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Sammanfattning 

I detta självständiga arbete redovisar och analyserar jag min instudering av de två första 
satserna i Wolfgang Amadeus Mozarts fagottkonsert. Därtill redovisar jag den historiska 
kontexten kring Mozart och fagottkonserten med hjälp av relevant litteratur. Analysen av 
stycket består av en harmonisk analys, redovisning av motiven i en motivkatalog och en 
grafisk översikt. I metoddelen berättar jag även hur jag lagt upp min övning i samband med 
instuderingen av verket. 

Tack vare detta arbete har jag fått större förståelse för konserten och Mozarts musik som 
helhet. I min analys har jag upptäckt dimensioner som jag aldrig annars hade vetat om, som 
till exempel de gemensamma motiven mellan satserna. Uppsatsen har utvecklat mig som 
musiker och gett mig fler verktyg i min instudering. Arbetet har även gett mig mer säkerhet i 
min tolkning genom att jag undersökt vilken uppförandepraxis och vilken historia som finns 
kring verket. 

Nyckelord: Mozart, fagott, instudering, uppförandepraxis 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1.Inledning 

Mozarts fagottkonsert är i särklass ett av de viktigaste stycken i fagottistens repertoar. Vid i 
princip varje provspelning, vare sig det gäller en solo-, andra- eller kontrafagottjänst, 
efterfrågas konserten. Konserten var Mozarts första konsert för ett blåsinstrument och skrevs 
när han endast var 18 år. Trots kompositörens unga ålder är konserten ett mästerverk och visar 
på stor förståelse för fagotten.  

På grund av konsertens stora betydelse valde jag att ägna detta stora arbete till verket. Trots 
hur viktig konserten är hade jag aldrig tagit mig an den innan höstterminen 2016. Eftersom 
konserten är så framträdande har jag hört den framföras på många gemensamma lektioner och 
masterclasses, vilket innebär att jag inte har ett oskrivet blad att utgå ifrån när jag gör min 
egen tolkning. De musikaliska val jag gör kommer oundvikligen vara färgade av dem jag 
lyssnat på. Eftersom konserten framför så ofta är det därför viktigt att hitta sin egen tolkning 
och hitta metoder för att behålla intresset hos lyssnaren. 

1.2.Bakgrund 

1.2.1. Wolfgang Amadeus Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart föddes 1756, son till Anna Maria Pertl och Leopold Mozart. 
Tillsammans med sin äldre syster Maria Anna blev Mozart i tidig ålder undervisad i musik av 
sin far. Mozart utvecklades i den grad att han sex år gammal var skicklig nog att visas upp vid 
hoven i München och Wien. Fadern var antagligen också en stor belastning för den unge 
Mozart eftersom denne hade intresse av att göra förtjänst på sina barns konserter. Leopold 
ville också framstå som ett pedagogiskt geni trots att hans betydelse för Mozarts utveckling är 
omdiskuterad. Leopold Mozart var själv en violinist av rang vilket han visar i sin bok 
”Versuch einer gründlichen Violinschule” (1756). Violinskolan är idag en ovärderlig källa för 
att förstå tidens stil i likhet med Johann Joachim Quantz bok om tvärflöjten (Kjellberg, 2007). 

Mozart började tidigt att komponera och vid resor med fadern kom han i kontakt med i 
princip samtliga musikaliska stilar i dåtidens Europa. Genom förebilden J. Chr. Bach fick 
Mozart uppleva den italienska stilen vilket är tydligt i hans tidiga musik (Kjellberg, 2007). 
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Samlingarna av Mozarts brev, som i vanliga fall är en ovärderlig källa, saknas under perioden 
som fagottkonserten skrevs. Anledningen till detta är att Mozart under 1774 bodde 
tillsammans med sin familj i Salzburg och därmed inte skickade brev till dem (Sadie, 2006). 

1.2.2. Fagottkonsertens Historia 

Mozart skrev sin fagottkonsert sommaren 1774 när han endast var 18 år gammal och var den 
första konsert han skrev för ett blåsinstrument. Originalmanuskriptet av konserten är förlorat 
och den äldsta bevarade källan är en utgåva av Johann André från år 1790. I Andrés 
handskrivna katalog kan man läsa att verket färdigställdes den 4 juli 1774 i Salzburg 
(Geigling, 2003). Fyra andra fagottkonserter har attribuerats till Mozart, en utgiven som 
”Fagottkonsert nr. 2”, men troligtvis är inga av verken skrivet av kompositören. Mozarts 
”andra” fagottkonsert skrevs med största sannolikhet av François Devienne, en samtida 
fagottist, flöjtist och kompositör (Sadie, 2006). 

