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Sammanfattning 

Carl Maria von Weber är en av de första romantiska kompositörerna. Han skrev främst opera 

men även en fagottkonsert som är en grundpelare i fagottrepertoaren. I den här 

examensuppsatsen studeras och jämförs Webers opera Der Freischütz och hans fagottkonsert 

i F-dur i syfte att få en mer välgrundad tolkning av fagottkonserten.  

Undersökningen genomfördes med studier av Webers historia, studier av notmaterial från 

fagottkonserten och operan Der Freischütz, lyssnande av operan och sedan analys och 

jämförelser av de två verken. Referensmaterielat är John Warracks bok Carl Maria von 

Weber från 1968, notmaterial från fagottkonserten – såväl originalmanuskript som utgåvor – 

och från operan, samt inspelningar av både fagottkonserten och operan. 

Der Freischütz och fagottkonserten har en del liknande fraser och karaktärer. Detta i 

kombination med Webers historik antyder att operan som konstform är en stark 

inspirationskraft till all hans musik, inklusive fagottkonserten. Genom att låta sig inspireras av 

operamusiken kan man få en mer välgrundad tolkning av fagottkonserten. 

Motsvarande studier borde kunna genomföras med exempelvis Mozarts fagottkonsert och 

hans operor. 
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1 Inledning, bakgrund och syfte 

Carl Maria von Webers fagottkonsert i F-dur (Op. 75: J.127) från 1811 (reviderad 1822) är en 

grundpelare i fagottrepertoaren, förmodligen den näst mest spelade fagottkonserten efter 

Mozarts fagottkonsert (K. 191). Detta välskrivna verk kommer jag förmodligen få spela 

mycket i framtiden och jag tycker det vore värdefullt med en riktigt välgrundad interpretation 

att ta med sig ut i musikerlivet. 

För att få denna välgrundade interpretation analyserar jag fagottkonserten parallellt med Carl 

Maria von Webers mest kända opera Der Freischütz (J.277) och jämför de båda verken. 

1.1 Kompositören Carl Maria von Weber 

Carl Maria von Weber föddes 18 november 1786 i den nordtyska staden Eutin. Fadern hade 

ett resande teatersällskap med många familjemedlemmar: sin fru, syskon samt barn. Carl 

Maria var ett sjukligt barn och det ständiga resandet gjorde inte honom friskare. Han fick 

tidigt musiklektioner av sin far och farbror, men inte förrän de gjorde ett längre uppehåll från 

resandet år 1896 tog hans musikaliska utveckling fart. Därefter påbörjades studier hos 

Michael Haydn och 1898, 12 år gammal, fick Carl Maria von Weber sitt första verk 

publicerat: sex Fugettor för piano (Op. 1). Samtidigt dog hans mor i tuberkulos. Fadern 

försökte få honom att bli litograf, men Carl Maria insåg snart att den typen av arbete inte var 

något för honom och kände därefter ”mångdubblad entusiasm för komponerandet” (Warrack, 

1968, se 34). I november 1800 hade Webers första opera, Das Waldmädchen, premiär med 

libretto av Carl von Steinsberg. Operan fick blandad kritik vilket resulterade i att fadern gick 

till kraftfullt angrepp med en artikel mot de negativa recensenterna. Operan är idag nästan helt 

försvunnen, endast fragment av musiken och en omarbetning av librettot finns kvar (Warrack, 

1968). 

Carl Maria von Weber fortsatte att resa mycket. Han skrev sin nästa opera, Peter Schmoll und 

seine Nachbarn, som hade premiär i Augsburg. I Wien tog han lektioner av den kände Georg 

Joseph Vogler (som var Beethovens motspelare i den kände improvisationsduellen). Där fick 

Weber kära vänner och gott om tid att studera och mogna, både musikaliskt och personligt. 

1804 fick han en tjänst som Kapellmeister vid teatern i Breslau. Där var han innovativ och 

genomförde många förändringar. Bland annat experimenterades det med musikernas 

placering i orkestern. Här började Weber också komponera sin tredje opera, Rübezahl, med 

libretto av dramaturgen Johann Gottlieb Rhode. Den blev dessvärre inte klar eftersom Weber 

var med om en olycka där han drack syra. Han förlorade sin sångröst och tvingades sedan 

säga upp sig som kapellmästare (Warrack, 1968). 



   

 

 2 

Nu reste Weber till Karlsruhe och bodde hos hertig Eugen Friedrich Heinrich von 

Württemberg-Öls. I hertigens hov, med romantisk omnejd, började Weber komponera flitigt. 

Här skrev han bland annat sina två symfonier för hertigens orkester. Detta var bara något år 

efter att Beethoven skrivit sin Eroica men Weber visar inte samma fascination för formen. 

Han skrev själv i ett brev att första satsen till första symfonin mer liknade en ouvertyr än en 

symfonisk sats. Napoleons armé närmade sig och Weber gav sig åter igen ut på resande fot. 

Han besökte familjemedlemmar och vänner i bland annat Stuttgart, Breslau och Bayreuth. I 

Stuttgart blev det ett längre stopp och han tog anställning som sekreterare hos hertigens yngre 

bror Ludwig. Hertigen lyckades i ett möte med Napoleon hävda att statstaden var en monarki 

och blev därmed självutnämnd kung. Brodern Ludwig var beroende av den nya kungens 

finansiella stöd och det var Webers uppgift att sköta korrespondensen. Denna uppgift gjorde 

honom mycket illa omtyckt av kungen. Weber tyckte även han illa om kungen och efter en 

konflikt arresterades han. I fängelset skrev han en av många sånger som blev till under 

vistelsen i Stuttgart. Här skrevs också kantaten Der erste Ton (Op. 14) samt operan Silvana. I 

Stuttgart blev Carl Maria von Weber medlem i ett konstnärssällskap, ett av många som fanns i 

Europa under den här perioden. I gruppen fanns många poeter, artister och andra musiker och 

kompositörer, till exempel Franz Danzi. Danzi och Weber inspirerade förmodligen varandra 

väldigt mycket. Der erste Ton är tillägnad Danzi. Ett verk som tillkom under denna tiden var 

bakgrundsmusiken till pjäsen Turandotte (Op. 37) som sattes upp i hovet. Melodin som 

musiken baseras på använde senare Paul Hindemith till andra satsen i sina Symfoniska 

Metamorfoser på ett tema av CM von Weber (1943). Fler dispyter skedde, på grund av 

skulder och anklagelser om stöld, vilket ledde till att Carl Maria von Weber bannlystes från 

Württemberg (Warrack, 1968).  

