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Sammanfattning 

I detta arbete analyseras videor med inspelningar av fagottister som spelar Berwalds 

konsertstycke för fagott och orkester. Det fokuserar på hur man som solist bör förhålla sig till 

orkestern, dirigenten och publiken. Olika svårigheter i stycket behandlas, och lösningar på 

olika problem diskuteras.  

 

Nyckelord: Berwald, konsertstycke, fagott, solo. 
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1 Inledning och bakgrund 

Första gången jag hörde Berwalds Konsertstycke var när jag precis börjat spela fagott, och 

letade runt på Spotify för att utforska repertoaren. Den första inspelningen av stycket som jag 

hittade var med Patrik Håkansson och Gävle symfoniorkester. Jag slogs av den häftiga 

inledningen och de sångbara melodierna. När jag sedan fick reda på att man i tvåan på 

kandidatprogrammet kunde provspela för att spela en konsert tillsammans med skolans 

orkester, så visste jag precis vilket stycke jag skulle välja. Jag spelade upp Konsertstycket och 

blev uttagen! Då uppenbarade sig helt plötsligt det massiva i uppgiften jag tagit på mig, och 

inte egentligen trott mig kunna bli uttagen till. Hur ska man förbereda sig för att spela med 

orkester? Detta arbete handlar om hur jag förberedde mig och om hur det gick. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Franz Berwald, biografi 

Franz Berwald föddes den 23 juli 1796 i Stockholm, och dog den tredje april 1868. Han 

utbildades i violinspel av sin far, och senare även av Edouard Dupuy som arbetade på 

Kungliga operan. Berwald anställdes som violinist i Kungl. Hovkapellet 1812. Han var 

självlärd när det gällde komposition, men visade tidigt ett eget tonspråk och lärde sig mycket 

om instrumentering och form under sin tid i hovkapellet. Men hans kompositioner rönte inte 

så stor framgång i Sveriges musikliv. Så han åkte till Berlin 1829 och jobbade på några 

operor, men de projekten blev inte heller så framgångsrika. Så för att klara försörjningen 

startade han ett ortopediskt institut 1835, som han drev i sex år. 1841 flyttade han till Wien, 

och fick där sitt genombrott med Sinfonie serieuse och flera tonmålningar.  

Han flyttade hem igen 1842, och skrev de följande åren bland annat sina tre följande 

symfonier, Sinfonie capricieuse, Sinfonie singulière och Sinfonie naïve. Men framgångarna 

uteblev fortfarande i Sverige, och han blev tvungen att tacka ja till ett erbjudande om att bli 

disponent vid ett glasbruk i Ångermanland. Men han fortsatte att skriva musik, bland annat 

många stråkkvartetter och pianotrior.  

1862 fick han slutligen känna av framgång när hans opera Estrella de Soria sattes upp på 

stockholmsoperan. 1864 invaldes han i Kungliga musikaliska akademien, och 1867 blev han 

utnämnd till professor i komposition vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Han dog i 

lunginflammation endast ett år senare. (Levande musikarv, 2016), (Gehrmans, 2016) 
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1.1.2 Konsertstycke för fagott och orkester, Op. 2 

Stycket är daterat 1827, och skrevs därmed när Berwald var 31 år gammal. Det skrevs till den 

mycket framstående fagottisten Franz Preumayr som Berwald jobbade med på Kungliga 

operan i Stockholm. Uruppförandet skedde i Ladugårdslandskyrkan i samma stad, den 18 

november 1828. (Levande musikarv, 2016) 

Instrumentation: 

 

Solofagott 

Flöjt  

Oboe I, II  

Fagott I, II 

Trumpet I, II  

Valthorn I, II 

Timpani  

Violin I, II 

Viola 

Violoncello 

Kontrabas  

Konsertstycket är inte en regelrätt konsert, då den strängt taget består av endast en sats, men 

den har tre tydliga delar: 

Allegro ma non troppo 

Andante, variation 1, variation 2 

Tempo I (allegro ma non troppo) 