Vilken fagottist Mozart skrev konserten för vet vi inte idag. Thaddäus Wolfgang von Dürniz, 
amatörfagottist och aristokrat i München, ägde 74 stycken skrivna utav Mozart. Av denna 
anledning är det lätt att anta att Dürniz lät beställa konserten av Mozart, men bevis för denna 
teori saknas. Mozarts Fagottkonsert fanns inte bland de verk von Dürniz ägde vilket indikerar 
att verket skrevs med någon annan i åtanke (Geigling, 2003). Dessutom vet man att Mozart 
träffade Dürniz först i slutet av 1774, efter att han hade skrivit konserten (Sadie, 2006). 

I Mozarts fagottkonsert spelar solisten och orkestern snarare med än mot varandra, verket är 
som en dialog mellan solo och ackompanjemang där båda parter tillför musiken lika mycket. 
Tack vare att Mozart valt att skriva konserten i Bb-dur fick han möjligheten att instrumentera 
med höga horn, vilket undviker att de krockar i samma register som med solofagotten. Mozart 
känner till instrumentet så bra att han vet exakt hur han ska utforma solostämman, alla 
löpningar, hopp och sjungbara melodier passar instrumentet perfekt (Geigling, 2003; Sadie, 
2006). 

1.3. Syfte 
Syftet med detta självständiga arbete är att få en djupare förståelse för konserten och hitta 
lösningar på de musikaliska utmaningar den ställer. Detta genom att undersöka olika 
interpretationsmöjligheter och komma fram till vilka som passar bäst för mig personligen. 
Ytterligare en konsekvens är att jag utvecklar mig som musiker genom att lära mig analysera 
och strukturera upp min instuderingsprocess. Arbetet ska också resultera i en inspelning av 
verkets två första satser. 
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2.Metod 
När jag för första gången tar upp ett stycke börjar jag alltid med att hitta en inspelning. Sedan 
lyssnar jag igenom verket ett flertal gånger utan noter för att memorera det och för att få en 
uppfattning om satsernas huvudteman, gemensamma motiv och karaktär. Ett orosmoment 
som kan uppstå när man lyssnar på inspelningar är att man också lär in just den tolkningen. 
Det blir då mycket svårare att hitta sin egna unika tolkning av verket och det är lätt att bara 
göra en sämre kopia av inspelningen. 

En typisk övningsdag börjas med en till två timmar med uppvärmningsövningar. De 
övningarna jag gör i början av dagen brukar gå ut på att få igång luften, med andra ord stödet 
och luftflödet. För att rivstarta luften använder jag mig av övningar med crescendo och 
diminuendo, legatoövningar som också utmanar ambisen, skalövningar med fraseringar och 
en vibratoövning. Samtliga övningar kombinerar jag med en så kallad breath builder, ett 
verktyg för att aktivera och använda stödet, tillsammans med en så kallad breathing bag som 
jag använder för att få ett avslappnat luftflöde. 

Efter passet med endast uppvärmningar går jag vidare till repertoar så som en etyd eller 
stycket jag arbetar på. Genomgående när jag jobbar tar jag en fras i taget för att inte tappa 
fokus och bara spela och inte öva. Vid varje fras försöker jag hitta vart linjen är påväg, var 
spänningen och avspänningen finns för att kunna frasera. När jag klurat ut frasens riktning 
blåser jag igenom den utan instrumentet med och utan tryck för att hitta stödet och flödet. 
Sedan sätter jag vanligtvis på en metronom i ett långsamt tempo, oftast 52 bpm, och spelar 
igenom flera gånger samtidigt som jag successivt höjer tempot. När jag övat in alla fraser på 
detta vis börjar jag om från ett långsamt tempo och spelar längre avsnitt. 