Efter dessa strapatser med lagens långa arm blev det en period av resande och turnéer. Det var 

under en vistelse i München som Webers kända klarinettstycken tillkom: concertinot och de 

två konserterna. Med succén som följde fick Weber många beställningar och ett av verken var 

fagottkonserten. Den skrevs i november 1811 och uruppfördes förmodligen av fagottisten den 

skrevs för – Georg Friedrich Brandt – i München (Warrack, 1968). Jag kommer återanknyta 

till fagottkonserten (se 3.1 Om fagottkonserten). 

Under våren 1811 hade Webers fjärde opera Abu Hassan börjat repeteras i Württemberg. Den 

hade premiär i München, men eftersom Weber var bannlyst från Württemberg fick hans namn 

inte synas i produktionen. Ändock befäste Weber sin roll som operakomponist. Men nu 

behövde han ett libretto, och det måste vara bra.  

Efter sommaren 1811 reste han mot Schweiz, men kom inte långt innan han blev igenkänd i 

Ravensburg, som numera tillhörde kungadömet Württemberg och han blev arresterad. Straffet 

blev utvisning och han skeppades till Konstanz, vilket råkade vara alldeles utmärkt. Från 

Konstanz reste han en kort väg till Schaffhausen och en musikfestival där. Han uppförde sin 

musik på flertalet lyckade konserter.  Härefter börjar en resa kors och tvärs genom Schweiz. 

Weber tillbringade mycket tid med att vandra och blev tagen av landskapet med de ständigt 

närvarande Alperna, såsom många skulle bli efter honom. 
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Efter tre främst rekreationella månader i Schweiz återvände Weber till München. Trots vissa 

störningsmoment, i form av skandalösa affärer, fick han fart på skrivandet, både av musik och 

av brev samt artiklar och recensioner i olika tidskrifter. Här skrevs bland annat en ouvertyr 

Der Beherrscher der Geister, som han beskrev som en omarbetning av Rübezahl som aldrig 

blev färdigställd. Den spelades på en konsert den 11 november tillsammans med en operistisk 

scen och en improvisation av Weber själv. Två veckor senare uruppfördes Webers andra 

klarinettkonsert och strax efter detta färdigställdes – som tidigare nämnt – fagottkonserten.  

Efter detta bar det av till en av Europas viktigaste kulturstäder: Prag. Här var kulturlivet i 

högsta grad levande och vida spritt i alla samhällsklasser (Warrack, 1968). Minnet av Mozarts 

Don Giovanni var fortfarande färskt. Den hade haft premiär i Prag 24 år tidigare. Här fick 

Weber och Bärmann (den goda vän han skrivit klarinettstyckena till) ett varmt mottagande. 

Tillsammans gjorde de ett stort antal konserter och åkte även på en turné. Denna turné förde 

till slut de två vännerna till Berlin.  

I Berlin blev Webers stora projekt omarbetningen av Silvana som han ville skulle sättas upp 

här. Den började repeteras, Weber skulle själv dirigera men processen var inte konfliktfri. 

Men trots detta blev premiären en stor succé. Dock skulle det hela överskuggas av 

meddelandet om att Weber far hade gått bort.   

Weber kämpade på och skrev även annan musik, bland annat manskörssånger som var otroligt 

uppskattade bland soldater. Musiken var patriotisk och enkel likt en folkvisa. På samma sätt 

liknar de också körerna från den ännu ej skrivna Der Freischütz. Att denna typ av konstnärlig 

nationalism sker i Berlin är intressant, eftersom just Berlin skulle bli huvudstad i Tyska 

kungadömet när det enades. Annars var Weber inte politiskt aktiv. Han sökte efter samma 

vänskapskretsar som han hade i Stuttgart. Här i Berlin fylldes snart bekantskapskretsen av 

intellektuella och kungligheter men även konstnärer. En vän som han kom att brevväxla med 

livet ut var Hinrich Lichtenstein, som även var vice-direktör för Berlins Singakademie och 

professor vid det nystartade universitet. Som Warrack skriver tycks Lichtenstein ha sett och 

uppskattat just den ”tyska andan” i Webers musik, detta i en tid då Napoleon drog genom 

Europa men samtidigt började den franska dominansen krackelera. Napoleon var vid det här 

laget på väg till Moskva. Lichtenstein tyckte också att denna nationalistiska fläkt skulle prägla 

universitets profilering (Warrack, 1968). 

Under denna tid i Berlin skrev Weber sin första pianosonat i C-dur. Sonaten är sprängfylld 

med sådant som Weber helt enkelt inte kunde avstå: dramatik och virtuosa passager. Just 

virtuositeten i musik kan ha varit det som gjorde musiken populär i hans kretsar. Sonaten, och 

framför allt det avslutande rondot, var så pass tekniskt avancerat att Weber fick öva ordentligt 

för att kunna spela stycket själv. Detta gav det hela en ny personlig ådra som inte synts i 

Webers tidigare verk för piano. Just rondot har även fler kompositörer skrivit egna versioner 

av, till exempel Brahms och Tjajkovskij (Warrack, 1968).  
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Efter den lyckosamma tiden i Berlin reste Weber till Leipzig och hertigens hov. Weber trivdes 

inte hos hertigen, trots all uppskattning som hertigen överöste honom med. Weber fortsatte att 

skriva pianomusik och nästa större projekt blev hans andra pianokonsert. Hos hertigen blev 

han inte långvarig och efter fler lyckosamma konserter och försäljning av en del musik kunde 

han betala av skulder, bland annat för sin fars begravning. Därefter var det dags att resa igen.  

