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Sammanfattning 
John Williams är att betrakta som en av giganterna inom den amerikanska 

filmmusikkompositionen. Förutom filmmusik så har han komponerat ett flertal beställda 

solokonserter för betydande instrumentalister och orkestrar, däribland The Five Sacred Trees 

för fagott och symfoniorkester som är skriven för New York Philharmonics 150-års jubileum 

och denna orkesters solofagottist Judith LeClair. I detta examensarbete analyseras de första 

två satserna från ett motiviskt, strukturellt och i viss mån harmoniskt perspektiv, samt 

genomgås hur det kan påverka instuderingsprocessen och författarens interpretatoriska val. 

Referensmaterialet som används är främst en pianoreduktion av stycket, samt en 

doktorsavhandling gällande styckets pedagogiska användningsområden av John Michael 

Lopinto från 2004.  

Slutsatser efter analysen inkluderar bland annat att de två satserna i stora drag kontrasterar 

varandra, att konserten innehåller så pass många olika klangkaraktärer att det krävs extra 

arbete från solistens sida för att kunna framföra denna med endast piano, samt att John 

Williams kontinuerligt utvecklar motiv från tidigare verk och inkorporerar dem i konserten 

och har fortsatt att arbeta på detta vis även efter tillkomsten av denna konsert.  

Min förhoppning är att det här arbetet ökar min egen och omvärldens insikter om denna 

konsert, och ökar sannolikheten för att detta verk framförs i större utsträckning i framtiden.  

 

Nyckelord: John Williams, fagottkonsert, The Five Sacred Trees, Eó Mugna, Tortan, Judith 

LeClair, Star Wars, Harry Potter, fagott  
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1  Inledning 
I detta examensarbete analyserar jag de första två satserna ur John Williams The Five Sacred 

Trees för solofagott och symfoniorkester från ett motiviskt, strukturellt och, på grund av 

styckets atonala karaktär, i viss mån harmoniskt perspektiv, samt går igenom hur denna 

kunskap kan påverka min egen instuderingsprocess och mina egna interpretatoriska val. Jag 

undersöker även samband mellan motiv som Williams använt sig av i annan musik och motiv 

som förekommer i dessa satser av fagottkonserten, samt hur Williams inspirationskällor 

påverkar musiken.  

1.1  Bakgrund 

1.1.1  Om kompositören 

John Williams föddes 1932 i New York och är att betrakta som en av giganterna inom den 

amerikanska filmmusikkompositionen. Williams var från början pianist men började tidigt 

arrangera och komponera musik för varierande sättning och genre och står idag bakom ett 

flertal populära soundtrack, exempelvis till filmerna Jaws, Indiana Jones, Jurassic Park och 

Star Wars episod 1-7.1 Förutom filmmusik så har John Williams komponerat ett stort antal 

beställda solokonserter för betydande instrumentalister och orkestrar, däribland konserten som 

behandlas i denna uppsats, The Five Sacred Trees för solofagott och symfoniorkester.2  

1.1.2  Om verket 

The Five Sacred Trees beställdes i samband med New Yorks filharmoniska orkesters 150-års 

jubileum 1995 till denna orkesters solofagottist Judith LeClair, som även samarbetade med 

Williams i framtagandet av konserten. LeClair har sedan uruppförandet framfört konserten 

                                                
1 Lincoln, 2011, s. 3.  
2 Lopinto, 2004, s. 1.  
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med flera symfoniorkestrar och spelade in den tillsammans med London Symphony Orchestra 

1996.3 

I förordet till noterna på konserten skriver Williams:  
As we become increasingly aware of the damage done by the destruction of our forests, it is 
illuminating to discover that our ancestors, many thousands of years ago, prayed to the spirits before 
felling a tree. One prayer was appropriate for a maple, another for the elm, the ash, and so on. The 
English poet, Robert Graves, writes of these prayers, which I have been unable to find, but which 
nonetheless, have moved me to compose this music featuring the bassoon, itself a tree.4 

Här förklarar Williams själv inspirationen till konserten, som består av fem satser, där varje 

sats är döpt efter och inspirerad av ett av de fem heliga träden i bland annat keltisk och 

irländsk mytologi. Satserna är i ordning: Eó Mugna, Tortan, Eó Rossa, Craeb Uisnig och 

Dathi. Kopplingen till träd är även tydlig i utgåvan av inspelningen med Judith LeClair, då 

denna CD även innehåller en inspelning av Tôru Takemitsus Tree Line som direkt följande 

spår efter fagottkonserten. På samma CD ligger även Alan Hovhaness Symphony No. 2 

”Mysterious Mountain” och Tobias Pickers Old and Lost Rivers, även dessa verk har tydlig 

naturtematik.5 

1.1.3  Min relation till verket 

Jag har länge beundrat John Williams filmmusik eftersom den hade en framträdande roll i 

flera av de filmer som under min uppväxt har varit mina favoriter, så när jag för några år 

sedan upptäckte att han skrivit en fagottkonsert blev jag naturligtvis eld och lågor och ville 

absolut spela denna konsert. Jag beställde såväl noter som CD-inspelningen långt innan jag 

var på en så pass hög teknisk nivå att ett eget framförande skulle vara genomförbart och har 

sen dess hyst en stor kärlek för musiken. Fagottkonserten är dessutom tillägnad en kvinnlig 

framstående fagottist, något som gjorde att jag från början inspirerades av konserten då 

kvinnliga fagottister är i klar minoritet och det kan vara svårt att finna förebilder bland dem. 

