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Examination 

  
Måndagen den 3 juni kl. 11  
Stora Salen, KMH 

   

 
  

Christian Ericsson, Violin 
Katarina Ström-Harg, Piano 



 

Program 
 
J.S. Bach (1675–1850) 

ur Partita för soloviolin nr. 2 i d-moll,  
BWV 1004 
Allemanda 
 
 

 

F. Mendelssohn-Bartholdy (1807–1849) 

ur Violinkonsert nr. 2 i e-moll, op 64 
Andante 
Allegretto non troppo – Allegro molto vivace 
  



 

 

Programkommentar 
 
 
 
Johann Sebastian Bach, eller “fader Bach”, var under sin livstid en erkänd organist 
som levde större delen av sitt liv i Weimar och Leipzig. I Weimar påbörjade Bach 
sitt komponerande av sonater och partitor för soloviolin (BWV 1001–1006) som 
består av tre sonata da chiesa (kyrksonat) och tre partitor. Kyrksonat är en typisk 
kompositionsstil från barocken med generellt fyra satser i ordningen långsam-
snabb-långsam-snabb. En partita kan ofta ses synonym med en svit, som ofta är en 
samling med danser, och är skrivet för soloinstrument och ofta bestående av 
danssatser. Som i Partita nr. 2 är Allemanda vanligtvis den första satsen.  
 
Efter sin död år 1850 glömdes Bach i princip bort och det var inte förrän i början 
av 1800-talet som musiken återigen upptäcktes av en viss Felix Mendelssohn. 
Mendelssohn började spela orgelverk och andra verk av Bach på konserthuset i 
Leipzig där han var dirigent. Detta ledde även till att Matteuspassionen framfördes 
för första gången sedan Bachs död. 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy ansågs vara ett underbarn och komponerade flera av 
sina största verk i tidig ålder. Han var även pianist, organist och dirigent och är en 
av de mest populära kompositörerna från romantikens epok. Den andra 
violinkonserten blev Mendelssohns sista stora orkesterverk och är liksom Bachs 
sonater och partitor ett av de viktigaste verken för violinrepertoaren.  
 
År 1838 skrev Mendelssohn ett brev till sin barndomsvän Ferdinand David, som 
var violinist, att han ville tillägna honom en violinkonsert. ”En i e-moll vars början 
inte ger mig ro”. Violinkonserten började komponeras och var färdig sex år senare. 
Premiären var den 13 mars 1845 och verket är komponerat i en klassisk ”snabb-
långsam-snabb” följd utan paus mellan satserna. 
 
Efter att ha bott i Düsseldorf erbjöds Mendelssohn år 1835 att bli dirigent för 
Gewandhausorkestern i Leipzig. Åtta år senare grundade han även Leipzigs 
konservatorium. 
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Reflektion 
 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har som alla universitet och 
högskolor i Sverige ett uppdrag av svenska regeringen – att utbilda, forska och 
samverka i samhället. Vad har KMH då gett mig under mina år på skolan? Givetvis 
en utbildning. I den har för mig det viktigaste varit att jag fått bättre kännedom om 
mitt instrument. Att ha fått mycket egen övningstid och undervisats av erfarna och 
kompetenta lärare är självklart A och O. Men även att ha upplevt situationer som 
uppstår i det professionella, att med kort tids förberedelser kunna prestera i sitt 
violinspel. Att kunna sortera ut vad som är relevant i min övning så att tiden 
används på bästa sätt exempelvis under en orkestervecka med endast tre dagars 
förberedelser eller flera konserter med olika repertoar under kort tid. 

Det var det självklara. Men vad har KMH gett mig annars?  
När jag började skolan år 2010 var jag nyexaminerad från gymnasiet (i mitt fall ett 
musikgymnasium) och gjorde som alla andra. ”Pang, pang rätt in i 
högskolevärlden” utan att riktigt veta varför.  

Valet att spela fiol var från början inte mitt. Min mamma drog med mig 
till KMH som övningselev som 6-åring. Jag var nog aldrig en drömelev, bedrev 
tiden mest med att använda stråken som svärd. Men tiden gick och successivt 
utvecklades jag. Det lät bättre och bättre och till slut efter alla års ”gnetande” var 
jag antagen till skolan där allting en gång började, Kungl. Musikhögskolan. 

Musik har alltid varit roligt, men att kunna sitta i en orkester och med hela 
orkesterns sug underifrån, ligga på toppen och spela melodin lyriskt och briljant är 
helt underbart. Kunskapen att hantera ett instrument ger musicerandet helt andra 
förutsättningar. Detta håller mig kvar hos violinen.  

Att bli bättre på sitt instrument ger något mer än att bara bli tekniskt 
bättre. Det ger den där lättheten att se fraser, att i stunden kunna ta sig friheten att 
göra något annorlunda. För musik kan aldrig vara fel även om det finns experter 
som säger att musik ska vara precis efter deras åsikt. Men att vara musikaliskt 
spontan eller gå emot strömmen kan inte jag anse vara fel. Det är ju därför 
människor berörs av musiken. Den känslan, glädjen eller sorgen som musiken ger.  

Min lärare har hjälpt mig att bli bättre tekniskt, men en sak som jag tror 
nästan är viktigare är att han hjälpt mig att bli självständig. För hur ska livet som 
musiker annars se ut? Får man ett problem kan man inte ringa runt och fråga 
andra…  

Genom att ha lära sig hantera sitt instrument ännu bättre blir det en helt 
annan självsäkerhet i fiolspelet. Detta har KMH hjälpt mig med tack vare alla 
individuella lektioner.  

KMH har gett mig möjligheter genom att utbilda mig genom kunskap och 
teknisk kännedom om mitt instrument. Jag har varit tvungen att forska i mitt sätt 
som musiker och violinist för att förstå vad jag måste göra för att kunna leva som 
musiker. Utan dessa saker kommer jag aldrig kunna samverka i samhället i längre 
tid som musiker. 