Weber återvände till Prag och där fick han omedelbart ett erbjudande om anställning som 

direktör för ett operakompani. Han skrev kontrakt på tre år. Under krigstiden hade den 

konstnärliga kvaliteten sjunkit avsevärt och Weber hade ett stort arbete framför sig. Han 

formulerade nya avtal för sångarna och orkestermusikerna, nya arbetsbeskrivningar med 

mera. Det var en generell omorganisation som han skötte helt själv och han berättar i ett brev 

att han gick upp vid sex på morgonen och var sysselsatt till midnatt (Warrack, 1968, s 147). 

Denna omorganisation var inte populär bland de anställda, särskilt de som arbetat där innan 

Weber blev direktör. Men Weber anställde också flertalet nya musiker och sångare, bland 

andra Caroline Brandt som sjungit titelrollen i Silvana och som han senare skulle gifta sig 

med. När han inte arbetade på teatern komponerade han bland annat klarinettkvintetten till sin 

goda vän Bärmann och en omarbetning av violastycket Andante e Rondo Ungarese för fagott 

(Warrack, 1968).  

Den första opera Weber satte upp med kompaniet i Prag var Spontinis Fernand Cortez. Han 

skulle sätta upp totalt 62 operaproduktioner under åren som följde. Det var förvånande många 

franska operor men värt att nämna är att fransmännen var i framkant med sina författare, 

filosofer och poeter – exempelvis Rousseau – och många franska operor var direkt inspirerade 

av de ”nya tankar” som hade eskalerat till revolutionen. Weber hade visionen av att sätta upp 

tysk opera, men det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bra verk. Före Mozart och 

Beethoven fanns inte tysk opera på kulturkartan. 1814 sattes Mozarts Don Giovanni upp, med 

Weber som regissör, repetitör och dirigent. Han övervakade även arbetet med scenografi och 

kostym. Han betalade till och med ur egen ficka musikerna som skulle spela på scen – 

kompaniet ansåg det vara en onödig utgift. Det tunga arbetet och föreställningar i princip 

varje kväll året om, påverkade Webers hälsa och han blev tidvis sängliggande på grund av 

sjukdom och utmattning. Efter premiären av Don Giovanni fick Weber besked om att hans 

mentor Vogler hade avlidit. Under den här mörka tiden började han få mer och mer känslor 

för sångerskan Caroline Brandt. Efter ytterligare en sjukdomsperiod reste Weber till kurorten 

Liebwerda för att återhämta sig. Under tider tog hans assistent Clement över hans uppdrag i 

operakompaniet (Warrack, 1968).  

Efter spavistelsen reste Weber till Berlin. Här var det sprudlande stämning – Napoleon hade 

abdikerat och var på väg till sin fängelsevistelse på Elba. I Berlin skrev Weber ett antal 

nationalistiska sånger som skulle bli en del av samlingen Leyer und Schwerdt. Dessa pro-

preussiska sånger skulle visa sig vara lite problematiska i hans relation med Caroline Brandt. 

Hon var född i Bonn som vid tiden var franskt. Dock verkade Webers ställningstagande 

fortfarande inte vara politiskt utan rent emotionellt (Warrack, 1968). 
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I november 1814 återvände Weber till Prag för att sätta upp Beethovens Fidelio. Men den 

mottogs kyligt och Weber började tappa förtroende för publiken i Prag. Vid samma tidpunkt 

friade Weber till Caroline Brandt, men hon begärde betänketid. Weber gav sig ännu en gång 

ut på resande fot. Relationen mellan Caroline och Weber var kylig. I december skrev han den 

väldigt nationalistiska kantaten Kampf und Sieg som fick vida beröm av framför allt 

preussiska militärer. Under dessa resor hade till slut Caroline återförenats med Weber och de 

spelade konserter tillsammans. Samtidigt hade hans operakompani tagits över av Webers 

kollega Liebich men när Weber återvände till Prag var Liebich sängliggande. Weber gav sig i 

kast med att reda upp all administration och när allt var iordningställt för en efterträdare 

lämnade han in sin avskedsansökan. I oktober lämnade han Prag tillsammans med Caroline – 

de två skulle till slut ändå återuppta och offentliggöra förlovningen (Warrack, 1968).  

Under denna ljuvliga tid skrev Weber sånger. Inte dramatiska eller poetiska som Lieder kom 

att vara, utan enkla och trevliga. Weber var väldigt noga med att välja textmaterialet och han 

föredrog tydliga budskap framför djupa undertexter. Många gånger var det hans vänner som 

hade skrivit dikterna och han tonsatte sällan dikter av de stora samtida författarna, exempelvis 

Goethe (Warrack, 1968). 

1817 fick Weber tjänsten som direktör för ett operahus i Dresden. Dresden blev väldigt ansatt 

under kriget och hamnade snabbt under Napoleons kontroll när den saxiska kungen Friedrich 

August III skrivit under ett avtal om neutralitet. Staden användes som den franska militärens 

högkvarter och var till bredden fylld av soldater. När Frankrike förlorat kriget återfick kungen 

makten (Warrack, 1968). 

Operahuset som Weber skulle arbeta i var nedgånget och repertoaren var bred. Det skulle 

spelas både italiensk och tysk opera, och publiken var allt från adeln till handelsmän och 

arbetarklass beroende på veckodag. Weber imponerade starkt på kompaniet med sin 

kunnighet och sitt intresse. Han studerade noggrant gamla skrifter som beskrev scenografi och 

kostym och han ingöt disciplin hela kompaniet (Warrack, 1968). 

I Dresden träffade Weber Friedrich Kind, en diktade, och de diskuterade ett libretto. De hade 

träffats en gång tidigare och då diskuterat projektet men det är först nu det blev realiserat. 

