
 

HANDLINGEN I FAUST  
NORRLANDSOPERAN 5–29 OKTOBER 
 
 
AKT 1  
HOS FAUST  
 
Faust är en vetenskapsman som har lagt all sin tid på att lösa de stora frågorna, att hitta 
meningen med livet. Han arbetar frenetiskt som i en feberdröm med sina uträkningar och 
anteckningar. När han vaknar nästa morgon försvinner hans resultat som i en dimma. 
Olycklig och desperat bränner han böcker och andra dokument i affekt.  
 
När han hör stadsborna kalla på Gud så kallar Faust på djävulen i trots. Plötsligt står djävulen 
i form av Mefistofeles framför honom och lovar att uppfylla Fausts önskningar mot att Faust 
följer med till hans rike efter döden.  
 
Faust önskar inte pengar och makt utan vill ha kärlek och passion och specifikt en kvinna 
som heter Marguerite.  
 

AKT 2  
PÅ TORGET 
 

Det är avskedsfest för alla som ska dra ut i krig.  
Marguerites bror Valentin, ber vännen Siebel att ta hand om hans syster när han är borta. 
Siebel är förälskad i Marguerite och åtar sig gärna uppgiften.  
 
Festandet eldas på av Mefistofeles som sitter på en guldkalv och sjunger nidvisor om 
människans kärlek till guld. Han förutspår att Wagner snart ska dö och att de blommor Siebel 
plockat till Marguerite ska vissna.  
 

Faust och Marguerite träffas. Festandet avslutas med en dans som blir allt galnare tills folk 
börjar falla ihop.  
 

AKT 3  
MARGUERITES HEM, KYRKAN OCH TORGET 

 
Siebel får de vissnande blommorna att blomma med hjälp av vigvatten och hon plockar en 

bukett till Marguerite.  

 
Faust och Mefistofeles ser Siebels enkla gåva och Mefistofeles ger sig av för att hämta en 

finare present, som bättre kan förföra Marguerite.  
 
Han kommer med ett smyckeskrin som innehåller oändligt många pärlor och juveler.  
Den överdådiga gåvan fungerar och Marguerite faller för Faust.  
 



 

PAUS 30 MIN. 
 
 

AKT 4  
KYRKAN OCH TORGET  
 
Tiden har gått och Marguerite är nu helt ur balans, mer eller mindre galen. Faust har 

försvunnit och Marguerite har i sorg och desperation dödat deras gemensamma barn.  

 
Marguerite går till kyrkan för att få förlåtelse, men där gömmer sig Mefistofeles som talar 
med henne. Hon tror att det är Gud som fördömer henne.  
 
Valentin och de andra soldaterna kommer hem från kriget. Hela staden har bombats och det 

är sårade och döda överallt. Valentin får veta av Mefistofeles att det är Faust som förfört 

och bringat olycka över hans syster och han utmanar Faust i duell.  
 
Mefistofeles hjälper Faust att vinna. Faust dödar Valentin som i sin tur slungar en 
förbannelse över sin syster innan han dör...  
 

AKT 5  
BLOKSBERG  
 

Mefistofeles har tagit med Faust till sitt rike där allt är en förvrängd fest.  
Efter ett tag får Faust en vision av Marguerite med ett rep runt halsen och han ger sig iväg 
för att leta efter henne.  
 
Faust hittar Marguerite i fängelset där hon väntar på att avrättas för barnamordet. 
Marguerite är så världsfrånvänd och han får ingen kontakt med henne. 
 
Allt i Fausts värld är värre nu i slutet än i början...  


