviemaker. Låtarna jag lagt upp är 509 Djursholms Torg, Who is Bob och 
Polska efter J. Brunn i Höör. Det blir väldigt bra faktiskt! 
 
Jag har redan kunnat hitta mina Youtubefilmer på olika sidor på nätet, bland annat en brasiliansk 
munspelsblogg! Det som är bra med Youtube är att folk kan kopiera koden till ditt videoklipp och 
sedan infoga det i t.ex bloggar. Musiken sprids väldigt effektivt! 
 

Olika munspelare/musiker som influerat mig starkt till arbetet 
Jag har självklart lyssnat en hel del på Toots inför arbetet. Framförallt på skivan  Footprints, släppt 
1989. På den skivan spelar Toots med just en trio som kompgrupp. Det är inte gitarr utan piano, 
men ändå har den skivan gett mig väldigt mycket, att använda munspelet längst fram som lead och 
tre instrument bakom. Samtidigt vill man inte att det bara ska bli fokus på munspel, utan att alla ska 
få sin roll i musiken! Det lyckas Toots med på denna skiva.  
 
Toots Thielemans och Bill Evans – Affinity släppt 1978 är även en skiva som inspirerat mig mycket 
till arbetet. Här är det Toots som är huvudsolist och den fantastiska Bill Evans på piano. Deras 
samspel på denna skiva är något helt otroligt, de känner hela tiden vart de är på väg och de lyckas 
skapa fantastisk musik. Toots är även i storform på denna skiva, jag har knappt hört honom spela 
bättre. När jag träffade honom i somras frågade jag vilket munspel han använde på denna skiva 

http://www.myspace.com/filipjerskvartett


 

(nördigt va?) men han kom inte ihåg - han sa att det var så längesedan. ”Its 30 years ago!” Jag var 
inte ens född då. 
 
Olivier Ker Ourio är en fransk munspelare. Hans skiva Oversea köpte jag i januari och den har 
verkligen gått varm. Han gör en hyllning till världen och alla ställen han har varit bosatt på, på 
denna CD. Det är alltifrån ögrupper utanför Madagaskar, New York, Paris, franska landsbygden, 
Brasilien samt mycket inspiration ifrån hans Creole-Indianska förfäder. Han har på denna CD ett 
väldigt världsligt sound som tilltalar mig. Om man lyssnar på musiken kan man känna direkt om 
man är på en klubb i New York, på ett kafé i Paris eller flyger över Madagaskar. Han använder 
mycket etniskt percussion i sitt sound och preparerade gitarrer. Med preparerade gitarrer menas att 
man bearbetar ljudet, man sätter suddigummin, papper, disksvampar med mera runt stallet på 
gitarren för att få ett helt nytt sound. Jag stal några idéer ifrån Ker Ourio och använde i mina låtar, 
först och främst Polska efter J.Brunn i Höör. Niclas fick låna skivan och fick fram ett helt nytt 
sound på sitt trumset. 
 
Gregoire Maret är en schweitzisk munspelare som jag lyssnat och inspirerats mycket av. Framförallt 
hans sound berör mig. Han har en fantastisk tonkontroll och får mig att bara vilja öva hur länge som 
helst. Hans skiva Scenarios släppt 2007 är ett lysande exempel på hans musik. Även hans inriktning 
som munspelare är helt ny. Han har tagit instrumentet till en helt ny nivå. Om man ska jämföra 
honom och Toots Thielemans, så är det som att jämföra Ben Webster (äldre jazz) med Wayne 
Shorter (modernare jazz).  
  
 

Reflektioner 
Min examenskonsert kändes verkligen inte som en avslutning på mitt examensarbete. Jag tänkte 
hela tiden, ”vaddå avslutningskonsert, det är ju min premiärkonsert med detta band!”. 
Min examenskonsert gjorde ett starkt avtryck i mig, jag skrev musik för en timmes konsert, jag 
spelade nästan alla sorters munspel som finns, jag spelade med mina favoritmusiker och efter 
konserten kände jag att jag hade verkligen framfört musik och spelat den på det sätt jag själv vill 
höra ett band. Nu låter jag kanske lite kaxig, men jag är verkligen helnöjd. 
 
Som sagt kändes examenskonserten mer som en start. Jag ska i framtiden leta fler jobb med bandet 
så vi kommer ut och spelar. Det var en helt fantastisk möjlighet att som sitt examensarbete på KMH 
få starta sitt eget band. Och inte bara starta det, man får repa nästa hur mycket man vill i skolans 
lokaler, spela in i en professionell studio, göra professionella konserter och få handledning av några 
av Sveriges främsta musiker.  
 