Projektet hade arbetsnamnet Der Probeschuss vilket skulle bli Der Freischütz i 

slutproduktionen. Kind skrev snabbt klart librettot och Weber skickade en kopia till Caroline 

som hade vissa åsikter. Men Weber skulle inte komponera musiken än – all hans tid gick åt att 

driva operahuset. Han började så småningom utöka truppen med körsångare och nya solister. 

Det gick långsamt och han fick inte finansieringen som hade behövts från ägaren Vitzthum. 

Det fanns också konflikter mellan den tyska och den italienska falangen i kulturlivet. Den 

italienska falangen med dirigenten Morlacchi i spetsen gick till attack efter att Weber fått 

dirigera en konsert i en lokal kyrka. Morlacchi hävdade att det var hans rätt och Weber 

protesterade med hot om att säga upp sig. Den saxiska kungen tog Webers parti, men 

konflikten var inte över än (Warrack, 1968). 
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Den 4 november 1817 gifte sig Carl Maria von Weber med Caroline Brandt. Som smekmånad 

reste de på konsertturné tillsammans. Turnén passerade genom städer som Weber besökt 

tidigare och ett antal bekanta anställdes till operakompaniet i Dresden. Det nygifta paret köpte 

ett hus i Hosterwitz som de snabbt förälskade sig i. Huset blev en träffpunkt för parets bekanta 

i Dresdens kulturliv samt ett hem för ett stort antal husdjur. Weber komponerade Der 

Freischütz till och från. Under vintrarna hade han problem med svag hälsa och i samband med 

komponerandet av hans mässa i Ess-dur började symptomen av tuberkulos visa sig. Caroline 

födde efter en svår förlossning en flicka men inom en månad dog barnet. Weber drabbades av 

depression och kunde knappt komponera. Morlacchi och den italienska falangen lyckades 

avbryta uppsättningen av Webers Silvana samt Alcindor som inte ens hann bli skriven – 

Weber hade bara precis fått librettot när uppsättningen blev stoppad. I samband med detta 

avgick Vitzthum och överraskande nog fick Weber ny fart på komponerandet. Arbetet med 

Der Freischütz fortsatte samt ett stort antal instrumentala verk. I maj 1820 blev äntligen Der 

Freischütz färdigställd. Dock skulle den inte uppföras förrän i juni 1821. Der Freischütz blev 

en enorm succé och den spreds sig snabbt i Europa. I slutet 1822 hade den redan producerats 

trettio gånger och översatts till tjugo språk (Warrack, 1968, s 242). 

I Dresden började Weber skriva nästa opera, Die drei Pintos, men den skulle aldrig 

färdigställas av Weber utan istället av Gustav Mahler 1888, drygt 60 år senare. Däremot blev 

Euryanthe både färdigställd och uppförd, i Wien 1823. 1824 sattes både Abu Hassan och Der 

Freischütz upp i London. Weber fick därefter erbjudande att skriva en helt ny opera för 

Covent Garden i London. År 1826 var Oberon färdig och med sviktande hälsa reste Weber till 

London för att leda repetitionerna. Premiären blev en succé men han blev allt sjukare och den 

5 juni 1826 dog Carl Maria von Weber i sviterna av tuberkulos (Warrack, 1968). 

 

1.2 Operan Der Freischütz 

Weber opera Der Freischütz, (Friskytten på svenska) bygger på en gammal legend som 

återkommer i många olika kulturer om en skytt som ingår en pakt med djävulen och får pilar 

eller kulor som alltid träffar sitt mål. Librettot till operan är skrivit av Friedrich Kind och är 

inspirerat av en historia ur boken Gespensterbuch skriven av Kinds barndomsvän Johann 

August Apel i samarbete Friedrich Laun. Denna historia, som också heter Der Freischütz, 

baseras på (utöver legenden) en historia om en tjänsteman som år 1710 dömdes för hädelse 

för att ha försökt gjuta dessa Freikugeln, frikulor. (Warrack, 1968) 

1.2.1 Synopsis 

Akt 1 börjar i ett värdshus. Skogsvaktaren Max har precis förlorat en prickskyttetävling mot 

bonden Kilian. De blir avbrutna av prins Ottokars jägmästare Cuno och hans folk. Max ska 

göra ett Probeschuss, ett skytteprov och om han klarar det får han gifta sig med Cunos dotter 

Agathe. Max känner ångest inför provet men Caspar (en av Cunos följeslagare) kommer med 
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en lösning. Max får låna Caspars gevär och med det skjuter han mot en fågel i skyn. Han 

träffar den och fågeln, som är en örn, faller till marken. Caspar berättar att geväret var laddat 

med en Freikugel, en frikula. De kommer överens om att träffas i Vargklyftan för att gjuta fler 

frikulor. Akten avslutas med att Caspar sjunger om sin triumf och om Max kommande fall. 

Akt 2 öppnar i jägmästarens hus. Cunos porträtt har trillat ner och träffat Agathe. Hon och 

pigan Aennchen sjunger duett. Agathe är orolig över att Max är borta. Hon träffade eremiten 

och fick rosor av honom. Hon ber till Gud om att Max ska återvända, och det gör han. Han 

blir upprörd av att Agathe fått porträttet på sig och han utropar att han måste hämta en hjort 

han skjutit vid Vargklyftan. De tre sjunger en tersett, Agathe vill inte att Max går, Aennchen 

försöker trösta Agathe och Max vill gå till Vargklyftan. I Vargklyftan förbereder Caspar för 

gjutningen: i en stencirkel placerar han en skalle, en smältdegel, en gjutform för kulor och en 

örnvinge. Andar sjunger om det kommande offret. Klockan slår tolv och Caspar balanserar en 

skallen på sin kniv. Han ropar till demonen Samiel. Max anländer till Vargklyftan. Han har 

fått varnande uppenbarelser, om hans mor och sin älskade Agathe. Caspar blandar 

ingredienserna i degeln och börjar gjuta kulorna. Han räknar högt kulorna, en efter en, och 

efter varje kula tilltar stormen. Inför den sjunde ropar han: ”Samiel, hjälp mig! Samiel, sju! 

