
César Franck (1822-1890)
Le Chasseur Maudit (1882)
piccolo, 2 fløjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 4 fagotter/4 horn, 2 trompeter, 2 cornetter/pauker, perc/strygere

Tiderne referer til indspilningen med Prchestre Philharmonique Royal de Liège,  
dir: Françoix-Xavier Roth [Cypres 2011] – varighed 14:23

Tonedigt efter Gottfried August Bürgers “Der wilde Jäger”.

“Det var en søndag morgen; i det fjerne hørtes den glade lyd af kirkeklokker og salmesang fra 
mængden.
…Helligbrøde! Den hårde greve lod sit jagthorn gjalde.
Hallo! Hallo! Jagten går gennem heder og enge.
Nej…Hallo! Hallo! Stands greve, jeg beder Dem, lyt til den fromme sang. Nej . Hallo! Hallo!
Stands greve, jeg bønfalder Dem. Nej … og turen går som en hvirvelvind.

Pludselig er greven alene – hans hest vil ikke videre. Han blæser sit horn, men det klinger ikke … en 
dyster og uvirkelig stemme forbander det: Helligbrøde! Evigt skal du ride gennem helvedet.

Da springer flammer op fra alle steder. Greven gribes af frygt og flygter jaget af dæmoner – om 
dagen gennem afgrunde om natten gennem luften.”

Stykket er skrevet som en én-satset form, men er underdelt i fire satser

I. Den fredelige morgen)
II. Jagten [2:51]
III. Forbandelsen [7:32]
IV. Dæmonernes jagt [10:26]

[I. Den fredelige morgen]
[0:00] I det fjerne høres grevens jagthorn

[0:35] Klokker (skiftevis violiner og træblæsere)
celloen spiller en ophøjet og smuk melodi.

[0:43] Hornene afbryder

[1:20] Kirkeklokker (nu med klokkespil!)
Flere strygere…

[1:53] Nu overlapper de to  musikdele hinanden

[2:18] … det svulmer meget op. Triller i fløjterne…
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[II. Jagten]
[2:51] Nu går det rask over pletterne! Et fortættet fremaddrivende hornsignal veksler med 
mere lyriske træblæsere (de fromme landsbyboere der beder greven besinde sig)

[2:31] Orkesteret vokser og vokser – Greven rider den vilde jagt…

[4:09] Fuld kraft! Et dramatisk orkester driver greven videre og videre.

[4:26] En stund sænker roen sig, inden der igen bygges op…

[4:45] Musikken bliver vildere og vildere; hurtige løb i strygere og træblæsere mens 
messingblæserne driver dem frem.

Musikken former sig nu som en vekslen mellem den pågående jagtmusik og indskudte 
melodiske linier.
Det hele bliver endnu vildere, mere abrupt og hektisk, indtil…

[III. Forbandelsen]
[7:32] Pludselig stopper jagtmusikken og tilbage er blot nogle strygere der spiller tremolo 
(strygere hurtigt frem og tilbage med buen, så der opstår en nervøs sitren)

Grevens hest vil ikke videre. Han blæser i sit jagthorn, men det har mistet klangen!…
(hornene spiller med en teknik der hedder ‘stophorn’, hvor de har hånden helt inde i 
klangstykket og resultatet er en særlig lukket og snerrende klang).

… en ildevarslende stilhed …

[8:46] “Forbandelsestemaet” spilles i klarnet og trompet. Bemærk at det minder en del om 
jagt-temaet.

Gud nedkalder forbandelsen over greven og på [10:13] slås forbandelsen fast med tre 
dystre akkorder i hele orkesteret.

[IV. Dæmonernes jagt]
[10:26] Nu pibler der flammer og dæmoner frem alle vegne. Greven står som forstenet.

[11:12] Han forsøger at flygte, nu er det ham der er den jagede!

Herfra går den vilde jagt, men greven undslipper naturligvis aldrig forbandelsen.
Fortællingen slutter med en håndfast orkesterakkord … bum!
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