Fagottsolister på den nivå som LeClair håller är sällsynta även idag, än mer så kvinnliga. 

Könet på mina förebilder spelar kanske inte så stor roll idag, men i yngre ålder var det väldigt 

viktigt för mig att kunna hitta sätt att relatera till olika musiker. Jag fick ofta kommentarer om 

att det inte skulle vara passande för mig som kvinna att spela ett blåsinstrument, än mindre ett 

                                                
3 New York Philharmonics, About us, http://nyphil.org/about-us/artists/judith-leclair [Hämtad 
2016-11-01]  
4 Williams, 1993, s. 2.  
5 Highwater, 1996, s. 5-10. 
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så pass stort och fysiskt krävande instrument som fagott. Denna konsert med dess kopplingar 

till filmmusik och LeClairs inspelning av den var en stark orsak till att jag trots ovanstående 

kommentarer i tidig ålder valde att fortsätta.  

En annan aspekt i mitt intresse för denna fagottkonsert är att jag tyckte mig höra likheter med 

motiv som förekommer i annan musik av Williams. Det finns mycket sammanställd 

information om Williams övriga musik att hitta, men endast kortare texter om 

fagottkonserten, med undantag av en doktorsavhandling av John Michael Lopinto som dock 

belyser konserten ur ett pedagogiskt perspektiv i hur man kan använda den i sin undervisning 

och saknar mycket av den musikaliska analysen som jag själv varit intresserad av att läsa.6 

1.2  Syfte 
Syftet med arbetet var att öka min egen kunskap om verkets struktur för att bättre kunna 

genomföra medvetna musikaliska val i min egen instudering, samt att studera John Williams 

kompositionsteknik gällande motivisk utveckling. Jag ville även belysa denna konserts 

existens för icke-fagottister, då det i min mening är ett tämligen okänt och underskattat 

musikstycke.  

2  Metod 
I analysen av detta verk har jag utgått från såväl noter som en inspelning av konserten. Jag har 

gjort en grafisk skiss i kursen Analys och Instudering under prof. Roine Jansson på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm, för att bättre få vägledning i analysen av formen samt de 

motiviska och harmoniska delarna. Den grafiska skissen har jag utformat i programmet 

Microsoft Powerpoint enligt de instruktioner som jag fått i ovanstående kurs. Under kursen 

har jag även gjort en kortare motivkatalog som jag utökat i arbetet med denna uppsats. Jag har 

använt mig av notationsprogrammet Sibelius 7 för att ta fram alla notexempel och för att 

lyssna på och transponera olika motiv. Jonathan Wanneby, musiklärarstudent på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm och kompositör, har hjälpt mig med de gehörs- och 

Sibeliusrelaterade frågor jag har haft under arbetets gång.  

                                                
6 Lopinto, 2004.  
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I instuderingen av verket har jag tagit stor hjälp av mina lärare, fagottisten Fredrik Ekdahl och 

pianisten Georg Öquist. Jag har även haft mycket nytta av mina tidigare lektioner med prof. 

Knut Sönstevold, vars lektioner fokuserade oerhört mycket på egen interpretation.  

När det gäller att söka litteratur och andra referenser så stötte jag till en början på problem då 

det inte finns speciellt mycket skrivet om just detta verk. Jag valde att försöka hitta 

doktorsavhandlingar och uppsatser som referenser, då de redan genomgått en granskning som 

gör mitt efterarbete mindre och till slut lyckades jag hitta ett urval. Den avhandling jag haft 

mest nytta av är skriven av John Michael Lopinto som publicerades av University of Southern 

Mississippi 2004. Denna avhandling gick tyvärr inte att beställa via KMH eller universitetet i 

Mississippi, men jag lyckades komma i kontakt med författaren själv då vi båda är aktiva på 

International Double Reed Societys internetforum och fick då hans egen kopia komplett med 

anteckningar inskannad och skickad personligen till mig.  

Jag har även använt mig av en artikel från 1995, som jag hittade i pdf-format via John 

Williams egen hemsida, där Lisa Chisholm, student för Judith LeClair, skrivit om konsertens 

tillkomst, samt avhandlingar och uppsatser som berör fagottkonserter generellt och annan 

musik skriven av Williams.  

2.1  Urval 
För att analysera verket har jag valt att använda mig av en pianoreduktion istället för det 

kompletta orkesterpartituret, då detta tyvärr endast är tillgängligt som hyrmaterial och 

studiepartitur ej fanns att tillgå. Pianoreduktionen är gjord av Williams själv och har viktiga 

instrumentala insatser markerade med text i noterna, så jag har gjort bedömningen att 

reduktionen är ett fullgott alternativ för denna uppsats. Jag kommer även framföra verket med 

pianist då jag inte heller har tillgång till en fullstor symfoniorkester.  