Samiel, jag är här!” (von Weber, 1821, Der Freischutz, s 91). Samiel uppenbarar sig och 

Caspar faller till marken. Samiel sträcker ut handen mot Max och då slår klockan ett. Plötsligt 

blir allt lugnt och stilla och Samiel är försvunnen. 

Akt 3 öppnar till tonerna av jakthorn. Två av jägarna talar om det vackra vädret efter nattens 

hemska storm. Max har haft en lyckad jaktmorgon. Allt han skjutit mot har han träffat. Men 

han har också använt tre av de fyra frikulor han fått av Caspar och Caspar vill inte ge honom 

fler. Istället har Caspar i smyg skjutit bort sina för att Max sista kula ska vara den sjunde 

kulan. Den sjunde kulan tillhör djävulen och djävulen bestämmer vad den ska träffa. Agathe 

ber till Gud iklädd sin bröllopsklänning. Hon drömde att hon var en vit duva men att hon blev 

skjuten av Max. Hon föll, och blev sig själv igen. På marken ligger istället en blödande svart 

rovfågel. Aennchen försöker lugna henne med en historia om hennes kusin som hade en dröm 

om ett spöke med eld i blicken och rasslande kedjor. Spöket visade sig vara en hund. Nu 

kommer brudtärnorna och sjunger sin sång. Aennchen återvänder med nyheten att Cunos 

porträtt återigen har fallit ner. Bröllopskransen hon har med sig i en ask visar sig vara en 

begravningskrona. De bestämmer sig för att knyta en ny bröllopskrans av rosorna Agathe fått 

av eremiten. Utanför, i ett romantiskt vackert landskap sitter prins Ottokar och hans manfolk 

till bords. Cuno och Max är också där. De lyssnar till jägarna som sjunger den kända 

jägarkören. Prins Ottokar deklamerar att det är dags för skytteprovet. Max ska skjuta en vit 

duva men när han höjer sitt gevär dyker Agathe upp och ropar att hon är duvan. Eremiten 

kliver fram och rör vid grenen som duvan sitter så den lyfter och landar på en annan gren, i ett 

annat träd vilket Caspar gömmer sig bakom. Max skjuter och duvan lyfter än en gång. Caspar 

och Agathe faller båda till marken. Alla tror att Max har skjutit sin brud men det är istället 

Caspar som blivit skjuten. Han dör och förbannar himmelriket och Samiel som lurat honom. 

Alla är tycker att han är skurken i dramat eftersom han samarbetat med Djävulen och prins 

Ottakar beordrar att hans kropp ska slängas i Vargklyftan. Max förklarar att han använt 
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frikulor som han stöpt tillsammans med Caspar. Han blir bannlyst men eremiten ställer sig på 

Max sida och poängterar att han använt frikulor för att klara sitt Probeschütz för sin stora 

kärlek till Agathe. Hans straff sänks till ett år av villkorlig dom och om han sköter sig 

kommer han att få tillbaka sin anställning som skogsvaktare och få gifta sig med Agathe. 

Kören sjunger avslutningsvis om Guds storhet och nåd till de godhjärtade.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utföra en instudering av Carl Maria von Webers fagottkonsert i 

relation till hans opera Friskytten för att utvärdera hur jag som utövande fagottist kan tillämpa 

influenser från Friskytten i min tolkning av fagottkonserten. 

 

Syftet konkretiseras och kan uppfyllas genom följande frågeställning: hur kan jag använda ett 

annat verk från samma kompositör i en annan genre för att instudera och hitta en välgrundad 

och karaktärsenlig tolkning av det aktuella stycket jag vill spela?  

2 Metod 

Undersökning bygger på ett antal källor, dels boken Carl Maria von Weber av John Warrack 

(1968), dels notmaterial: Fagottkonsert i F-dur av Carl Maria von Weber, den reviderade 

versionen från 1822, Carl Maria von Webers originalmanuskript av samma fagottkonsert från 

1811 samt originalmanuskriptet från 1822 och en pianoreduktion av operan: Der Freischütz, 

Klavierauszug av C.M. von Weber och G.F. Kogel (u.å, Edition Peters). En muntlig källa 

angående interpretation är min lärare på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Fredrik Ekdahl, 

och de muntliga instruktioner jag fått under mina lektioner under hösten 2018 och våren 2019. 

Klingande källor av operan är skivan Weber: Der Freischütz, från Deutsche Grammophon 

(Berlin: 1973, 1998) med Staatkapelle Dresden under dirigent Carlos Kleiber och Der 

Freischütz, från ZYX Music (2012) med Berliner Philharmoniker och dirigent Joseph 

Keilberth. En klingande källa av fagottkonserten är främst skivan Weber, Mozart & Hummel: 

Bassoon Concertos från Ars Production (2013) med fagottisten Matthias Rácz, orkestern 

Nordwestdeutsche Philharmonie och dirigent Johannes Klumpp. En annan är från en konsert 

vid Uppsala Konsert & Kongress den 27 september 2018 med fagottisten Sebastian 

Stevensson, Uppsala Kammarorkester och dirigent Giedrė Šlekytė. 

Fler källor som jag inte kan hänvisa till är alla de gånger jag, på masterclasses och kurser, fått 

höra detta välspelade stycke. Jag har ju självklart fått inspiration från dessa tillfällen men jag 

har svårt att sätta fingret på vad exakt jag fått höra var och när.  
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Ett filosofiskt ställningstagande jag gjort för att differentiera operan och icke-operan 

(fagottkonserten) är att opera är musikteater och fagottkonserten är i kontrast bara musik, utan 

teater. På samma sätt är fagott lika med sång fast utan text.  

Utifrån denna teoretiska grund har jag funderat, experimenterat och tagit beslut.  

