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Examenskonsert 

  
 

5 juni 2013 

Stora Salen,                          
Kungl. Musikhögskolan 
 

 
  

 
Bård Eriksson, kontrabas 



 

 

 

Program 
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Svit nr 2 för solo cello 
Sats 5 
Kontrabas: Bård Eriksson 
 
Bachs sviter för cello har med åren blivit en självklar del i 
standardrepertoaren för kontrabas. De är ett bra exempel på Bachs otroligt 
intelligenta komponerande: en fantastisk balans mellan komplexitet och 
renhet. De är också väldigt nyttiga att studera om man är intresserad av att 
lära sig om det musikaliska uttrycket i barockmusik, och hur man kan 
interpretera det i sitt spel.  
 
Eftersom kontrabasen klingar en oktav lägre en cello så måste vi välja om 
vi vill spela i ”vår” oktav eller ”deras” oktav. Båda alternativ har sina för 
och nackdelar – musiken är menad att klinga som den är skriven för cello, 
och den stundtals komplexa harmoniken kommer lättare fram i den 
oktaven. Samtidigt ligger det då i ett väldigt högt och svårspelat läge på 
kontrabasen, och därför väljer jag och många andra att spela sviterna i 
”vår” oktav. I och med att man hamnar i ett mer bekvämt register har man 
mer utrymme att uttrycka sig musikaliskt, vilket i slutändan trots allt ger ett 
mer intressant resultat. 
 

 

Johann Baptist Vanhal (1738 - 1813) 

Konsert i D-dur för kontrabas 
Sats 3 
Kontrabas: Bård Eriksson, Piano: Katarina Ström-Harg 
 
Vanhal är en kompositör från den klassiska eran. Han var verksam i Wien, i 
samma kretsar som bland annat Haydn, Dittersdorf och Mozart. Hans 
kontrabaskonsert är ett av de viktigaste verken i vår repertoar, eftersom 
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Vanhal är en välkänd kompositör vars musik fortfarande spelas i stor 
utsträckning.  
 
Personligen tycker jag att musik från den klassiska eran gärna får framföras 
med ett elegant men samtidigt energifyllt uttryck. Tonspråket är mycket 
enkelt och lättlyssnat, och därför behövs inga känslosamma utsmyckningar. 
 

 

Reinhold Gliere (1875 - 1956) 

Intermezzo och Tarantella 

Kontrabas: Bård Eriksson, Piano: Katarina Ström-Harg 
 
Glière är en rysk kompositör med tysk härkomst, trots sitt franskklingande 
efternamn. Han skrev fyra stycken för kontrabas och piano, indelat i två 
olika opus (Op. 9: Intermezzo och Tarantella, och Opus 32: Preludium och 
Scherzo). De har blivit mycket populära söknings- och tävlingsstycken, 
särskilt Intermezzo och Tarantella som jag tänker framföra.  
 
Stilen för tankarna till senromantik trots att den är skriven under 1900-talet, 
dock med en del mer lekfulla inslag, särskilt i tarantellan.



 

 

Reflektioner 
När jag började på Musikhögskolan hösten 2010 var klassisk musik ett väldigt stort och 
luddigt begrepp för mig. Jag hade spelat en hel del i olika sammanhang, men min kunskap 
om (och intresse för) olika stilar och epoker var minst sagt begränsad. Vilka traditioner och 
sammanhang kompositörer kommer ifrån, olika typer av historiska instrument, nyskriven 
musik – allt detta var fortfarande relativt obegripligt för mig. Jag spelade glatt de noter som 
gavs till mig, men utan att varken kunna eller vilja reflektera över bakgrunden till musiken, 
och i vilket sammanhang den komponerades. 
 
Så småningom började detta sakta men säkert att ändras. Det var ingen plötslig förändring, 
utan en rad små skiftningar i min mentalitet och inställning till det jag håller på med. Jag 
började tycka att föreläsningarna i musikhistoria var mer intressanta, och hemma lyssnade 
jag plötsligt nästan uteslutet på olika typer av klassisk musik. Hade vi jobbat med en särskild 
kompositör och epok i skolan gick jag hem och läste vidare, lyssnade, och upptäckte andra 
relaterade kompositörer och musikaliska stilar.  
 
Två områden har särskilt fångat mitt intresse: tidig och samtida musik, de två olika 
”ändarna” på den klassiska musikens historia. Att läsa om kompositörer och tiden då de 
levde, och samtidigt lyssna på deras musik framförd med tidsenliga instrument och korrekt 
praxis är något jag finner otroligt fascinerande, som att se in i ett fönster till en svunnen tid. 
Samtidigt finner jag själva musiken mycket tilltalande – ett harmoniskt tonspråk som ibland 
känns så självklart att man får en känsla av att musiken fanns där redan innan kompositören 
skrev ner den. Dessvärre existerade inte kontrabasen som instrument under den här tiden, så 
om vi basister vill spela tidig musik får vi vända oss till repertoaren för cello och viola da 
gamba. Då uppkommer ofta samma fråga; ska vi t.ex. försöka efterlikna en cello när vi 
spelar deras repertoar? Och hur långt kan man dra det? Personligen ser jag ingen poäng i att 
efterlikna ett annat instrument, utan är mer intresserad av generella kännetecken för vilket 
uttryck och vilken spelstil som musik från en viss period har, och sedan utifrån det göra en 
personlig men ändå tidsenlig tolkning av musiken – inom ramen för vad som går att spela 
och låter bra på en kontrabas. 
 
Tonspråket i nyskriven musik är för det mesta något helt annat; utforskande av klanger och 
ljud, och sökandet efter det nya och oupptäckta. Detta är något jag verkligen kan se mig 
själv syssla med i framtiden. Att få en notbild presenterad för sig som till en början ser 
fullständigt obegriplig ut är i sig en häftig utmaning, och att sedan få vara med att tolka den, 
och förvandla informationen till något intressant att lyssna till, är väldigt kul och 
utvecklande. Man är heller inte begränsad till en specifik spelstil (som är fallet i det mesta av 
klassisk musik), eftersom spelet inte behöver anpassas till en särskild tidsepok med 
tillhörande praxis. Det gör att det ofta känns befriande att få spela nyskriven musik, eftersom 
tolkningen har stor chans att bli mycket personlig och unik. 
 
Dessa två stilar (tidig musik och nutida) har alltså särskilt fångat mitt intresse, eftersom jag 
gillar att blicka både framåt och bakåt – så långt det går. Mitt personliga upptäckande av 
dessa två stilar, och mitt växande intresse för dem, är nog det viktigaste som hänt för mig 
under min tid på musikhögskolan. Att vilja lära mig mer och fördjupa mig, inte bara i det 
speltekniska utan framförallt det mentala; att reflektera, forska och fundera över vad det är 
jag spelar, och varför. Det är en egenskap jag värderar högt hos mig själv och mina kollegor, 
och som jag hoppas att jag kommer bära med mig i min framtid som musiker.  