1.1.2.1 Uppbyggnad 

Allegro ma non troppo 

Orkesterinledning,  F-dur  takt 1-8 

Fagottentré  F-dur-Ass-dur-F-dur tekt 9-19 

Tema 1  F-dur  takt 20-35 

Överledning   G-dur  takt 36-43 

Tema 2  G-dur  takt 44-55 

Ad libitum  G-dur  takt 56 

Tema 3  Ess-dur  takt 57-72 

Kadens  C9  takt 73 

Genomföring  F-dur~F-dur  takt 74-102 
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Orkestertema  F-dur  takt 103-118  

Tema 31   D-dur F-dur takt 119-128 

Tema 21  F-dur  takt 129-135 

Överledning till sats 2 F7  takt 136-151 

 

Tema med variationer 

Andante   Bess-dur  takt 152-172 

Variation I  Bess-dur  takt 173-189 

Variation II  Bess-dur  takt 190-211 

Adagio  Bess-dur C7 takt 212-222 

 

Tempo I  

Fagottinledning F-dur-Ass-dur-F-dur takt 223-233 

Tema 1  F-dur  takt 234-250 

Genomföring  F-dur  takt 251-270 

Avslut  F-dur  takt 271-286 

 

1.1.2.2 Allegro ma non troppo 

Konsertstycket börjar i F-dur, med att orkestern spelar sitt pigga tema. Det introducerar många 

rytmer som kommer tillbaka senare i stycket, som punkterade åttondelar, hornstötar, och 

avslutas med en överbunden triolnedgång.  

 

Fagotten gör entré med styckets mest vågade del – att hoppa mellan fagottens högsta toner, 

och dess lägsta. Precis efter fagottens inträde, takt 11, moduleras till Ass-dur, men vi kommer 

snabbt tillbaka i F-dur igen. Här är kontrasterna tydliga, med de aggressiva första tonerna, och 

fortsättningen som är mjuk och böljande. 

 

I takt 19 börjar Tema 1, också det mjukt och böljande, som håller sig inom F-dur, hinner med 

en kvintgång, och landar tryggt i F-dur igen via en triolpassage av fagotten och senare även 

orkestern. 

 

I takt 36 slits vi in i en dramatisk kvintgång som börjar en tritonus från takten innan – H – och 

under kraftfulla utbrott i nedåtgående rörelser från fagotten, som förstärks av att orkestern 

spelar effektfulla fpp, så landar vi slutligen i trygg hamn i G-dur i tema 2, takt 44. 

 

Tema 2 är egentligen två teman på samma gång. Stråket spelar pigga sextondelar, ofta bundna 

två och två, och med finurliga inledningstoner. Fagotten spelar som kontrast ett mycket 

sångbart tema som även leker med synkoper i takt 50. Delen avslutas i takt 55 med att 
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fagotten ligger på en långt g, och orkestern flimrar mellan G-dur och c-moll, men landar 

slutligen i G-dur i takt 56. Där har fagotten ett utskrivet ad libitum, som leder över i tema 3.  

 

Det tredje temat går i Ess-dur, och karaktäriseras av sina punkterade åttondelsrytmer i 

fagotten. Där återknyts efter ett tag till melodin i fagottens första entré, och landar på ett C7 

där fagotten gör en kadens in till F-dur i takt 74. Där börjar det jag kallar ”Rossini-

löpningarna”, vilka är en figur som upprepas två gånger, och sedan en gång med förtätning 

och kvintgång som leder in i en överledning till orkesterns första tema i F-dur, takt 103. 

Orkestern modulerar sedan, under maffiga hornstötar in i ett lugnt D-dur, och ett kort 

återseende av tema 3. Samtidigt har vi vandrat tillbaka till F-dur och tema 2. Men vi slutar i 

ett fortissimo i tonikaparallellen d-moll. Därifrån gör orkestern en kvintgång, fagotten 

stämmer in med en klagande hög ton, och vi landar i F-dur igen. A-delen avslutas med 

pampiga horn och trumpetstötar, och sedan en spännande ackordföljd i stråket som gör om 

tonikan F-dur till ett dominant F7, vilket leder oss in i B-delens Bess-dur. 

1.1.2.3 Andante 

Andantet har en form som skulle kunna delas upp som – A, A
1
, B, B

1
, Coda. 