3 Analys  

3.1 Om fagottkonserten 

Carl Maria von Webers fagottkonsert i F-dur är en grundpelare i standardrepertoaren för 

fagott. Den är tillsammans med Mozarts fagottkonsert förmodligen de mest kända och 

välspelade konserterna. Den blev, som tidigare nämnt, beställd efter succén med 

klarinettconcertinot och klarinettkonserterna. Den skrevs 1811 och reviderades och 

publicerades åter 1822.  

Fagottkonserten har tre satser, den första är markerad Allegro ma non troppo och skrevs sist 

av Weber. Han tyckte att sonatformen som Beethoven utvecklat så starkt under sin karriär och 

sitt liv var begränsande och därför tenderade han att skriva förstasatser, som oftast skrevs 

enligt sonatformen, sist. Den långsamma andra satsen är markerad Adagio och har starka 

influenser från Webers operavärld. Sista satsen börjar attacca efter Adagiot och är ett rondo. 

Den avslutas med ett antal takter ”applådmusik” som Warrack beskriver det (1968). Första 

och sista satsen går i F-dur och mellansatsen i Bb-dur. 

Första satsen har en form som liknar sonatformen. Expositionen har ett stolt huvudtema och 

ett sångbart sidotema, som båda återkommer i återtagningen. Däremellan har vi en ”C-del” 

som inte är en genomföring utan helt enkelt ett parti med nya musikaliska idéer.  

Andra satsen har en A-B-C-A form med en fri kadens. Denna sats liknar en aria, med sina 

dramatiska karaktärer, som tagen ur en opera. I A-delen sjunger fagotten med hög 

tenorstämma i Bb-dur. B-delen är en mer dramatisk passage i c-moll, med ett antal 

dimackord. Efterföljande C-del är lyrisk och väldigt ovanligt instrumenterad. Det är endast 

solofagott och två ackompanjerande valthorn. Det är ett parti där vi finner något av det mest 

karaktäristiska ur Webers musik (Warrack, 1968, s 121), det är skrivet i ett lägre register, med 

en mörkare klangfärg som resultat. Detta hittar vi även bland annat i klarinettverken och 

symfonierna med instrument som klarinett, fagott, valthorn och viola. Satsen avslutas med en 

återtagning av A-temat och en coda med en kort solokadens.  

Tredje satsen börjar attacca, utan paus. Den är som tidigare nämnt ett rondo i 2/4 med ett 

huvudtema/rondotema på åtta takter. Temat är markerat Scherzando i utgåvan från Breitkopf 
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& Härtel, men inte i Webers originalmanuskript. ”Sidotemat” är markerat (på båda ställen) 

dolce och mer sångbart samt i dominanttonarten C-dur. Härefter kommer ett antal olika idéer, 

med olika karaktärer. I Breitkopf & Härtel-utgåvan har de tillskrivits italienska beteckningar 

som saknas i originalmanuskripten. Ett tema som skiljer sig är det som kommer i takt 161 och 

som Weber själv markerat Scherzando i originalmanuskriptet. Det är ett längre parti i 

subdominanten Bb-dur. Efter en kort modulation till Db-dur avslutas konserten med 

rondotemat och en coda med virtuosa skalor och brutna ackord i F-dur.  

3.2 Klang 

Något som är gemensamt för både en sångare på en operascen och en fagottsolist i ett 

konserthus är att båda måste höras över en orkester. Man måste ha en klang som bär, som 

projicerar, och man måste helt enkelt spela starkt nog. Rätt typ av klang var något som jag 

ständigt fick ha i åtanke. Precis som för en operasångare krävs en stor, rik och rund 

grundklang med ett visst mått av nasala övertoner för projektion och tydlighet. Det gäller 

också att inte spela för svagt och tappa klangkvalitet i svaga partier eller vid avfraseringar. 

Klang och karaktär går hand i hand. 

3.3 Analys av fagottkonserten  

Det är svårt för en sångare att artikulera tydligt nog att det hörs ute i publiken. På samma sätt 

finns det svårigheter att spela med en tydlig artikulation som bär ut i en konsertsal. Redan i 

fagottens första och fjärde takt (andra halvan av takt 41 samt takt 44, se Notexempel 1) 

upplevde jag att jag inte fick fram tydligheten i artikulationen. 

  

Notexempel 1. 
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Trots att jag saknar en textrad att sjunga, krävs samma aktivitet och kvalitet i ansatserna på de 

punkterade åttondelarna som på sextondelarna för att huvudtemats stolta karaktär skulle vara 

tydligt. När huvudtemat återkommer transponerat i takt 51 (Notexempel 2) behövs en annan 

artikulation för att fram en annan typ av ”text”, en annan karaktär.  

 

Notexempel 2.  

Här är texten förmodligen mer sorgesam, kanske lite eftertänksam. Passagen går trots allt i 

moll. Arior att inspireras av från Der Freischütz är till exempel Nr 5 Finale från akt 1. Caspar 

sjunger efter stolt om Max kommande fall och om sin egen triumf. I bländande D-dur sjunger 

Caspar kraftfullt och med spottande konsonanter, framförallt tr- (Notexempel 3).  

 

Notexempel 3. Ur Nr 5: Finale från första akten, Der Freischütz 

Ett viktigt tema med typiska operadrag är sidotemat från första satsen (Notexempel 4). Det är 

så pass viktigt att det spelas två gånger, en gång av fagottisten i takt 88 och senare av orkester 

åtta takter senare, då med en obligatstämma i fagotten. Temat är nio takter långt där den sista 

takten är första takten på nästa period. Karaktären är sångbar med långa legatobågar – vilka 

även återfinns i originalmanuskriptet. En intressant detalj är att temat är väldigt likt ett tema 

från ouvertyren till Der Freischütz, både melodilinjen och kompet (Notexempel 5).  
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Notexempel 4. Sidotemat ur första satsen ur Webers fagottkonsert. 

 

Notexempel 5. Tema ur Ouvertyren till Der Freischütz. 