Om en fras innehåller snabba passager är det första jag gör att få in tonerna i muskelminnet. 
För att göra detta rytmiserar jag rörelsen på flera olika sätt samtidigt som jag successivt ökar 
tempot. Samtidigt är det viktigt att öva uppmärksammat så att fingrarna inte blir spända och 
att luftflödet inte blir ojämnt av rytmen. För att öva fokuserat och uppmärksammat är det 
viktigt att vara utvilad och allert i övningsrummet. I min övning tar jag mycket pauser, för att 
förhindra att jag övar slarvigt. Oftast övar jag en fras eller gör en övning mellan varje 
övningspaus. Tjugo, eller maximalt trettio, minuter övning innan jag tar en paus är att föredra. 

För att få djupare förståelse för verket så har jag analyserat satsernas form och övergripande 
harmonik. Dessutom har jag gjort en katalog över de två satsernas motiv (se bilaga) och en 
grafisk översikt. 
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3. Analys  
3.1.Grafisk översikt 
I den grafiska översikten har jag gjort en sammanfattning av verkets mest viktiga och mest 
förekommande motiv. Dessutom har jag markerat var de olika teman (huvudteman, 
sidoteman, etc.) förekommer och vilken tonalitet verket rör sig i. 

!

!  
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3.2.Verkanalys 

3.2.1. Allegro 

Formtabell 1. 

Konsertens första sats, Allegro, är i sonatform med ett tydligt huvud- och sidotema. Allegrot 
börjar med ett förspel som spelas av orkestern där båda teman presenteras. Huvudtemat (fig. 
1) (benämnt tema A i den grafiska översikten) kommer i första takten och sidotemat kommer 
först i takt 11. De två temana har olika karaktär, huvudtemat är stolt, maestoso och pampigt. 
Sidotemat (benämnt tema B i den grafiska översikten) kontrasterar mot huvudtemat genom att 
vara mer skämtsamt och lätt. I inledningen presenteras även flera motiv som inte förekommer 
i solostämman (fig. 2). Inledningen avslutas med två Bb-durskalor unisont i hela stråket (fig. 
3), ett motiv som sedan används i solostämman och i genomföringen.

!
Fig. 1 Huvudtemat, som presenterat av fagotten, takt 35.  
 

Fig. 2 Ständigt återkommande motiv i 
orkestern men ej solostämman 

 

Fig. 3 Skalmotivet 

Del Tonalitet Takt
Introduktion Bb 1-34
Exposition Bb–F 35-80
Genomföring ? 81-98
Återtagning Bb–Eb–Bb 99-152
Coda Bb 152-170
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Expositionen (takt 35-80) inleds på samma vis som inledningen men nu är det solo-fagotten 
som spelar huvudtemat och har huvudrollen. Efter huvudtemat så kommer ett nytt tema som 
inte presenterats i inledningen. Temat (benämns som tema C i grafiska översikten) (fig. 4) 
som skulle kunna vara ett sekundärt sidotema eller en överledning, bygger på arpeggion vilket 
visar på fagottens stora omfång, med hopp som spänner två och en halv oktav. Därefter följer 
ett avsnitt som bygger på ackordbrytningar som är ornamenterade. Genom en mellandominant 
leder avsnittet vidare till sidotemat som spelas i F-dur vilket är praxis i sonatformen.

!
Fig. 4 Tema C, takt 45-50 

I expositionen utvecklar Mozart sidotemat från hur det presenterats i inledningen. Temat har 
nu blivit en duett där solisten spelar den ursprungliga melodin och orkestern en motstämma. 
De två stämmorna kompletterar varandras rytmer. 

Fig. 5 Tema B, Sidotemat, takt 59-63 

Genomföringen (takt 81-98) bearbetar motiv från både introduktionen och sidotemat men 
även nya motiv förekommer. Mozarts sonatform är inte lika välutvecklad och tydlig som till 
exempelvis Beethovens. Genomföringens harmonik är förhållandevis enkel och är uppbyggd 
på två kadenser och sedan en kvintgång till Bb-durs dominant, F-dur. I jämförelse med till 
exempel Beethoven så är Mozarts sonatform och genomföring mycket mer otydlig och inte 
lika vågad i sin harmonik.  
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Genomföringen avslutas med en så kallad Eingang, ingång, en term som Mozart själv 
uppfann. En Eingang är en kortare passage som knyter ihop två olika delar i en sats, 
vanligtvis i ett rondo för att leda tillbaka till huvudtemat. Skillnaden mot en regelrätt kadens 
är att en Eingang inte består av något tematiskt material utan främst skalpassager. I 
orkestermusik är Eingänge (plural av Eingang) alltid utskrivna, i kammarmusik oftast 
utskrivna och i solistiska stycken finns det många både med och utan nedskrivna Eingänge.  I 
de fall Mozart inte noterat något är det upp till musikern att improvisera eller komponera 
(Neumann, 1986). Verkligheten idag är att mycket få klassiska musiker är kompetenta 
improvisatörer vilket resulterar i att de flesta skriver ner sin egen Eingang. I just denna 
konsert finns det en Eingang i första och tredje satsen men ingen av dem är utskriven. 