Jag har valt att i uppsatsen fokusera endast på verkets två första satser, delvis på grund av att 

jag anser att konsertens två första satser rent musikaliskt speglar varandra och lämpar sig bra 

för att framföras utan att efterföljas av övriga tre satser, delvis för att dessa två satser 

tillsammans har en speltid som bättre lämpar sig för tidsramen och omfånget på såväl 

konserten som denna uppsats.  
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Inspelningen som jag har valt att lyssna på i min instudering är inspelningen med Judith 

LeClair som uruppförde verket. Den här inspelningen är enligt mig den på marknaden som 

gör notbilden mest rättvisa och eftersom Judith LeClair samarbetade med tonsättaren i 

kompositionen av denna konsert så anser jag att hennes tolkning är viktig att ha i ryggmärgen 

vid instudering.  

3  Analys 

3.1  Eó Mugna 
 

Del Harmonisk grund Instrumentering Takt 

Introduktionskadens Gm Solofagott 1-12 

A-del Dm Solofagott + orkester 13-37 

B-del Dm/F Orkester (Solofagott) 38-54 

Mellankadens C/Dm Solofagott 55-59 

A2-del Dm Solofagott + orkester 60-65 

Coda Dm Solofagott + orkester 66-72 

Formtabell 1.  

Fagottkonsertens första sats är atonalt skriven men det går att utläsa olika mer eller mindre 

framträdande harmoniska grunder i de olika delarna. Den första satsen har intervallbaserade 

motiv istället för harmoniska ”centrum” med motiv utifrån dessa. Variationer på motiven 

genomförs både med förändrad rytmik, förlängning av fraser samt ändrat toninnehåll, men 

med de centrala intervallen som bas. Frasering är oerhört viktigt att läsa ut från början, dels på 

grund av att man som blåsmusiker behöver planera sina andningar men även för att musiken 

är skriven med inspiration av en irländsk Uillean Pipe7 (en typ av säckpipa). Säckpipespelare 

behöver som bekant inte avbryta musiken för att andas, så genom att undersöka hur långa 

                                                
7 Williams, 1993, s. 2.  
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fraserna bör vara samt var höjdpunkterna är kan vi fagottister använda några redskap, t ex 

dynamik och klangfärg, för att skapa en illusion av längre linjer. Det som skiljer en Uillean 

Pipe från andra typer av säckpipa är att den har en bälgfunktion, samt att den till skillnad från 

andra säckpipor kan spelas staccato. Den har även en mjukare klang än många andra typer av 

säckpipa samt ett svagare och mer nyanserat dynamiskt register.8 Dynamik är något som vi 

fagottister måste använda många små nyanser av, då fagotten tyvärr har ett ganska litet spann 

mellan svagast och starkast möjliga volym. För att komma runt detta använder vi oss av olika 

tekniker för att framhäva eller dämpa vissa övertoner och på så vis skapa en fylligare eller 

diskretare klang, vilket resulterar i att vi kan projicera ljudet mer eller mindre trots att vi 

spelar ungefär samma nyans rent volymmässigt. Det här är något som kan avgöra om en solist 

hörs över en orkester eller ett piano och något som jag själv arbetar kontinuerligt med sen 

flera år tillbaka utan att ha bemästrat det fullt ut. Genom att inte ”avsluta”, eller avfrasera, 

vissa toner kan vi även skapa känslan av att frasen fortsätter även om vi tekniskt sett bryter 

luftflödet för att andas. Olika typer av accenter och dynamikmarkeringar i noterna visar vilka 

intervall som är centrala i frasen, som man alltså bör ta fram i en interpretation. Genom att 

markera dessa intervall i notbilden och räkna förekomsten har jag kommit fram till att de 

intervall som satsen byggs upp runt är de stora sexterna, samt de rena kvinterna och kvarterna.  

Nedan är en tabell som visar vilka intervall som förekommer på betonade platser i min 

tolkning av fraseringen i solostämman samt hur många gånger de förekommer. Detta stämmer 

även överens med hur LeClair fraserar i sin inspelning. Övriga intervall och riktningar finns 

inte med på några sådana platser, även om de förekommer i satsen. Värt att notera är att även 

om de uppåtgående stora terserna och sekunderna i tabellen ser ut att vara frekvent 

förekommande så figurerar de främst i slutet av satsen ensamma, alltså inte som del i en 

längre fras eller som grund för variationer.  

Intervall ! 

L2 

" 

S2 

! 

S2 

" 

S3 

" 

R4 

! 

R4 

" 

R5 

! 

R5 

! 

L6 

" 

S6 

! 

S6 

! 

L7 

Förekomst 4x 4x 2x 6x 2x 5x 1x 4x 1x 1x 5x 5x 

Intervalltabell 1.  