Temat är en engelsk folkvisa, ”Home, sweet home” (Levande musikarv, 2016), den har en 

väldigt enkel harmonik, som endast rör sig inom den givna tonarten. Stråkets 

ackompanjemang är mycket enkelt, och är nästan genomgående lågt stråk på ettan och högt 

stråk på efterslag. Melodin karaktäriseras av en uppåtgående rörelse i början på varje fras. 

Rytmiskt får den en herdekaraktär av de punkterade rörelserna. Fagotten har en kadens i takt 

168 och orkestern spelar sedan en A-del som avslut 

 

Variation 1 har en lekfull karaktär med trioler och accenter på efterslag. Den har många 

vådliga hopp och pigga drillar.  

 

Variation 2 är en på ett sätt lite lugnare variation, där varje fras börjar med att flöjt och oboe I 

spelar melodin från inledande temat samtidigt som stråk ligger på tremolo. I andra halvan av 

varje fras kommer fagotten in med 32-dels löpningar 

I takt 210-211 har fagotten en kadens som leder in i ett adagio som blir som en coda på hela 

tema-variationsdelen.  

1.1.2.4 Tempo I 

Delen börjar som en exakt kopia av den första, från och med takt 9, men efter vad som i första 

delen var takt 35, börjar en ny genomföring med pigga drillar, vådliga hopp, och avslutas med 

ett tio takter långt parti i dominanten, som till slut landar i F-dur i orkesterns andra tema som 

spelas två gånger, där fagotten stämmer in den andra gången. Stycket avslutas med att 

fagotten spelar treklanger uppåt och förslag upp till höga toner följt av skala nedåt. Säcken 

knyts ihop av trumpet- och hornfanfarer.  



 5 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad man kan lära sig av att analysera videor där 

solister spelar med orkester, och att diskutera hur man med det som hjälp kan öka sina chanser 

att göra en bra konsert. 
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2 Metod 

Arbetet med att studera in Berwalds fagottkonsert har utgått från analyser av videofilmade 

framföranden. Jag har då valt att analysera tre videor som finns tillgängliga på Youtube.  

När jag analyserat dessa videor har jag fokuserat på följande frågeställningar: Hur är 

samspelet mellan orkester, dirigent och solist? Hur stor är orkestern, och vad får det för 

följder för hur fagotten går fram? Hur är solisten placerad i förhållande till orkester och 

dirigent? Vilka tekniska och musikaliska svårigheter har fagottisten?  Hur är solistens 

kroppsspråk och gestik? Hur tar solisterna in publiken? 

 

Jag har sett på alla videor flera gånger, och spolat fram och tillbaka för att ta in fler detaljer. 

Urvalet av videor har gjorts på Youtube utifrån kriterierna att det skall vara en liveinspelning 

med både ljud och bild från en konsert där Berwalds konsertstycke spelas med solofagott och 

symfoniorkester. Efter att dessa kriterier ställts, så blev urvalet enkelt, då endast tre sådana 

videor fanns på siten.  

 

Utifrån det jag kommit fram till efter att ha analyserat videorna, så diskuterar jag hur de 

problem som fagottisterna stöter på kan undvikas. Jag har bland annat tagit hjälp av en metod 

som jag funnit i en annan studentuppsats för att klara ut några svåra passager. 
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3 Analys av videor 

3.1 Slovensk inspelning 

https://www.youtube.com/watch?v=WlsyP7EKmQA  

Janez Pincolic spelar med Symphony Orchestra of Conservatoire for Music and Ballet 

Ljubljana och dirigent Tomaz Habe I inspelning från april 2011. Inspelningskvaliteten är okej. 

 

Pincolic spelar tillsammans med en ganska stor orkester – cellostämman består av tio personer 

och kontrabasstämman är fyra. Det är de stämmor som bäst går att urskilja i bilden. Fagotten 

hörs trots det bra genomgående, förutom i takt 101-102, och motsvarande ställe i Tempo I. 

Det är även ett visst, om än smärre problem när flöjten stämmer in samtidigt som fagotten 

spelar. Fagotten blir överröstad. Men detta kan även vara en följd av dålig ljudkvalitet på 

inspelningen. 

