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Examenskonsert 

  2 juni 14.00 Stora salen 

  
 

 
  

Richard Svensson - Saxofon 



 

 

Jules Demersseman (1833–1866) – Fantaisie Sur Un Theme 

Original (1860) 

Richard Svensson – Altsaxofon, Mårten Landström – Piano 

 

Detta stycke skrevs år 1860 när saxofonen fortfarande var ett nytt och relativt okänt 

instrument men visar på ett imponerande sätt potentialen hos instrumentet. Det är ett typiskt 

exempel av ett tema med efterföljande variationer som gradvis blir mer och mer 

virtuosmässiga. Temat och dess utvecklingar är på inget sätt komplicerade utan flyter 

behagligt fram på ett avslappnat sätt. Musiken har en karaktär som jag uppskattar, både som 

utövare och som publik. 

  Jules Demersseman var en erkänd flöjtvirtuos och kompositör som verkade i Paris. Han 

vann första pris på konservatoriet där redan som tolvåring. Han var begåvad med en lysande 

teknik och han spelade ofta egna långa kadenser på konserter. Detta märks i hans stycken 

som ofta är tekniskt avancerade. Förutom att skriva för saxofon skrev han även för flöjt, där 

den Italienska konserten, solo de concert Op. 82 No 6 är hans mest kända verk. 

Demersseman dog, troligen av tuberkulos, i Paris 1866, endast 33 år gammal. 

 

César Franck (1822–1890) – Violinsonat i A dur (1886) 

I. Allegretto ben moderato 

II. Allegro 

Richard Svensson – Altsaxofon, Mårten Landström - Piano 

 

Denna sonat är ett av de absolut mest populära och mest framförda verken i 

violinrepertoaren, men det går även att spela på andra instrument. Franck själv godkände en 

variant för cello, och det finns även transkriptioner för exempelvis flöjt, och som idag, 

saxofon. I verket förekommer cyklism, vilket betyder att teman återkommer i flera av 

satserna men kanske inte alltid med samma uttryck. Idag ska Ni få höra de två första 

satserna av totalt fyra. Första satsen är ett allegretto och kan ses som en introduktion till 

andra satsen som är turbulent med stora omfång både dynamiskt och registermässigt. 

  César Franck var en belgisk kompositör som senare fick franskt medborgarskap. Han var 

även pianist och organist. Han föddes år 1822 i belgiska Liège som då var en del av 

Nederländerna men flyttade snart med sin far och sin bror till Paris där han studerade piano 

och komposition. Det var dock inte förrän 1872, när Franck blev organistprofessor i Paris, 

som han fick tillräckligt med tid och utrymme för att arbeta med sina kompositioner och 

hans mest kända verk kommer just från den senare delen av hans liv. Violinsonaten som han 

skrev 1886 var en bröllopspresent till violinisten Eugène Ysaÿe, som själv framförde den på 

sin bröllopsdag efter att ha fått noterna samma morgon. Senare samma år premiärspelades 

verket för allmänheten och Ysaÿe hade sedan kvar verket i sin repertoar i över 40 år. Verket 

är transkriberat av den franska saxofonisten Jean-Yves Fourmeau som, förutom undervisar 

som professor vid CRR i Cergy-Pontoise, även är saxofonist i Berlinfilharmonikerna. 

 

Program 
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Douwe Eisenga (1961–) – Rose Road (2006) 

Richard Svensson – Sopransaxofon, Petrus Eurell – Altsaxofon,  

Louise Elskær – Tenorsaxofon, Yong-Soo Lee - Barytonsaxofon 

 

Detta stycke för kvartett är dagens Sverigepremiär. Rose road skrevs som en stråkkvartett av 

holländaren Douwe Eisenga år 2006. Jag kom i kontakt med saxofontranskriptionen av 

stycket under min utbytesperiod i London i höstas. Där spelade jag i en kvartett med andra 

utbytesstudenter och en holländare i gruppen tog med sig det här stycke. Det är ett stycke 

med två olika delar; först en långsam kanonliknande del med serialistiska inslag, som sedan 

följs av en typisk minimalistisk del med distinkta rytmer och ett tilltalande harmoniskt 

språk. Eisenga verkar i Zeeland i norra Holland och hans komponerande är influerat av 

popmusik men han blandar friskt stilar och uppsättningar. 

 

Alexandr Glazunov (1865–1936) – Saxofonkonsert i Eb dur 

(1934) 

Richard Svensson – Altsaxofon, Mårten Landström – Piano 

 

Om man som saxofonist skulle välja ut ett verk som verkligen kännetecknar instrumentet så 

skulle jag välja Glazunovs saxofonkonsert. Det är det mest framförda verket både på 

konserter och på provspelningar samtidigt som det enligt mig är ett av de absolut bästa 

styckena i repertoaren. Glazunov själv beskrev styckets form som en exposition i allegro 

som via en kort övergång utvecklas i ett andante för att, via en kadens, avslutas med en 

fugato. Hela formen repeteras sedan, förutom kadensen, för att avslutas i en coda. Det är ett 

väldigt romantiskt stycke och det täcker hela spektrat från fina sångbara melodier till 

intensiva, virtuosmässiga löpningar. 