I Der Freischütz spelas melodin av valthorn. Temat är inget som återkommer senare i operan, 

men när valthornen spelar symboliserar de det pastorala och enkla; naturen, skogsarbetarna 

och jägarna (exempelvis nr 15: Jäger-Chor). Detta inspirerar att spela sidotemat ur 

fagottkonserten på enklast och mest pastorala sätt: tydlig frasering enligt harmoniken, men 

utan att göra något onödigt komplicerat. För att få den enkla typen av frasering som jag anser 

krävs i denna passage behövs en förståelse av frasernas uppbyggnad. Temat är uppdelat i två 

halvor som båda innehåller två dellinjer. Den första linjen är två takter lång och rör sig endast 

inom tonikaackordet C-dur. Nästa linje är en kadens med ett dominantackord i första takten 

och tonika i andra, en stegring med andra ord. Nästa halvas första två takter innehåller 

kromatik och ackordbytena sker på halvnotsrytm istället för helnot. Kromatiken och de mer 

espressiva ackordskiftena (tonika-mellandominant-subdominantparallell-dominant) inspirerar 

till en mer espressiv och möjligtvis mindre enkel frasering. Här får ens sanna romantiker ta 

plats och rent speltekniskt innebär det enligt Fredrik Ekdahl mycket crescendo och vibrato i 

diminuendot. Efterföljande två takter är en kadens igen, tonika-subdominant-dominant till 

tonikan i nionde takten. Här får man som fagottist runda av temat och förbereda för orkesterns 

entré.  

Andra satsen är ett Adagio som skulle kunna vara en aria från en opera. Registret är som en 

hög tenor. Den har liksom sidotemat från första satsen långa sångbara legatobågar men en 
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skillnad är melodilinjen som i denna sats har mer signifikanta intervall. I sidotemat innehåller 

ett nedåtgående kvartsintervall till andra takten men det är i samma riktning som frasen 

generellt: fallande. I Adagiot har vi först ett stigande kvartsintervall, men sedan en fallande 

liten sext (Notexempel 6). Dessa ganska stora espressiva intervall och den generella 

frastopografin kan jämföras med Nr 12: Cavatine ur Der Freischütz (Notexempel 7). Båda har 

stora, pregnanta intervall och en topografi som först stiger och sedan åter faller ner. I denna 

aria sjunger Agathe om Guds kärlek till alla varelser på jorden. Detta kan jag låta mig 

inspireras av i min tolkning av temat i Adagiot ur fagottkonsert – det ska spelas kärleksfullt! 

Den stora kärleken i Der Freischütz är ju huvudsakligen inte Guds kärlek till människan på 

jorden utan den starka kärleken mellan två människor: Agathe och Max. Ett parti spelas 

endast av fagottsolisten och två ackompanjerande valthorn. Som ovan nämnt står valthornen, 

åtminstone i Der Freischütz, för det enkla, pastorala och väldigt jordnära. Detta upplever jag 

är gest att musiken ska spelas just på ett jordnära vis. Det är människor som älskar och man 

ska kunna röra vid det fysiska (till skillnad från en Gud som saknar fysisk form). På samma 

sätt måste man förhålla sig till fraseringen, det måste gå att ta på den! Tydliga och enkla 

musikaliska riktningar och alltså inte en för abstrakt eller himmelsk tolkning.  

 

Notexempel 6. Tema från andra satsen ur Webers fagottkonsert 

 

Notexempel 7. Nr 12: Cavatine ur Der Freischütz 

Tredje satsen är ett rondo, där rondotemat i sig inte är speciellt operaistiskt. Däremot har vi ett 

antal delar som är mer sångbara och där kan jag hitta inspiration från operavärlden. Ett tema 

är det som kommer i takt 9 (Notexempel 8). Värt att notera är appoggiaturan i andra och 

fjärde takten, det är till och med ett crescendo noterat till appoggiaturan vilket verkligen tyder 

på espressiv frasering. Just denna typ av appoggiatura med 9-8 hos dominanten är en vanlig 

gest i operavärlden, exempelvis Nr 12: Cavatine takt 26 (Notexempel 9). Denna första 

tvåtaktiga fras upprepas fyra gånger (takt 9, 11, 17 och 19) och då finns stora möjligheter för 

variation: till exempel ornament. De fyra första eleganta takterna av temat följs av fyra takter i 

kontrast, med snabba staccaton och en drill i lågt läge. Denna typ av snabba karaktärsskiften 

är skämtsamt och tyder på en viss lättsamhet, i kontrast till den förra satsens djupa 

kärleksbudskap. 
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Notexempel 8. Tema från tredje satsen ur Webers fagottkonsert 

 

Notexempel 9. Ur Nr 12: Cavatine ur Der Freischütz 

Samma figur återkommer senare i satsen (takt 227) men då en halvton högre. Det är precis i 

överledningen från ett parti i Ab-dur tillbaka till rondotemat i F-dur. Denna gång leder 

rondotemat överraskande till codan, som består av virvlande skalor i F-dur. Detta parti kräver 

ett tydligt spelsätt, briljansen ligger i utmejslandet av skalorna och treklangerna, och detta ska 

höras över en allt mer eldig orkester. Här gäller det bara att få in så mycket luft i instrumentet 

som det går och med ett flöde genom sextondelarna, hela vägen till slutet.  

4 Slutdiskussion  

På frågeställningen ”hur kan jag använda ett annat verk från samma kompositör i en annan 

genre för att instudera och hitta en välgrundad och karaktärsenlig tolkning av det aktuella 

stycket jag vill spela?” kan jag vagt svara: studera, lyssna och fundera! Genom att studera 

både historik men framförallt partitur och lyssna på musiken har jag öppnat mina ögon och 

öron för stildrag hos tonsättaren, i mitt fall Carl Maria von Weber. Det är svårt att sätta fingret 

på exakt vad som gör att hans musik låter så ”Webersk” men det kan ligga i klangfärgerna 

som bildas av en viss harmonik, orkestrering, frastyp med mera. Av det jag har läst, hört och 

spelat, har jag fått en bild av att musiken ofta kan ligga i ett lägre register än hos andra 

kompositörer, med varm träig klang av klarinett, fagott och även valthorn och viola. Fraserna 

har ofta en enkel harmonisk uppbyggnad men de inbjuder till att spela långa svepande linjer 