Samspelet mellan 

orkestern och fagotten är 

mindre bra. Problemet 

kan till viss del bestå i 

hur scenen är dukad. Mitt 

på scenen står en stor 

konsertflygel, rakt bakom 

dirigenten. Pincolic står 

därmed flera meter till 

sidan om, men även en 

bit bakom dirigenten, och 

har ingen som helst 

kontakt med honom.  

 

Solisten spelar med noter 

på ett notställ, som är ställt 

så att han vrider sig ännu 

mer bort från dirigenten. Se figur 1, där solisten visas i rött, dirigenten i blått, orkestern i grått 

och flygeln visas i svart. 

 

Den enda egentliga gången som tekniken krånglar för Pincolic är i takt 259-260. Det är två 

takter med mycket hopp; figuren är på det viset att fagotten först hoppar en oktav + decima 

upp, för att sedan hoppa en oktav + duodecima ner. Detta görs flera gånger om, se figur 2.  

Figur 1, placering av solist (röd), dirigent (blå), och orkester i 

inspelningen med Pincolic. 

https://www.youtube.com/watch?v=WlsyP7EKmQA
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Figur 2, solofagottens stämma i takt 259-260. 

 

 

 

 

 

3.2 Turkisk inspelning 

https://www.youtube.com/watch?v=bZmbk3trFuE 

 

Amatörinspelning från konsert med Sertac Cevikkol och İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 

från den 29 april 2011. 

 

Orkestern är mindre än i 

föregående exempel. 

Vad jag kan räkna ut av 

den suddiga bilden är att 

förstaviolinerna verkar 

vara åtta till antalet, 

cellostämman är fyra, 

och kontrabasarna två. 

Fagotten hörs bra över 

orkestern, förutom i takt 

101-102, men till 

skillnad från Pincolic så 

hörs Cevikkols skala i 

motsvarande ställe i tredje 

delen, där den går en oktav högre än i första delen. Fagottisten står lite snett vänd mot 

dirigenten, och spelar från noter på notställ. 

 

 

Cevikkol och orkestern har ett bra driv genomgående. De enda få ställen som jag tänker på 

samspelsmässigt är när balansen är lite konstig är i takt 124-128, när flöjt spelar unisont med 

fagott. Det skär sig på någon ton och de var inte riktig överens om rytmen hela vägen. Det kan 

dock vara en följd av den dåliga inspelningen att det skär sig. I variation 2 av andantet rusar 

fagotten något i sina löpningar. Det ger ett stressat intryck av en del som enligt mig borde 

vara som ett sakligt berättande med många ord, men ändå tydligt. I genomföringen i tredje 

delen verkar fagottisten bli aningen trött. Han hoppar över några toner för att andas, och i takt 

258-260 är han inte lika tydlig som han varit innan, och svajar lite på höjdtonerna. 

Figur 3, placering av solist (röd), dirigent (blå), och orkester i 

inspelningen med Cevikkol. 

https://www.youtube.com/watch?v=bZmbk3trFuE
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3.3 Amerikansk inspelning 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp11cVjbshE 

 

Professionell inspelning från New England conservatory med fagottisten Brittney Walker och 

dirigeringsstudenten Matt Szymanski. Inspelad den 13 mars, 2013. 

Walker sitter ner och spelar, vilket är lite ovanligt. Men mycket förståeligt, då antalet 

klänningar man kan bära 

mångdubblas när man 

inte måste bära en sele 

över. Fagottens anatomi 

gör dock att hon nästan 

tittar ner i golvet i det 

närmaste hela tiden. I 

figur 4 illustreras hur 

solisten (röd) sitter i 

förhållande till dirigent 

(blå) och orkester (grå). 

 

Orkestern är stor. Jag har 

kunnat räkna till fem celli, tre kontrabasar, och kanske så mycket som tio förstavioliner. 

Walker hörs trots det bra, förutom i takt 101-102. 