  Alexandr Glazunov (Александр Глазунов) var en rysk kompositör, dirigent samt 

musiklärare som levde under en turbulent tid i Ryssland och senare Sovjetunionen. Han 

började tidigt komponera och tog som tonåring privatlektioner för Rimskij-Korsakov. En 

annan mentor till honom var filantropen och amatörmusikern Mitrofan Belajev som kom att 

starta ett eget förlag för rysk musik i Tyskland (M. P. Belaieff). Glazunov var en av de första 

som publicerades hos bolaget och han hjälpte senare till att välja ut nya verk att ge ut. År 

1899 blev han professor vid konservatoriet i Sankt Petersburg och efter den misslyckade 

revolutionen 1905 även rektor. Den positionen höll han ända fram till 1930 även om han i 

praktiken levde i exil i Paris sedan 1928. På konservatoriet undervisade han bland annat 

Dimitrij Shostakovitj. Han var dock så alkoholiserad så att han, enligt Shostakovitj, knappt 

kunde undervisa nykter. I slutet av sitt liv skrev han sina saxofonverk, denna konsert och en 

kvartett. Han uppgav i ett brev att han nästan blivit attackerad av saxofonisten Sigurd 

Rascher, som ville ha en konsert av honom. Han gav efter och Rascher uruppförde verket i 

Nyköping 1934. Glazunov stannade dock i Paris och fick inte höra konserten framföras 

eftersom det första framträdandet i staden skedde efter Glazunovs död 1936. 

 
 

 



 

 

Reflektioner 
Jag har valt att skriva min reflektion om samspel, och då framför allt timingdelen. Samspel 

är något som ofta tas för givet och som, när det inte fungerar, kan vara svårt att rätta till. 

Man kan tala om det i alla sammanhang, från solospel till orkesterspel, och det behöver inte 

skilja sig åt mellan formerna. Det kan verka lite konstigt att prata om samspel när man 

spelar solo men för publiken måste det ju även då framgå var pulsen ligger i musiken. När 

jag lyssnar på solister är det ibland svårt att sätta fingret på var pulsen är och då blir jag som 

lyssnare direkt konfunderad och får mycket svårare att uppskatta musiken. Grundtanken är 

att musik är flera toner som spelas i ett sammanhang, och det är just sammanhanget som är 

viktigt. Det kan jämföras med om man spelar till dans. Minsta tveksamhet i pulsen gör det 

otroligt mycket svårare för dansarna och man märker genast att deras uppskattning minskar, 

jämfört med om man spelar med en stadig puls.  

  I ensemble- och orkesterspel är det lättare att ”mörka” med samspelet, eftersom det är så 

pass många fler som spelar samtidigt. Eftersom det, enligt mina erfarenheter, så sällan talas 

konkret om samspel verkar det som att det helt enkelt accepteras att det inte är så bra som 

det egentligen skulle kunna vara. Det är underligt eftersom en väl etablerad och gemensam 

timing gör väldigt mycket för att öka kvalitéten på det man spelar. Det är alltså viktigt att de 

som spelar har en gemensam syn på samspelet och musiken. Annars fastnar man lätt i 

diskussioner om vem som är sen respektive tidig på varje liten åttondel. Dessa diskussioner 

har en tendens att dra ut väldigt mycket på tiden och dessutom skapa irritation inom 

ensemblen.  

  Vad jag lärt mig under mina tre år på KMH, är att slaget där frasen börjar, oftast första 

slaget i en takt, absolut inte får komma för tidigt. Snarare kan man vänta, i sammanhanget, 

nästan hur länge som helst bara man då sätter fart direkt efteråt. Väntan är då spänningen 

medan farten efteråt blir avspänningen. Dessa två faktorer är vad som gör musiken 

intressant. Tänk efter, hur många av de professionella solisterna och orkestrarna spelar alla 

rytmer helt metriskt? Mitt svar är i stort sett ingen. Så länge spänningen och avspänningen 

tar ut varandra och takten i sig inte är för lång eller för kort är det inget problem. 

  Nu till samspelet. Om alla deltagare i ensemblen har den här synen på musikens utförande 

så blir det otroligt mycket lättare att få till ett i stort sett perfekt samspel. Det blir dessutom 

lättare att hålla tempot med tidiga andraslag, så slipper någon medlem känna att den får dra 

hela ensemblen framåt. 

  Dessa idéer är förstås ingen allomfattande sanning, men problemet är att hela 

samspelsfrågan som sagt tas för givet. Jag har spelat i ensembler med många personer som 

spelar samma instrument som jag men det är alltid olika hur folk ser på samspel, undantaget 

personer som utbildats i Stockholm och därför exponerats för dessa idéer. Jag säger inte att 

det är så bara för att jag också följer just denna idé utan mer att vi här är de ända som har 

konkreta idéer om just samspel. 

 

 