                                                
8 Lopinto, 2004, s. 24  
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3.1.1  Introduktionskadens 

Stycket öppnas med en solopassage, där fagotten redan i första takten presenterar ett motiv 

baserat på den rena kvinten och kvarten, som efterföljs av en variation med vidareutveckling 

av motivet. Med det i åtanke anser jag att första takten bör ta plats såväl tidsmässigt som 

klangmässigt för att verkligen etablera detta motiv hos såväl mig själv som hos lyssnaren. 

LeClairs inspelning stödjer min tes, då hon gör ett litet diminuendo redan på sista slaget i 

första takten samt en liten paus innan andra taktens början.  

 

Notexempel 1.  

Starttonen g (i lilla oktaven) fortsätter sedan vara den centrala tonen i nästföljande passage, 

där Williams introducerar ett motiv i en takt och därefter varierar detta genom att expandera 

motivet i två takter för att sedan gör en sammanfattning av denna expansion i en takt. I de 

första två varianterna av motivet agerar G (en oktav under starttonen) frasavslut, men i 

sammanfattningstakten ligger sista tonen på ett C1. I sin inspelning gör LeClair en lätt 

överblåsning på C1, vilket gör att övertonen g blir mer framträdande och man får en tydligare 

koppling till satsens början. Överblåsningen står ej inskriven i noterna, men kombinationen av 

det tonala centrat i tidigare varianter av samma motiv och att LeClair gör ett medvetet val 

(hon överblåser inte när tonen C1 förekommer på andra ställen) gör att jag bedömer det som 

sannolikt att det här var ett medvetet val i kompositionsprocessen och något som jag använder 

mig av i min interpretation.   

 

Notexempel 2.  

I hela denna sats förekommer många förslag och LeClair väljer även att spela förhållandevis 

mjuka accenter. Detta kan mycket väl bero på satsens inspiration från Uillean Pipe, då förslag 
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är naturligt förekommande vid greppväxlingar på säckpipor och man till skillnad från fagotten 

inte använder tungan för att skapa ansatser, utan musikern blockerar spelpipans öppning med 

benet och öppnar sedan olika tonhål vid önskat tillfälle. 9 

Kadensens sista tre takter fungerar som en övergång till A-delen och i dessa takter bekräftar 

enligt mig Williams att tonen g i olika oktaver varit tonalt centrum. Det här gör han genom att 

frångå användandet av g på betonade platser och istället arbeta sig till att lägga f#1 på 

motsvarande ställen, något som ger övergången en strävande känsla. Genom att lägga fokus 

på ledtonen skapas ett driv framåt, trots att det i denna övergång finns en tydlig avfrasering 

och fokus ligger på långa toner.  

 

Notexempel 3.  

3.1.2  A-del 

Solofagotten har en fjärdedels upptakt till orkesterns entré, som markerar starten på nästa del. 

Ett temposkifte, en orkesterentré och en taktartsförändring skulle kunna låta mer drastiskt än 

vad det gör här, men Williams smyger in orkestern med stråkar och en basklarinett som svarar 

på solofagottens rytmiska passager. Denna del präglas av långa linjer med rytmiska 

variationer på motiven. För att vårda detta väljer jag att ta fasta på de figurer som är 

gemensamma i de olika variationerna och försöker att se de nedåtgående skalorna som gester 

snarare än att prioritera varje enskild underdel.  

 

När fagotten i solokadensen snarare låg i mellanregistret, med insatser i tenorregistret som 

undantag, förekommer här ett motsatt förhållande där basklarinetten tar över den lägre halvan 

av registret från föregående passage och fagotten endast vid enstaka tillfällen går ner under 

tenorregistret (gränsen för tenorregistret på fagott brukar definieras från c1). Utmaningen här 

ligger i att balansera det naturligt svagare och ”plattare” tenorregistret mot det fylligare 

mellanregistret och uppnå en så enhetlig klangbild av fagotten som möjligt. För att 
                                                
9 Lopinto, 2004, s. 24.  
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åstadkomma det har jag arbetat mycket på att öppna upp resonanskaviteten i munhålan och 

halsen, samt slappna av i läpparna så mycket som möjligt för att låta röret vibrera friare. Detta 

gör att jag måste använda mig av mer magstöd och denna passage är därför en av de mest 

fysiskt krävande passagerna i hela satsen.  

 

Notexempel 4.  

 

Notexempel 5. Variation på notexempel 4.  

Ett enda motiv avviker från strukturen ovan; ett kort motiv som är kontrasterande till de långa 

linjerna. Detta motiv har en staccato-karaktär som får mig att koppla till efterföljande sats, 

Tortan.  

 

Notexempel 6.  

När solofagotten spelat motivet två gånger går den tillbaka till det mer linjära motivet från A-

delens början, medan staccato-figuren fortsätter i diskretare understämmor i orkestern och blir 

mer och mer framträdande fram till A-delens slut.  