 

Dirigenten sätter av i ett friskt tempo, men Walker verkar vilja dra ner det. Hon lutar bakåt i 

tempot, och såsar för mycket i linjerna vilket gör att det blir baktungt. Walkers teknik är inte 

felfri, vilket gör att det blir lite ostadigt. Hennes legaton inte är lugna och mjuka, utan mer 

dithamrade. Det låter som att hon är nervös. Hon har inte fullständig kontroll på luft och 

vibrato. Den svåra inledningen är inte helt övertygande, då inte det tvåstrukna d slår på en 

gång.  

 

 

Figur 4, placering av solist (röd), dirigent (blå), och orkester i 

inspelningen med Walker. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp11cVjbshE
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4 Lösningar 

I denna del diskuteras hur de problem som kommit fram i analyserna av videorna kan lösas, 

och hur jag tycker att det gick på konserten då stycket uppfördes med KMH symfoniorkester 

och mig som solist den 22 april 2016 i stora salen på Kungl. Musikhögskolan. 

4.1 Orkesterns sammansättning 

Hur stor orkesterns stråkstämmor skall vara för att fagotten skall höras måste nog avgöras 

med tanke på salens storlek och beskaffenhet, och hur ljudstarkt fagottisten spelar. I exemplen 

fungerade både stort och smått, så det bör avgöras på plats när alla förutsättningar är klara. 

Det enda stället där fagottisterna i exemplen hade problem att höras över orkestern är i takt 

101-102, och motsvarande ställe i Tempo I, om än inte lika stort problem i det sistnämnda. 

För att maximera chanserna att höras är min åsikt att man bör spela likadant i takt 102 som i 

takt 270. Med andra ord att oktavera upp skalan, och då ha en bättre chans mot orkestern.  

 

I slutändan minskade vi inte stråkstämmorna något till Berwald, utan de var av samma styrka 

som de andra styckena på konserten. Jag tyckte personligen inte att det var något problem när 

jag stod och spelade, och inte heller de som jag engagerat till att lyssna på balans tyckte att det 

var något större problem. Men efter konserten så skrev dirigenten till mig och tyckte att vi 

kanske skulle ha minskat in på stråket. Hans uppfattning var att man både hade vunnit på att 

solofagotten hade gått igenom bättre, och att stråkarna hade varit lättare för honom att styra i 

tempo och dynamik om de varit färre, och därmed varit tvungna att ta mer ansvar.  

4.2 Position i 

rummet  

Den första frågan man 

ställs inför på första 

repetitionen är hur man 

ska stå eller sitta i 

förhållande till dirigent, 

orkester, konsertmästare 

och publik. Detta löstes 

på tre olika sätt i de tre videorna. Min personliga uppfattning är att solisten bör ha kontakt 

Figur 5, placering av solist (röd), dirigent (blå), och orkester (grå). 
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med både dirigent och konsertmästare. Detta för att kunna styra i de många kadenserna, och 

därigenom få lite musikalisk frihet. I situationer när jag är publik, så vill jag se musicerande 

mellan solist, dirigent och orkester. Hade jag bara velat höra på musiken så hade jag kunnat 

stanna hemma och lyssnat på en inspelning. Man vill se musiken med ögonen också. 

Detta åstadkoms bäst, enligt min mening genom att göra som Cevikkol. Att stå mellan 

konsertmästare och dirigent, och på det viset vara som en del i orkestern. Se illustration i figur 

5. 

 

Jag gjorde som jag bestämt i förväg när jag kom till repetitionerna. Jag tyckte det kändes bra 

att vara inuti orkesterklangen, och tyckte att jag hade bra kontakt med dirigenten. Det jag 

dock tycker att jag borde ha funderat mer över är hur jag ska visa och ge signaler till 

dirigenten under spelet. Jag var ibland lite ouppmärksam på vad han ville ha för signaler från 

mig och när vi skulle ha mer kontakt.   

4.3 Tekniska svårigheter 

De tekniska svårigheterna som framkommit av de videor som analyserats har kokats ner till 

några underrubriker som diskuteras här var för sig. Mina lösningar på problemen läggs fram, 

och jag utvärderar hur det sedan gick på konserten. 