I återtagningen (takt 99-152) introduceras ett helt nytt motiv (fig. 6) mellan huvudtemat och 
sidotemat. När sidotemat återtas så har orkestern och solo-fagotten bytt roll, nu spelar 
fagotten andrastämman i duetten och orkestern får spela temat (fig. 7). 

Fig. 6 Nytt motiv, takt 126

!  

Fig. 7 Sidotemat i återtagningen, takt 138-142 

I codan (takt 152-170) upprepar orkestern material från introduktionen. I takt 160 kommer 
satsens solokadens och eftersom Mozart inte skrivit ut någon kadens så är det upp till 
fagottsolisten att improvisera eller komponera sin egen. Kadensen slutar med en drill på andra 
skalsteget och orkestern spelar de nu familjära Bb-durskalorna (fig. 3) vilket signalerar att 
satsen är över. 
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3.2.2. Andante ma Adagio 

Formtabell 2. 

Konsertens andra sats har den underliga tempobeskrivningen ”Andante ma Adagio”, alltså 
”gående men långsamt”, en beskrivning som endast har använts för detta stycke. Satsen går i 
F-dur, dominant till första satsens Bb-dur, och börjar med en introduktion (takt 1-6) av 
orkestern där delar av huvudtemat (fig. 8) presenteras. Efter huvudtemat presenteras ett motiv 
som inte återkommer i solostämman (fig. 9). Ett återkommande fyratonsmotiv (fig. 10) leder 

in i expositionen där huvudtemat presenteras av solofagotten.

!
Fig. 8 Huvudtemat i andra satsen, takt 7-10  

!            
Fig. 9 Melodiskt motiv som inte återkommer 
i solostämman  

!     

Fig. 10 Återkommande motiv 

I expositionen (takt 7-22) presenterar solofagotten det fullständiga huvudtemat (fig. 8) som 
karaktäriseras av små motiv som bygger långa linjer. Snabba notvärden förekommer också 
men till skillnad från i första satsen är de inte virtuosa utan istället lyriska. Delar av 
huvudtemat återanvände Mozart sedan i Figaros Bröllop i arian ”Porgi, Amor”. Huvudtemat 
leder direkt vidare till sidotemat (fig. 11), i C-dur, som är mer virtuost i sin karaktär med fler 

Del Tonalitet Takt
Introduktion F 1-6
Exposition F–C 7-22
Genomföring (Cm–D–G–C) ? 23-27
Återtagning F 28-48
Coda F 48-52
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stora hopp i registret, om i en lyrisk karaktär. I slutet av temat kommer så kallade 

”barocksuckar”.  

Fig. 11 Andra satsens sidotema, takt 11-20 

Begreppet barocksuckar härstammar från barockens affektlära där man ansåg att särskilda 
musikaliska intervall och motiv kunde framkalla särskilda känslor hos lyssnaren. 
Barocksuckar består oftast av en nedåtgående sekund som avfraseras för att lösa upp en 
dissonans. Effekten blir att melodin låter något suckande. Enligt affektläran så framkallar just 
nedåtgående sekunder affekter så som klagan, sorg, suckar, bland annat. (Lundbäck, 2006) 

En legend inom fagottkretsar är att Igor Stravinskij fick frågan om vad han tyckte var den 
bästa genomföringen som skrivits. Kompositören svarade ”genomföringen i andra satsen av 
Mozarts fagottkonsert”. De som hade ställt frågan trodde självklart att Stravinskij skämtade 
men de som är bekanta med verket vet att han var seriös. Mozart är så genial att han i 
genomföringen av andra satsen använder sig av ett framstående motiv från den första satsen, 
nu diminuerat (fig 12). Genomföringen är också endast fyra takter lång (takt 23-27, se nästa 
sida), Mozart behöver inte mer än så för att göra en tillfredställande sonatform. 