3.1.3  B-del 

Denna orkestersolo-passage börjar med motiv från A-delen, men gradvis blandas dem med 

motiv från nästkommande sats, Tortan. Motiven från Tortan går i F-dur och en polyharmonik 

uppstår när dessa spelas parallellt med satsens egna motiv i Dm.  
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I orkestersolots andra halva introduceras ett fallande motiv med många förslag, som mot 

slutet återkommer med solofagotten och leder in i mellankadensen.  

 

Notexempel 7.  

3.1.4  Mellankadens 

Kadensen fångar upp det fallande motivet från orkestersolot och leder över till en 

uppåtgående kvartfigur som återkopplar till introduktionskadensen. Här anser jag det är 

viktigt att försöka skapa samma lugna stämning som i början av satsen för att åter fokusera 

både lyssnaren och mig själv på den lugna stämningen som kontrasterar orkesterns intensitet i 

passagen innan. Mot slutet av kadensen leder solofagotten in i A2-delen, men till skillnad från 

övergången till första A-delen gör man det här i snabba uppåtgående skalor. För att få samma 

lugn som i parallellstället tror jag det är viktigt att verkligen fokusera på det tenuto som står i 

början av skalan och behandla uppgången som en gest och verkligen vila i tempot. I förra 

övergången låg fagotten på en lång ton och behövde då skapa intensitet, här behöver jag göra 

det motsatta för att uppnå samma känsla. 
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3.1.5  A2-del och Coda 

Teman och motiv från den första A-delen återkommer här, fast i en betydligt mindre 

orkestrering som långsamt avtar istället för att byggas upp. Basklarinettens roll som svarande 

har här tagits över av en registermässigt låg flöjtstämma, som även är den sista i orkestern att 

spela.  

 
Notexempel 8.  

Solofagotten avslutar satsen ensam med terser som figureras och krymper till satsens sista 

intervall, en stor sekund, som diminuerar ut till intet.  

 

Notexempel 9.  
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3.2  Tortan 
 

Del Rytmisk grund Framträdande 

instrument 

Takt 

A-del 

 

Soloviolin,  

Bodhrán-trumma 

1-52 

B-del 
 

Tvärflöjt 53-80 

A2-del 

 

Soloviolin 81-135 

Formtabell 2.  

Fagottkonsertens andra sats är även den atonalt skriven och utan fasta förtecken, men den 

motiviska grunden är i denna sats, till skillnad från i första, framför allt rytmisk. Där den 

första satsens motiv med variationer var intervallbaserade, så är motiven i större delen av 

andra satsen baserade på olika rytmer och markeringar. Konsertens storform går att läsa som 

en A-B-A-form, där A-delarna har dessa rytmiska grunder i så gott som alla stämmor medan 

B-delen har ett lugnare melodiskt kanon-parti i fokus med de rytmiska partierna svagt 

orkestrerat i bakgrunden.  

Satsens titelträd Tortan, som antagligen är en rönn,10 är det heliga trädet som var 

sammankopplat med häxor och magi. Här väljer Williams att inspireras av den irländska 

folkmusiken och visar detta i användandet av soloviolin (”fiddle”) och den traditionella 

irländska Bodhrán-trumman.11 Tack vare den specifika instrumenteringen anser jag att det här 

är den sats som förlorar mest på att spelas med en pianoreduktion och att jag behöver lägga 

ner extra tid och fokus på att försöka framhäva styckets olika karaktärer extra tydligt för att 

kompensera orkesterns frånvaro. Mitt främsta redskap är olika typer av ansatser, med skarpare 

stötar på de mer rytmiska partierna och mjukare i B-delen.  

                                                
10 Chisholm, 1995.  
11 Williams, 1993, s. 2. 
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3.2.1  A-del 

Tortan öppnas av soloviolinen som spelar en introduktion i tio takter innan solofagotten och 

den övriga orkestern kommer in. I dessa tio takter presenteras huvudtemat, som består av ett 

rytmiskt motiv på två takter som sedan varieras med ändrade toner samt upprepningar av 

rytmer.  

 

Notexempel 10.  

Motivet fortsätter vara centralt i hela A-delen, så även soloviolinens roll som likvärdig 

fagottsolistens. Orkestern i stort har nästintill tacet fram till B-delen i takt 52, med undantag 

för några få sordinerade svaga långa toner i stråket och sporadiska svaga inpass från träblåset. 

Istället för ett stycke för solofagott med orkester är denna del snarare en duett mellan 

soloviolin och solofagott, där de varierar mellan att spela variationer på huvudtemat och att 

spela fragmenteringar av detta parallellt med huvudtemat i motstämman, något som 

accentuerar rytmerna. För att uppnå det här samspelet på ett bra och effektivt sätt med 

pianisten måste jag vara säker rytmiskt redan från första repetitionen, samt ha bestämt mig för 

vilka delar av olika figurer jag vill accentuera. Då denna musik är inspirerad av folkmusik har 

jag valt att diskutera saken med några av folkmusikviolinisterna på Kungliga Musikhögskolan 

i Stockholm, då jag bedömer att deras samlade förkunskaper i ämnet kan effektivisera min 

instudering. Samtliga av de jag talade med tyckte att jag i passager som notexempel 11 skulle 

lägga fokus på upptakterna till slagen och accentuera början av varje figur, oavsett om den 

kom på ett traditionellt (inom västerländsk konstmusik) betonat ställe i takten eller inte. Detta 

ska hjälpa mig anknyta den fragmenterade stämman till huvudtemat.  
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Notexempel 11.  