4.3.1 Första insatsen 

I fagottens första insats – se figur 6 – ligger flera svårigheter. Genom att klargöra vari 

svårigheterna ligger, så kan man få bättre förutsättningar att klara av dem. De fem tonerna 

som följer på varandra ligger väldigt olika i fagotten. Ettstrukna f är ganska tungt och klämt, 

stora F är lite högt, tvåstrukna d kan ha svårt att 

börja slå och vara lite högt och pipigt, stora D 

blir lätt för högt, och ettstrukna ass blir lätt lite 

för tunn i klangen. 

Men när man går upp på en scen och skall sätta 

an den första tonen så är det bättre att tänka 

positiva tankar om hur man ska göra än vad som kan gå snett.   

Den strategi som jag kommit fram till är att se till att bottna ordentligt i klangen från början 

genom att tänka igenom alla steg i hur jag får till den första tonen bra. Under förspelet så ser 

jag till att ha allt på plats. Stödet på rätt plats, lufttrycket, öppna upp i hals, ner med tungan 

och en rund embrochure. Till sist så andas jag in fullt, och sätter allt på plats inför första 

tonen. Då har jag ökat mina chanser att göra en bra inledning. I slutändan så var aldrig början 

något problem, eftersom jag övat så bra lång tid i förväg, och gick igenom alla tidigare 

nämnda steg när jag stod på scenen. 

Figur 6 
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4.3.2 Legaton 

I den tredje inspelningen hade fagottisten svårigheter med att få jämna legaton, vilket jag även 

stöter på i mitt eget spel. Det kan bero på två saker. Den ena är att det är stort avstånd mellan 

tonerna. Detta gäller mest när en hög ton skall bindas ihop med en låg. Ett bra sätt att öva är 

att spela legatot som ett quasi glissando där man ändrar i munnen och luften för att passa den 

lägre tonen innan man till slut byter i fingrarna för att få tonen. Sedan övas glissandot 

snabbare och snabbare tills det inte hörs längre. 

 

Den andra orsaken som kan finnas till att legaton inte låter bra, är att man inte har tillräcklig 

fart på luften och inte tillräckligt väl förankrat stöd. Detta gör att man hela tiden måste 

kompensera för olika toner som blir falska och sticker ut klangmässigt, vilket gör att 

luftströmmen inte kan vara stadig. Jag har upptäckt att min luftström bryts av halsen. Jag har 

inte öppnat upp tillräckligt i halsen för att luften ska kunna flöda fritt. För att kompensera ett 

för dåligt stöd så har jag påverkat tonen från halsen istället. Detta gör att luftströmmen inte får 

gå fritt till nästa ton, vilket skapar en ful svacka i tonen innan jag hittat var den ska. För att 

åtgärda detta så har jag jobbat på att verkligen öppna upp i halsen genom att spela 

kontrafagott. Det stora instrumentet kräver otroligt mycket luft, och om man spänner sig i 

halsen så går det helt enkelt inte att få ut tillräckligt mycket luft. Att börja en dag med att 

spela kontrafagott ger mycket, både i avslappning i hals och i lungor, men även i att de 

djupaste tonerna på fagotten känns lättare att få grepp om, både vad gäller klang och 

intonation. 

4.3.3 Stora hopp 

Konsertstycket innehåller många stora, snabba hopp. Till exempel som i figur 2 och även i 

första variationen av Andantet. En metod för att öva detta fann jag i Magnus Holmanders 

examensarbete från 2015 där han övar Rolf Martinssons stycke Suite fantastique, som är 

mycket mer tekniskt avancerat än Berwalds konsertstycke. Jag testade den och fann att 

metoden gav bra resultat. Han beskriver hur han kommit fram till att man för att kunna spela 

stora hopp snabbt i följd måste öva upp flexibiliteten. Genom att bara öva passagerna 

långsamt med metronom, för att sedan ta upp tempot lite i taget, så kommer man bara upp i ett 

visst tempo med bibehållen klarhet i hoppen, sedan blir det slarvigt. Man har bara övat upp en 

långsam flexibilitet. Holmanders metod är att man övar upp hastigheten i varje hopp var för 

sig.  