!

!  

Fig. 12 Det återanvända motivet i första och andra satsen. 
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Via fyratonsmotivet (fig. 10) går genomföringen tillbaka till återtagningen (takt 27-48). 
Huvudtemat är nu fragmenterat och orkestern kommer in med motivet från inledningen (fig. 
9) mellan solofagottens insatser. Sidotemat i återtagningen spelas nu i F-dur, tonikans tonart, 
och utvecklas genom att det första motivet upprepas tre gånger i sekvenser. 

Även i andra satsen finns det utrymme för solisten att visa upp sig men inte heller i detta fall  
finns någon utskriven kadens. Codan (takt 48-52) slutar med fyratonsmotivet (fig. 10) som 
landar i tre F-durackord. 

3.3. Interpretatoriska och tekniska överväganden 

I denna del av arbetet kommer jag att beskriva min process över hur jag tolkat utvalda delar 
av stycket, främst de viktigaste och tematiska avsnitten. Jag tar även upp de passager som 
bjudit på störst teknisk utmaning. 

När det handlar om att tolka ett stycke gäller det att helt subjektivt själv komma fram till vilka 
karaktärer som finns i stycket. Karaktär är för mig vilken känsla eller idé man vill uttrycka 
med en specifik fras. Ofta kan det hjälpa att lyssna på en inspelning av verket för att få 
inspiration. För att sedan förmedla de karaktärer man valt gäller det att övertyga genom att 
tydligt använda sig av olika musikaliska uttrycksmedel. Lyssnaren har ofta inte det 
instuderingsjobb som musikern har bakom sig vilket innebär att musikern behöver överdriva 
för att nå längre än scenens kant. 

3.3.1. Uppförandepraxis 

En stor del av intepretationsarbetet med Mozart ligger i att tolka notationen ur ett 1700-
talsperspektiv. För att på bästa sätt tolka Mozarts notering krävs det att vara insatt i dåtidens 
uppförandepraxis. De många förslag och drillar som förekommer genom hela konserten kan 
vara svårt för den moderna fagottisten att tolka utan rätt kunskap. I min tolkning av konserten 
följer jag Neumann och Ross’ (1986) förslag i artikeln ”Ornamentation in the Bassoon Music 
of Vivaldi and Mozart”. Enligt Neumann och Ross (1986) finns det ingen universell regel när 
det gäller förslag och drillar utan det är upp till musikern själv att välja. De flesta förslagen 
utförs antingen på slaget, som en förhållning, eller innan slaget, som ett ornament. Följande 
notexempel är hur andra satsens huvudtema bör spelas enligt artikelns förslag, vilket visar de 
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olika sätten att utföra förslagen (fig. 13).

!  
Fig. 13 

3.3.2. Allegro 

I min tolkning av Allegrot har huvudtemat flera olika karaktärer bara på några få takter. Det 
första motivet är enligt mig pampigt och stolt med den synkoperade och punkterade rytmen. 
Endast två takter senare byter temat karaktär till att vara mer sångbar, mer cantabile.  

För att få fram maestoso-karaktären i de två första takterna spelar jag den första fjärdedelen i 
varje takt lite kortare, som en portato-ton. En kortare ton på ettan i takten ger en rytmisk 
vitalitet vilket gör att frasen känns mer naturlig. Maestoso-karaktären förstärks ytterligare av 
att jag tänker att frasen går på ett slag i takten. Genom att tänka i hela takter är det lättare att 
se frasen och vilka toner det är man bör frasera till eller ifrån. I tredje takten i huvudtemat 
kommer en mer sångbar karaktär som jag accentuerar genom att spela mindre aktivt, mer 
passivt, med avslappnade fingrar och tankesätt. Att spela med mjuka och avslappnade fingrar 
gör förvånansvärd skillnad mot aktiva och mer spända vilket ger mig ett till verktyg att 
använda i min tolkning. I sjätte takten går karaktären tillbaka till att vara mer aktiv, nu mer 
virtuos med sextondelar, istället för maestoso.  