Tre takter ur solostämman sticker ut från denna del, då de inte har direkt koppling till det 

motiviska materialet i resten av satsen. Här citerar Williams sats nummer fyra, Craeb Uisnig, 

den hörbart mest atonala av satserna. Craeb Usinig är ett askträd som beskrivs av Robert 

Graves som en källa till stridigheter och den fjärde satsen handlar om gastar som slåss där det 

enda man hör är ljudet av kvistar som bryts mot skogens mark.12 Williams väljer att illustrera 

det genom stora intervallhopp i staccato-karaktär, något som vi får en försmak på i dessa tre 

takter. Även om nyansen här är piano så väljer jag att lägga lite mer tyngd i dessa toner och 

spela dem något kortare och vassare än i resten av satsen, för att försöka återskapa just 

känslan av kvistar som bryts.  

Notexempel 12.  

Efter detta kommer huvudtemat från början av sats två tillbaka och A-delen avslutas med ett 

knappt tre takter långt orkestersolo.  

                                                
12 Williams, 1993, s. 2.  
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3.2.2  B-del 

B-delens uppbyggnad är förhållandevis enkel, de rytmiska motiven från A-delen ligger kvar 

svagt i delar av orkestern och fagotten spelar ett tema med variationer två gånger, första 

gången solo och andra gången i en kanon med tvärflöjt. Temat är en förenklad version av 

huvudtemat från sats tre, Eó Rossa, men det är även en variant på början av The Force Theme 

från Williams filmmusik till Star Wars-serien. Williams val av tvärflöjt som solofagottens 

partner i passagen stämmer även den överens med musiken ur Star Wars, då fagott och 

tvärflöjt har temat tillsammans även i musiken till Star Wars IV: A New Hope.13  

Notexempel 13. ”The Force Theme” från Star Wars.  

Notexempel 14. Huvudtema till B-del, Tortan.  

3.2.3  A2-del 

Det rytmiska temat från satsens början återkommer i tredje delens början i ett nitton takter 

långt fullstort orkestersolo, som följs av ännu en duettpassage mellan solofagott och 

soloviolin. Orkestersolot avslutas i forte fortissimo och fagotten kommer in i ett bekvämt 

mezzo forte i det lägre mellanregistret, något som skapar en stor dynamisk kontrast. Williams 

väljer att ytterligare utveckla detta i takt 106-109, då han först lägger fagotten i piano i en 

lågregisterpassage, för att sedan bryskt hoppa upp till tenorregistret i ett subito fortissimo. Det 

lägre registret på fagott är naturligt starkare volymmässigt än det högre, så här försöker jag 

överdriva nyanserna för att uppnå den dramatiska kontrast som finns i notbilden.  

                                                
13 John Williams, London Symphony Orchestra [CD]. Star Wars The Ultimate Soundtrack 
Collection, Skiva 4 Episode IV: A New Hope, Spår 8. 1997/2015. Transkriberat av författaren.  
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Notexempel 15.  

Efter detta utvecklar soloviolinen och solofagotten tillsammans intensiteten och i takt 117 

fasas soloviolinen ut till förmån för orkestern. Strukturen som följer är en call and response-

figur mellan solofagott och orkester, där orkestern börjar med de två rytmiska huvudfigurerna 

spelandes samtidigt och fagotten svarar med en kromatisk upprepande triolfigur.  Då såväl en 

flygel som en fullstor symfoniorkester har ett fortissimo som är betydligt starkare än vad som 

är möjligt att uppnå på en fagott väljer jag att fokusera på karaktären och spela denna passage 

med maximal resonanskavitet och mycket aktiva ansatser.  
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Notexempel 16 

Denna call and response-passage, med dess harmonik och motiv, har jag funnit en besläktad 

passage till i ett av Williams senare verk, The Whomping Willow ur musiken till Harry Potter 

and the Prisoner of Azkaban från 2004.  
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Notexempel 17. Passage ur The Whomping Willow ur Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 14 

                                                
14 John Williams, okänd orkester [CD]. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Original 
Motion Picture Soundtrack. Spår 8. Transkriberat av författaren och Jonathan Wanneby.  
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Likt Tortan så är passagen från Harry Potter skriven i en call and response-struktur, och 

tempot är förhållandevis snabbt. Förutom den noterade orkestern i notexempel 17 (detta 

exempel innehåller endast huvudstämmor ur passagen) förekommer det mycket slagverk och 

längre triolsekvenser och ornament i passager där stråksektionerna befinner sig i bakgrunden, 

det här är även starkt förekommande i Tortan. I passagen från Harry Potter använder sig 

Williams av lågregisterstråk och brass i rytmiska figurer med längre notvärden som svaras av 

högregisterstråk och träblås i snabbare rytmiska figurer med täta intervall och markeringar 

utanför pulsslagen, en orkestreringsgruppering som är snarlik den han valt att tidigare 

använda i Tortan. Det motiviska innehållet är besläktat, men inte identiskt. Williams använder 

sig i båda exemplen av snabba rytmiska passager som rör sig inom ett kvart- och 

kvintintervall med kromatiska steg och förslag. Även harmoniken är besläktad med 

fagottkonsertens andra sats, exempelvis i de halvtonsintervall som uppstår mellan brass och 

stråk i båda exemplen.  

