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Examenskonsert 

  
24/5-12/19.00/Stora Salen 

   

 
  

Henrik Eriksson Trombon 



 

Program 
 
Axel Jörgensen 

Suite pour trombone avec piano 
 
Triomphe 
Ballade 
Polonasie 
 
Georg Friederich Händel 
 

Concerto in fa minuer 
 
Grave 
Allegro 
Largo 
 
Jan Sandström 
 

Sång till Lotta 
 
 
 
Henrik Eriksson – Trombon 
Katarina Ström Harg - Piano 
  



 

 

 
Programkommentarer 
Programmet börjar med ett dramatiskt och romantiskt stycke skrivet av Axel 
Jörgensen. Det är ett bra sätt att börja konserten på för man visar upp trombonen 
för den vana publiken som de brukar höra den och ett häftigt sätt för den ovana 
publiken, starkt och pampigt. Jag tycker att musiken är lätt att ta till sig och en bra 
ingång till musiken som kommer efter stycket, förhoppningsvis välkomnar man 
publiken och får dem nyfikna på musiken och instrumentet. 
Andra stycket är ett arrangemang som egentligen är skrivet för oboe, ett stycke jag 
ramlade över när jag skulle söka en utbildning. Det var obligatoriskt för sökningen 
och ganska ovanligt att spela, men jag tycker att det är väldigt fint. Det visar en 
annan sida av instrumentet, tekniskare och mjukare. Jag har sällan spelat så pass 
gammal musik på trombonen och det var kul att upptäcka den musiken. 
Konserten avslutas med ett meditativt stycke, Sång till Lotta som Jan Sandström 
skrev 1991. Det har blivit en riktig hit och är flitigt spelat. Jag hörde stycket första 
gången när jag gick på folkhögskola och fastande direkt för hur kompositören hade 
utnyttjat trombonens klang. Min avslutningskonsert kändes som ett bra tillfälle att 
för första gången spela stycket själv.  
       

Reflektioner 
Under min tid på musikhögskolan har jag lärt mig mycket om mig själv och stöt på 
bekymmer som har byggt upp en stor prestationsångest. 
Den har stoppat mig från att utvecklats på mitt instrument och fått mig att må 
dåligt. 
 
Jag har aldrig haft en bra självkänsla och när jag kom in på högskolan så trodde jag  
att man gick på den för att få jobb i en symfoniorkester. Det var det som blev målet 
och inte att spela och utveckla musik. Jag övade som besatt och uppmuntrades av 
min lärare att jobba ännu hårdare, var inte intresserad av resten av livet utan det var 
trombonen som spelade någon roll och den upptog nästan all min tid. Jag trodde att 



 

 

3(4) 
om man bara övade tillräckligt mycket så skulle man lyckas att vinna ett jobb, men 
musik handlar ju om så mycket mer än det. När det var dags för mitt första 
terminsprov var jag så nervös och skakade så mycket i benen att jag knappt kunde 
stå upp när jag spelade. 
Den sommaren var det väldigt nära att jag hoppade av skolan, men jag fortsatte. 
Tänkte att det skulle vända. Höstterminen kom och jag laddade om men fortsatte i 
samma hjulspår och när det var dags för terminsprovet till julen spelade jag ett 
stycke som jag inte alls var mogen för, det var alldeles för svårt och det gick inte 
alls bra. Fick inte lyckas den gången heller och kände mig misslyckad och dålig 
och var återigen nära att hoppa av utbildningen. 
Bestämde mig för att byta lärare inför nästa termin och vi började jobba med det 
jag egentligen behöver lära mig, att våga visa mina svagheter och brister inför 
andra, även i pressade situationer. Det var väldigt jobbigt men jag tror att jag 
kommit en bit på vägen. 
Nästa terminsprov kändes bättre och jag var på väg åt rätt håll. Efter sommaren 
fortsatte jag att kämpa med mig själv och mitt spel. Jag föll tillbaka många gånger 
och det var jobbigt men jag var på rätt väg.   
 
Dock hann jag inte tillräckligt långt innan det var dags att söka vidareutbildning 
och därför blev jag inte godkänd. Det kändes orättvist och jag kände mig dålig. 
Även om jag många gånger har känt mig misslyckad och dålig så är jag ovan vid 
verkliga misslyckande, för den känslan jag har fått är att om man vill vidareutbilda 
sig på musikhögskolan så är det självklart att man blir godkänd. 
Jag anklagar inte skolan för det som hänt men jag tycker att det finns en känsla av 
att man alltid måste prestera och vara på topp på skolan och jag ser många elever 
som mår dåligt av det. Det vore bra om skolan kunde vara tydligare med vad det är 
den utbildar till, att det inte är att göra orkestermusiker eller solister av alla elever. 
  
Nu tvingas jag göra ett val om jag vill fortsätta med att försöka göra musiken till 
mitt yrke eller om jag ska prova på något annat. Det kommer att lösa sig, ingenting 
är försent. Förhoppningsvis har jag lärt mig någonting av allt det här och jag vet att 
jag tycker om mig själv bättre nu än när jag började på skolan.         
   



 

 

 