På grund utav fagottens rakt ut sagt begränsade dynamiska omfång kan instrumentet ha svårt 
att stå sig mot en orkester eller pianoackompanjemang i svagare nyanser. För att då kunna 
frasera utan att drunkna i klangen av ackompanjemanget kan man använda sig av artikulation 
och längden på tonerna för att ge illusionen av olika dynamik. Kortare toner upplevs svagare 
medan längre toner upplevs starkare. Detta knep använder jag mig av bland annat i 
huvudtemat (se fig 14, nästa sida). 
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Fig 14. Min tolkning av huvudtemat. 

Sidotemat i den första satsen har en kontrasterande karaktär som jag tolkar som mer lätt, 
skämtsam och finurlig. För att få fram denna karaktär spelar jag generellt alla toner kortare, 
med en mer staccato-aktig artikulation och med accenter på förslagen. Till skillnad från 
huvudtemat använder jag mig av mer aktiva fingrar i sidotemat vilket hjälper att skapa en mer 
just skämtsam karaktär. 

Följande figur (fig. 14), som kommer mellan de två sidoteman, var ett av de avsnitt i första 
satsen som orsakade mig mest problem. De flesta fraser har oftast bara en eller två tekniska 
svårigheter men detta tema hade desto flera. Snabba, upprepade toner, större hopp och kortare 
drillar samarbetar för att göra temat svårspelat. För att som mest effektivt ta mig igenom den 
utmaning som ställts framför mig valde jag att dela upp problemet i mindre delar.  

Drillar är ofta en svårighet, att fokusera för mycket på hur många vändningar som skall göras 
gör att det är lätt att glömma bort att spela förslagen i tid till nästa ton. För att råda bot på 
detta problem övar jag in hur många vändningar jag ska göra på varje drill. Såklart vill jag 
ofta göra så många vändningar som möjligt men i praktiken är det alltid bättre att komma i tid 
till nästa ton. För just drillarna i det här partiet övade jag in dem som en septol, vilket i ett 
övningstempo låter galet, men i fulltempo funkar det väldigt bra (fig. 15). 

Fig. 15 

När jag övat in både toner och drillar i muskelminnet så började jag från ett långsamt tempo, 
ca 60 bpm, öva upp partiet till det tempo som min tolkning av satsen går i, ca 112 bpm. För att 
riktigt vara säker på att jag klarar svåra partier i ett tempo så brukar jag öva till två snäpp över 
mitt idealtempo, i det här fallet övade jag upp till 120 bpm. Men när jag kom över 88 bpm så 
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blev det svårare och svårare att sätta artikulationen på de snabba sextondelarna. För att 
kompensera för detta så ansträngde jag tungan ännu hårdare vilket bara ledde till att jag blev 
trött och att problemet blev värre. I samband med att jag spelade ett annat stycke med snabba 
sextondelar gick det upp för mig var roten till problemet låg. 

För att spela snabbt men en jämn artikulation krävs det att fingrar, luft och tunga 
synkroniserar perfekt. I mitt fall kom problemet ifrån att jag fegade med luften och att detta 
påverkade tungan negativt. För att artikulationen ska vara lätt och kontrollerad måste tungan 
vara avslappnad, det är luften och stödet som ska arbeta och tungan ska bara segla ovanpå en 
stadig luftströms.  

Nu när jag förstod vad problemet var började jag arbeta med luften. För att få bra stöd och 
flöde på luft hjälper det om man har en tydlig riktning och uppfattning om spänning och 
avspänning i frasen. I partiet är det mycket lätt att tappa siktet om fraseringen i alla drillar och 
sextondelar. På grund av det utformade jag en övning där jag reducerade frasen till 4:e-delar. 
Med denna reducering blev riktning och frasering uppenbar. Genom att öva stödet på 
reduceringen kunde jag sedan lägga på en avslappnad tunga och därmed komma över 
problemet (fig. 16). 

Fig. 16 

I satsens Eingang har jag valt att skriva ner min egen improvisation enligt de stildrag som 
Neumann beskriver i boken Ornamentation and Improvisation in Mozart (1986)(fig. 17). 
Enligt Neumann består Eingänge sällan av tematiskt material utan oftast av skalor och 
treklanger som leder fram till styckets tonika. 