över flera takter. Trots att jag analyserat allt i korta delfraser så finns det en tydlig 

övergripande helhet, både harmoniskt och frasmässigt. Denna helhet inbjuder till att verkligen 

forma linjerna, det är inte så komplicerad musik men allt ska fraseras igenom. Detta distinkta 

helhetstänk som Weber tydligt noterat skapar en musik som känns som att den fortsätter, 

vidare och vidare. Den stannar väldigt sällan upp utom vid poetiska tillfällen eller helt enkelt 

mellan satsdelar. Detta gäller både fagottkonsert och operan Der Freischütz. Här börjar jag 

närma mig det som är det mer precisa svaret på frågeställningen. Genom de här studierna och 

genom att fundera igenom alla aspekter som jag har diskuterat ovan har jag börjar utröna vad 

som är det generella men gemensamma hos Webers olika verk. Det gemensamma måste vara 

det som är typiskt Weber och som då är ”Weber-stil”.  
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Just att hitta en ”karaktärenlig tolkning” kan jag endast hävda att jag gjort utifrån antagandet 

att fagottkonserten borde spelas mer som opera. Om man är av uppfattningen att de två ska 

vara tydligt separerbara, då är min helhetstolkning felaktig och ej karaktärsenlig. Men 

sammantaget, dels att Webers historia kretsar kring operakomponerandet och att han ständigt 

söker sig till det dramatiska från opera- och teatervärlden, oavsett ifall det är sånger, 

pianomusik, fagottmusik eller just opera, dels att jag i min undersökande studie hittat flertalet 

gemensamma nämnare två rätt avlägsna genrer – fagottmusik och opera – tyder på att 

antagandet är trovärdigt.  

Med syftet ”att utvärdera hur jag som utövande fagottist kan tillämpa influenser från 

Friskytten i min tolkning av fagottkonserten” kan jag fastslå att jag funnit sätt att inspireras. 

Jag tycker personligen mycket om opera som konstform och att försöka koppla ihop det med 

min solorepertoar på fagotten har varit mycket lustfyllt och gjort övningen mer varierad med 

flera nya tankesätt. Det är alltid nyttigt att möta ett annat sätt att göra musik på, att få sina 

egna uppfattningar ifrågasatta och att få nya kanske rent provocerande förslag att ta sig an 

musikskapandet på. I just denna specifika undersökning har jag inte stött på något så 

banbrytande att jag blivit provocerad – mycket av de fraseringar och musikskapande i 

studiematerialet har varit väl inom ramarna, men det är alltid intressant att höra sångare 

framföra musik som liknar den som jag framför på fagott.  

Utan denna undersökning och studie av Webers opera och hans livshistoria hade jag fått en 

version av fagottkonserten som inte nödvändigtvis varit sämre. Men den kan ha varit aningen 

mindre medvetet genomarbetad, åtminstone på det historiska och sammanhangsmässiga 

planet. Den hade förmodligen varit mer personlig – på ett negativt sätt. Personlig i meningen 

att det endast varit mitt eget huvuds tankar som skapat musiken, utan kontakt med de 

traditioner och historiska praxis som kan levandegöra musiken mycket bättre. Detta om man 

bortser från min lärare Fredrik Ekdahl som självklart kommit med musikaliska instruktioner 

och inspirationer som är befästa i vår västerländska praxis. Med detta menar jag inte att man 

aldrig ska komma med egna musikaliska idéer. Men det finns så mycket intressant att hämta 

genom historien. Människor i Europa har musicerat inom det vi kallar för västerländsk 

konstmusik i flera hundra år. Det finns ingen anledning att tro att det sätt jag väljer att spela 

en fras eller en typ av musik på är bättre än alla de sätt som musiker har spelat på under dessa 

år. Särskilt när jag – genom studier – faktiskt kan ta reda på och låta mig inspireras av hur 

tidigare musiker genom historien har spelat. Då tycker jag att det är bättre att gå den långa 

vägen, att göra en grundlig undersökning för att få den mest trovärdiga och genomarbetade 

tolkningen. Med en väl genomarbetad grundversion kan man också ta väl avvägda beslut om 

vad man vill göra för att bryta mot den historiska praxis som finns, för att få en nytänkande 

och modern tolkning som ändå är i stil. 

En tolkning som är värd att diskutera är den av den store Sergio Azzolini.1 Hans tolkning av 

Webers fagottkonsert bygger också på opera men snarare den italienska traditionen. Jag har 

hört flertalet åsikter om denna tolkning, både positiva och negativa. Min egen uppfattning är 

                                                 
1 https://youtu.be/n86xg351B2Q, hämtat 2019-04-29 

https://youtu.be/n86xg351B2Q
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att den är ofantligt underhållande att lyssna på. Azzolinis lekfullhet passar underbart i 

skalorna och melodierna som han spelar lätt och med en stor dos rubato. Men är den i stil? 

Kanske inte Weber-stil utan snarare Rossini-stil, opera fast från en annan del av Europa.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag, genom att studera Der Freischütz och 

fagottkonserten, fått en viss uppfattning om vad som är typiskt Webers musik. Med denna 

kunskap kan jag ta mer välgrundade beslut i min instuderingsprocess av fagottkonserten och 

därmed kunna få större möjligheter till musikaliskt uttryck i mitt framförande. 

Fortsatta studier kan göras i samma anda. Det första som jag tänker på är att göra en liknande 

undersökning med den mest spelade fagottkonserten – Mozarts fagottkonsert. Mozart var ju 

också en flitig operakompositör så man borde kunna hitta motsvarande likheter och 

inspiration genom att jämföra fagottkonserten med exempelvis Figaros bröllop, eller 

eventuellt någon tidigare opera, med tanke på att Mozarts fagottkonsert är ett tidigt verk. Det 

andra vore såklart att spela Webers Der Freischütz och låta sig inspireras av fagottkonserten. 
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