Satsen avslutas i ett intensivt crescendo där orkestern har fem takters solo innan fagotten 

kommer in i uppåtgående snabba skalfigurer, som mynnar ut i en gemensam triolrytm i stark 

nyans. Detta låter som ett avslut från orkesterns sida, fagotten fortsätter trots det ensam i ett 

ytterligare tre takter långt solo i piano som följs av en sista gemensam triolfigur i subito forte 

fortissimo, denna andra triolfigur markerar satsens definitiva slut. Dessa två ”avslut” är citat 

ur Paul Dukas’ Trollkarlens lärling, där figurerna ingår i ett större fagottsoli.15 

Notexempel 18. Fagottsoli ur Trollkarlens lärling.16

                                                
15 Då LeClair är en erfaren orkesterfagottist bedömer jag det som osannolikt att likheterna 
skulle vara slumpmässiga, då detta är ett för fagottister välkänt solo med tydlig tematisk 
koppling till häxkonst-temat i Tortan.  
16Dukas, P. L’apprenti sorcier. Durand & Fils 1897. Digital bearbetning av författaren.  



 20 

Notexempel 19. Slutet av Tortan.  

Jag väljer att spela denna sista solopassage med överdrivet svag nyans och tydlig artikulation 

på början av varje legatobåge. På grund av den sparsamma instrumenteringen i orkestern 

anser jag att fagotten i den här passagen inte har samma risk att försvinna som i tidigare 

passager med mer sammanflätade stämmor i orkester och soloinstrument. Tolkningsmässigt 

så ser jag detta slut som mycket humoristiskt skrivet, jag har en tanke om att solisten envist 

vägrar att avsluta satsen och orkestern tvingas säga ifrån på skarpen, likt en vild dans som 

skulle kunnat fortsätta i all evighet om inte någon abrupt avbrutit musiken.  
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3.3  Resultat 
Min analys har bland annat påvisat följande:  

• Dessa två satser är i stora drag kontrasterande mot varandra.  

o Den första satsen är komponerad i förhållandevis många delar, jämfört med 

den andra satsen som jag utläser som tredelad.  

o Där den första satsen har motiv baserat på intervall och harmonik har den 

andra satsen huvudmotiv som framför allt är rytmiska, och den harmoniska 

progressionen i andra satsen är mindre framträdande än i den första.  

o I den första satsen framträder fagotten framförallt helt solo, medan den i andra 

satsen spelar i duettpassager med olika instrument ur orkestern.   

• I den andra satsen citerar och utvecklar Williams motiv från sina egna och andras 

tidigare verk.  

• Williams använder sig även av strukturer ur den här konserten i sin senare skrivna 

musik, något som i kombination med att han även använder motiv från sin tidigare 

repertoar påvisar att han kontinuerligt arbetar med sin egen musik och utvecklar sina 

tidigare idéer.  

• I instudering av denna musik krävs det att man som solist planerar sin interpretation i 

förväg, då den första satsen har många linjer som inte är självklara och den andra 

satsen har en del rytmiskt komplicerade passager som behöver förberedas för att 

kunna användas i sitt sammanhang.  

• För instudering är det även bra att ha i åtanke de inspirationskällor som Williams själv 

anger i förordet, då de påverkar såväl artikulation som karaktär, andningar och andra 

tekniska detaljer.  

• Att spela den här konserten med pianoreduktion är i många fall den enda möjligheten, 

men detta är ett verk som utnyttjar orkesterns olika klanger och ljudkällor och man bör 

vara medveten om det för att försöka illustrera dessa så mycket som möjligt.  
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4  Slutreflektion 
Williams fagottkonsert anses inte bland fagottister, pedagoger eller andra musiker och 

musikvetare vara en del av standardrepertoaren för fagott, något som jag efter att ha 

analyserat dessa två satser tycker är väldigt synd. Konserten är mångfacetterad och en av få 

fagottkonserter skrivna med den nutida romantiska kompositionsstilen som 

filmmusikkompositörer som Williams använder sig av, och innehåller flertalet stora 

utmaningar för såväl som solist som övriga musiker. Redan öppningen av första satsen sticker 

ut från mängden, då det är ovanligt att en fagottkonsert öppnas av solisten själv, här får man 

verkligen möjlighet att ensam ta ansvar för att skapa den karaktär man önskar. Detta är även 

en av få fagottkonserter som använder sig av fullstor symfoniorkester med utökad 

träblåssektion (till exempel basklarinett och kontrafagott), fullstort brass och slagverk, med 

alla de orkestreringsmöjligheter som det innebär, utan att för den skull överrösta solisten.  