!  
Fig. 17 
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3.3.3. Andante ma Adagio 

Andra satsen generella karaktär är mycket mer sångbar. Eftersom Mozart senare återanvände 
satsens huvudtema i en aria är det nästintill självklart att satsen bör spelas så som en 
sångerska hade sjungit den. Det innebär att satsens till synes snabba passager inte bör spelas 
virtuost utan lugnt, så som en sångerskas collatur.  

En stor utmaning i den andra satsen är fraseringen, då satsen är tekniskt sett lätt och saknar 
den virtuositet som hittas i första satsen. På grund av huvudtemats fragmentariska karaktär är 
det lätt att frasera varje bit för sig, särskilt i satsens långsamma tempo. Utmaningen här är att 
binda ihop fragmentet till en lång fras och linje. På ett blåsinstrument som fagotten handlar 
frasering ofta om hur musikern använder luften. En fälla jag ofta hamnade i var att jag efter 
varje liten paus laddade om stödet vilket resulterade i att frasen totalt kollapsade. För att råda 
bot på problemet använde jag mig av en andningsövning där jag med tryck blåser igenom hela 
frasen. I övningen blåser jag och håller stödet och trycket utan instrumentet även över 
pauserna. Samma övning upprepad jag sedan men utan tryck, för att få ett avslappnat 
luftflöde. När jag sedan spelade igenom frasen utan att släppa stödet fick jag fram den långa 
linjen på ett helt annat sätt. 

I andra satsen använder jag mig av Ole Kristian Dahls kadens från skivan ”Mozart - Bassoon 
and Clarinet Concertos” (2013) (fig. 18).  Till skillnad från första satsen är Dahls kadens i 
Andante ma Adagio förhållandevis enkel, bestående av endast en ackordbrytning och en skala. 
Just enkelheten, något som spelar hela satsen, var det som fick mig att välja kadensen. En 
teknik som används i kadensen är så kallad ”half stop”, eller ”half tonguing”. Tekniken 
innebär att fagottisten inte fullständigt stoppar rörbladen vid varje tungansats vilket resulterar 
i att tonen inte avbryts.

!  
Fig. 18 
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4. Slutreflektion 
Tack vare detta arbete har jag fått möjligheten att på egen hand ansvara för min analys 
instudering och tolkning. Genom att själv hitta källor och reflektera över min övning och 
varför jag gör de musikaliska val jag gör har jag blivit en mer självständig musiker. I min 
analys av stycket upptäckte jag information som jag annars hade missat. Till exempel så hade 
det gemensamma motivet i första och andra satsen helt gått mig förbi om jag inte gjort en 
motivkatalog.  

Genom att jag har undersökt den upphörandepraxis och läst på om till exempel Eingänge har 
min tolkning av verket blivit djupare och mer övertygande eftersom jag nu har erkända källor 
i ryggen. Eftersom verket förekommer så ofta i en provspelningssituation gäller det att vara 
säker på sin sak för att kunna vara avslappnad och visa upp den bästa tolkningen man kan 
spela.  

När jag lyssnat på aktuella inspelningar som den med Ole Kristian Dahl har jag fått en 
uppfattning av hur verket bör spelas. Ole Kristian Dahl är idag världsledande pedagog och 
orkestermusiker och vet exakt vad som krävs för att bli godkänd i en provspelning.  

Detta självständiga arbete har uppnått sitt syftet i att jag fått en mycket djupare förståelse av 
konserten genom att analysera och läsa relevanta källor. Dessutom har jag också lyckats hitta 
lösningar på de tekniska passager som finns i verket. Genom min analys och nyvunna insikt i 
uppförandepraxis  har jag även klargjort vilka interpretationer som är lämpliga.  

I framtida interpretationsarbeten kommer jag att ta med en stor del jag har lärt mig av detta 
arbete. Dels att analysera verkets form och teman men också att använda den övningsteknik 
som jag redovisat här. Vid provspelningar i min framtid kommer jag ta med det jag lärt mig av 
mitt självständiga arbete och vara mer säker och förbered tack vare det. 
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6. Bilaga 

Motivkatalog

1. Allegro

Pianots Motiv

�

�

�

�

Fagottens Motiv

�

�

�

�

�

�

�

�

�  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Huvudtema

�
Sidoteman

�

�

�
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Andante ma Adagio 

Pianots Motiv

�

�

�

�

Fagottens Motiv

�

�

�

�  

2.1 Huvudtema

�

2.2 Sidotema

�
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