Under tiden jag jobbat med examensarbete har jag läst i böckerna Effortless Mastery av Kenny 
Werner och Free Play av Stephen Nachmanovitch. Jag gillade först Kenny Wernerboken, men 
sedan blev jag väldigt nervös av den. Han pratar mycket om press och ångest och inte kunna stå för 
det man spelar, vara nervös på scen osv. Jag var väldigt säker på mig själv när jag läste den, så jag 
kände att detta är inte bra för mig att läsa. Jag har märkt att desto fler böcker jag läsa om scenisk 
beredskap, hantera press och liknande blir jag mest nervös och börjar tänka på allt det där. Jag är 
lugn och säker, jag vet vad jag vill och vad jag kan. Jag har inte haft problem med att stå på scen, 
såsom de upplever i de böckerna. Jag nämnde detta för Ambjörn Hugart under ett seminarium. Då 
skrattade han och förstod och sa att det är nog bäst att jag inte läser då.  
 
Men jag tycker det är väldigt intressant att jag blir nervös och får ångesttankar av att läsa böcker 
som ska bota det? Jag har inte de tankarna, så när jag läser om det så tar min hjärna in det och 



 

skapar dem. Då ska man nog inte läsa det. Jag har inte haft mycket problem med att stå på scen. Vet 
inte varför. Klart jag varit nervös, men inte för vad folk ska tycka. Mer nervös för tekniska aspekter, 
kommer mitt munspel att sköta sig, har jag lagt noterna i rätt ordning?  
 
För mig är musik något underbart som bara finns. Och när man spelar befinner man sig i en annan 
värld. Det är som att koppla upp sig på internet. Fast man kopplar in sig i musiken. Jag älskar den 
och tycker den är det största som finns. Musik kan vara så mycket. Det kan vara en kärlekslåt där du 
förklarar din kärlek till en man/kvinna, det kan vara en politisk kampsång för att få 1 miljon 
människor att ändra åsikt, det kan vara en matematiska formel man kan gömma koder i musikens 
tonhöjder. Musik kan vara en största egoistiska kärlek, man kan sitta och bara pussla ihop toner som 
man själv vill, för man själv tycker att det låter bra. Egentligen kanske man måste städa sitt rum, 
betala räkningar eller gå ut och träffa vänner men istället sitter man hemma och umgås med sin 
kärlek, musiken. Det kan även vara det man hatar allra mest och det man älskar allra mest.  
Det intressanta är även att världens rikaste människa kan skapa den bästa musiken som finns och 
världens fattigaste person kan också skapa den. Varför är det så? Det kan jag inte svara på.  
 
Musik är ett avtryck i tystnad. Men är inte tystnad musik? Eller blir tystnad musik när det används i 
redan komponerad/improviserad musik? Musik är tonhöjder men du kan fylla dessa tonhöjder med 
vilken känsla eller mening du vill. Dessa kombinationer kan förändra världen! På så sätt är 
musiker/kompositörer väldigt viktiga människor i vårt samhälle. 
 
Man väcks av en klämkäck melodi ifrån sin mobiltelefon på morgonen, tar tunnelbanan till skolan 
där man hör både hemskt tågknissel och musikmobiler och mp3spelare som låter, sen är man på 
skolan och hör musik verkligen överallt, på väg hem tunnelbanan och apparaterna igen, sen när man 
är hemma är man kanske slö och tittar på tv och då hör man all sorts musik ur TV:n.  
 
Tillbaka till boken Free Play av Stephen Nachmanovitch. Jag gillar verkligen den här boken. Först 
läste jag hela rakt igenom. Sen har jag tagit upp avsnitt jag gillade speciellt. Det är väldigt bra, man 
kan ta upp den och bara börja läsa så hittar man något intressant. Min favorittext i boken är när han 
berättar att han hade en period när han var tvungen att öva så tyst att man knappt hörde musiken. 
Den är en helt underbart berättelse. Att man bara kan sitta och spela sitt instrument, fast utan någon 
form av volym, fast ändå har man koll på vad som spelas. Då har man kommit väldigt långt i sitt 
tekniska kunnande och ”instrument-geografiska” kunnande. 
 
Just nu ser jag mig som en musiker som vill spela all sorts musik. Jag ser mig själv som en 
hantverkare, där munspelet är mitt huvudsakliga redskap som jag arbetar med. En hantverkare kan 
bl.a laga stolar, slipa golv, putsa fönster, snickra, göra riktningar och spika. Jag som musiker kan 
spela bebop, spela polskor, spela fado, skriva stråkarrangemang, läsa noter eller improvisera helt 
fritt. Musiken är ett stort fält där jag går omkring och skördar. 
 
Jag är väldigt stolt över mitt examensarbete och musiken jag komponerat. Jag spelade upp två 
egenkomponerade låtar för min gamla munspelslärare jag hade när jag var 14 år, Dick Sjöberg i 
Malmö. Han lyssnade två gånger på varje låt och sen sa han ”Alltså Filip, jag är så stolt över dig. 
Nu kvittar det att du spelar munspel, du kunde lika gärna spelat saxofon. Om du kan skriva sån här 
musik försvinner min känsla av att du bara är munspelare, du skulle ha kunnat skriva låten sen ge 
den till en jazzkvartett med sax istället för munspel.” Det var stora ord för mig och stärkte mig 
mycket som kompositör och människa. 
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