”Först tog jag två toner i taget, spelade den första tonen som ett snabbt förslag till den andra och 

övade på detta viset tills jag var helt nöjd med klarheten. Nu kunde jag helt plötsligt spela alla 

toner MYCKET snabbare än konserttempot. Sedan övade jag tre toner i taget och efter det ett slag 

i taget. På bara ett par dagar lärde jag mig att med lätthet spela varje enskilt slag i 140 bpm utan att 

det ens kändes snabbt. Det enda jag behövde göra nu var att sätta ihop slagen. Då övade jag först 

genom att spela varje ton på slagen som en fermat och de tre övriga tonerna som förslag till nästa 

slag.” 

Denna metod hjälpte mig mycket. Jag fick mer kontroll även när jag tog upp hastigheten, och 

kunde bevara klarhet och intonation bättre. 
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4.3.4 Sista rundan 

Alla de tre fagottisterna blir trötta på slutet. Detta är självklart mycket förståeligt, då Berwalds 

konsertstycke är en utmaning i uthållighet. Det är inte mycket vila för fagottisten någonstans. 

Så man måste försöka vila upp sig där det går. I takt 103-119 får man lite paus, och sedan kan 

man pusta någon sekund innan man själv väljer när andantet ska börja, eftersom upptakten 

ligger i fagotten. Sedan får man i princip, förutom någon enstaka takts vila, vänta på de fyra 

takterna 247-250 innan den sista urladdningen. Det är efter de takterna som det börjar visa sig 

att fagottisterna i videorna blir trötta. Hur ska man då lägga upp den delen för att orka så bra 

som möjligt?  

 

Det viktigaste jag kommit fram till är att planera in andningar på rätt ställen. I avsnittet 

takterna 251-260 valde jag att lägga andningarna efter första åttondelen i takt 255 och efter 

första åttondelen i takt 258. Jag har haft svårt för att andas in snabbt när jag spelar fagott, och 

funderat över anledningen. Efter att ha samtalat med mina lärare Fredrik Ekdahl och Anders 

Engström om detta, så kom vi fram till att det jag egentligen har svårt med är att hitta tillbaka 

till en bra embouchure på röret efter andningen. Jag övade på att andas in men fortfarande 

behålla röret i munnen, kvar på plats mot överläppen och bara röra underkäken nedåt för att 

andas.  

 

Den största farhågan för mig innan första repetitionen med orkestern var hur jag skulle klara 

av den sista delen. Men jag kände redan på andra genomspelningen att det var mycket lättare 

än jag trott att det skulle bli. Skillnaden mellan att repetera med piano var att jag inte kände att 

jag behövde kämpa lika mycket för att hålla uppe energin med orkestern. Det kändes som att 

jag hade så mycket klangmassa i ryggen att vila på att jag kunde slappna av. Konserten var 

dock jobbigare embrochure-mässigt. Eftersom salens akustiska egenskaper ändrades av 

publiken, så kändes det som att jag fick kämpa mer för varje ton, och blev mycket trött mot 

slutet. När jag stod på scenen så trodde jag att det var röret som blivit för gammalt och givit 

upp. Det var det jag tänkte på mest under hela konserten – att jag bara hoppades på att röret 

skulle hålla hela vägen. Nu i efterhand så tror jag att det mycket väl kan ha varit bara en 

akustikfråga, eftersom rör känns väldigt olika att spela på i olika akustik. Det röret som jag 

spelade konserten på var väldigt bra i den akustik som var i konsertsalen innan publiken kom, 

men när salen var full så kändes det som att jag fick slita onödigt mycket. På inspelningen 

som jag har efter konserten så hörs det dock inte att det var ett jobbigt rör. Men på 

videoinspelningen så ser man att jag står mycket mer still än jag brukar göra när jag spelar. 

 

En till parameter att tänka på angående orken är att vara i så bra form som möjligt. Jag tycker 

att mina förberedelser var bra, men att jag toppade formen på både rören och mig själv några 

dagar för tidigt. Jag kände mig på min topp på tisdagen, när konserten var på fredagen. Min 

efterhandsanalys är att jag inte vågade öva tillräckligt mycket in till konsertdagen, av rädsla 

för att trötta ut mig inför konserten.  
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4.4 Samspel 

Det som händer oftast i videorna är att fagottisten spelar för långsamt. I video nummer tre är 

det extra tydligt. Det känns som att Walker vill att orkestern skall sköta tempot. Men istället 

blir det så att hon hamnar efter. Cevikkol å andra sidan leder orkestern genom stycket, och 

visar genom sitt spel vart skåpet skall stå. Även när han blir trött så har han ett härligt driv 

framåt.  