Den harmoniska analysen i det här arbetet är på många sätt väldigt begränsad, något som jag 

är väl medveten om. Detta beror delvis på att stycket är atonalt skrivet, utan fasta förtecken 

och utan de harmoniska sekvenser som jag har vant mig vid att leta efter, men även på att jag 

som fagottist lätt blir låst vid det faktum att fagotten i sig är ett melodiskt instrument som med 

traditionell spelstil saknar förmågan att kunna spela flera toner samtidigt. Jag bedömde att den 

harmoniska analysen hade tagit oproportionerligt mycket tid i förhållande till det övriga 

arbetet med denna uppsats, det är min förhoppning att jag eller någon annan kommer kunna 

genomföra en mer detaljerad harmonisk analys av verket i framtiden.  

I det här arbetet har jag skrivit den motiviska och strukturella analysen som jag saknade när 

jag ville börja studera in verket, jag har fått betydligt mer insikt i hur dessa två satser är 

uppbyggda och hur Williams kompositionsteknik fungerar. Att jag hittade musikaliska 

referenser till såväl Star Wars som till Harry Potter var för mig en stark motivationskälla till 

att finslipa min instudering, då denna musik är starkt kopplad till filmer jag älskar och är 

uppväxt med. Det är även intressant ur ett forskningsperspektiv; det finns många som hävdar 

att Williams ofta återanvänder motiv men få har tagit sig tid att finna bevis för detta. Jag 

hoppas att jag eller någon annan i framtiden kommer kunna genomföra en liknande analys för 

resterande tre satser, då jag är säker på att liknande analyser skulle vara givande att läsa.  
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Det talas ofta om att den nutida klassiska musiken är på nedåtgång när det gäller lyssnarantal, 

flertalet konserthus världen över kämpar dagligen med att tillkalla den publik som behövs för 

att säkra finansiering av musikens framtid och debatter om musikens relevans för dagens 

människor är frekventa. Jag tror att den här konserten skulle kunna uppskattas även av 

människor som inte är speciellt insatta i den traditionella västerländska konstmusiken, då den 

är skriven med ett lättillgängligt tonspråk trots sin atonalitet och arbetar med varierande 

klanger genom hela symfoniorkestern på ett omväxlande sätt som skulle kunna fånga även 

mindre insatta lyssnare. Genom århundradena har mycket musik sållats bort från det 

kollektiva musikvetandet, så även verk av framgångsrika tonsättare. Tidens förmåga att nöta 

bort verk från repertoaren är ett tveeggat svärd som inte bara fungerar för att bringa fram den 

absolut bästa musiken, utan det riskerar även att sudda ut verk som kanske borde fått leva 

vidare och få fler chanser att nå ut till människor. Jag hoppas att det här arbetet kan hjälpa till 

att få såväl fagottister som icke-fagottister uppmärksamma på denna fantastiska konserts 

existens, så att den inte faller i den glömska som många verk gjort.  
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Bilaga 1 – Motivkatalog 

Notexempel 1. Huvudmotiv i introduktionskadens, Eó Mugna.  

Notexempel 2. Motiv och variationer ur introduktionskadens, Eó Mugna.  

Notexempel 3. Övergång från introduktionskadens till A-del, Eó Mugna.  

 

Notexempel 4. Motiv 1.2. Huvudmotiv i A-delen, Eó Mugna.  

Notexempel 5. Variation på huvudmotiv i A-delen, Eó Mugna.  

Notexempel 6. Motiv ur A-delen, Eó Mugna, med karaktäristisk koppling till Tortan.  
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Notexempel 7. Motiv ur B-delen, Eó Mugna.  

Notexempel 8. Motiv ur Coda, Eó Mugna.  

 

Notexempel 9. Avslutning på Eó Mugna.  

 

Notexempel 10. Huvudmotiv i A-delen, Tortan.  
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Notexempel 11. Huvudmotiv och motstämma ur A-delen, Tortan.  

Notexempel 12. Motiv ur A-delen, Tortan, med karaktäristisk koppling till Craeb Uisnig.  

 

Notexempel 13. The Force Theme ur Star Wars: Episode IV – A New Hope. Transkriberat av 

författaren.  

Notexempel 14. Huvudmotiv ur B-delen, Tortan.  
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Notexempel 15. Uppbyggnadspassage i A2-delen, Tortan.  

Notexempel 16. Call and response-passage ur A2-delen, Tortan.  
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Notexempel 17. Passage ur The Whomping Willow från Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban. Transkriberat av författaren och Jonathan Wanneby.  
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Notexempel 18. Fagottsoli ur Paul Dukas’ Trollkarlens lärling. Digitalt bearbetat av 

författaren.  

Notexempel 19. Avslutning av Tortan.  
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Bilaga 2 – Grafisk skiss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 