 

När jag spelade med orkestern så tänkte jag mycket på detta. Att ha hört hur det kan låta om 

man har mindre driv, speciellt i de sångbara partierna, gjorde att jag verkligen var medveten 

om att det är ett jobb att driva en orkester framåt. När jag tidigare övat detta med piano så var 

det mycket jobbigare än när jag kom till orkestern. Där var det mer en njutning av att så 

många följde mig och vad jag gjorde. Den bilden jag hade i huvudet var att jag skulle stå 

längst fram i fören på ett fartyg, och jag tycker att det var en tanke som hjälpte mig.  
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5 Slutsatser 

I det här arbetet har jag verkligen fått tänka igenom vad jag förväntar mig av en solist. Jag har 

sett hur andra har gjort och därmed kunnat avgöra hur jag själv skulle vilja göra i samma 

situation för at publiken ska få se ett tryggt framförande. Jag har undersökt hur andra spelat 

Berwalds konsertstycke, och då förhoppningsvis lärt mig av deras fel och rätt. Det känns som 

att jag i princip förberedde mig så bra jag kunde under de givna förutsättningarna.  

 

Att analysera andras framföranden känns som en relevant metod för en sådan konsert. 

Speciellt med tanke på att det här var första gången jag spelade solo med orkester så var den 

mentala förberedelsen som det här arbetet förde med sig viktigt. Att tänka igenom ordentligt 

innan hur man vill spela och ha det runt sig kändes som en viktig del i processen, och som att 

ett stressmoment försvann från en redan pressad situation. 

 

5.1 Framtida utveckling av arbetet 

Jag skall försöka göra en förlängning av det här arbetet i min examenskonsert. Planen är att 

jag skall engagera en stråkkvintett och spela en Vivaldikonsert och en fagottkvintett. I 

förberedelserna för ett sådant projekt så tillkommer att verkligen tänka över hur man inte bara 

leder en ensemble musikaliskt, utan även rent arbetsmässigt. Att lägga upp repetitioner på ett 

lämpligt sätt så att inte tid läggs på oväsentliga problem. Tidigare erfarenheter av att spela på 

andras examenskonserter är att det kan vara väldigt ofokuserade repetitioner där inte personen 

som skall ta hand om repet styr arbetet tillräckligt, och då blir det gärna en väldigt ovänlig 

stämning där skitsnack frodas, och onödig tid läggs på att bara spela igenom stycket igen och 

igen, utan att någonting förbättras. Som anlitad musiker i andras projekt, och i orkestrar 

runtomkring i landet, så vill jag att allt ska vara klart när jag kommer och sätter mig på min 

plats. Jag skall kunna mina stämmor, och dirigenten skall veta vad den vill med musiken. 

För att jag skall kunna vara den bra arbetsledaren som jag vill, så måste jag därför kunna 

musiken utan och innan, och ha en klar plan om hur jag vill att det skall låta i slutändan. Att 

fråga en dirigent hur hen förbereder sig för en orkestervecka i frågan om att läsa in musiken 

och vad de tycker är viktiga förberedelser, hade varit en väldigt nyttig erfarenhet för att kunna 

förbereda mig på bästa sätt utan att falla i allt för många nybörjargropar.   

En erfarenhet från arbetet med Berwalds konsertstycke är att jag borde öva på att dirigera med 

kroppen samtidigt som jag spelar, för att få fram till mina medmusiker hur jag vill att musiken 
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skall spelas. Det märktes kanske framförallt när jag skulle visa in efter jag hade gjort en egen 

kadens, då kände jag att jag inte hade full kontroll. Jag vill utforska hur jag kan öva på det 

redan i övningsrummet, för att redan då försöka få in i kroppen hur man bör visa och använda 

kroppen för att vara tydlig.  
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