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Pilot project, piano – Helge Kjekshus 

The performer’s and the listeners´ annotations 

Del I – direktlyssning i Studio Acusticum i tre olika akustiker 15/8 2015. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Helges, Petters och Sverkers kommentarer direkt efter livelyssningen 
 

Verk: 

Edvard Grieg (1843-1907) Bryllupsdag på Troldhaugen, nr.6  ur Lyriske stykker, Op. 65 

Edvard Grieg (1843-1907) Hjemve, nr.6  ur Lyriske stykker, Op. 57 

Generella kommentarer: 

(PS): Jag kan inte säga att jag hör speciellt stora skillnader i vare sig det interpretatoriska eller det tekniska utförandet emellan tagningarna. Däremot är det 

stor skillnad i min musikupplevelse mellan upptagningarna. Jag upplever helt klart den andra och tredje liveupptagningen som väsentligen mer njutbara och 

musikaliskt intressanta än den första och den sista. Den första upplevde jag grumlig och oprecis och den sista som alltför steril och inte speciellt 

medryckande. 

En fundering kan vara om pianistens tekniska utförande egentligen är anpassat till ett rum där verket huvudsakligen är instuderat, dvs. ett mindre och 

torrare rum?  

Kanske är pedalisering något som måste tränas in under en längre tid för att anpassa den till en annan akustik?  

Ett ljudprov på knappa halvtimman kanske inte är tillräckligt?  

Hade det tekniska utförandet skiljt sig mer på instrument som inte har en egen, reglerbar ”efterklangslåda”?  

(HK): se nedan 

(SJ): se nedan 
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 Petter Sverker Helge 
Högt tak    

Grieg, 
Bryllupsdag 

Lite distanserat, lugn i i frasslut, någon andning 
upplevs oorganisk efter dynamisk höjdpunkt, 
andra delen mkt flödande och livfull. Fint som 
helhet men en del lite märkliga 
andningar/pauseringar. Frågor (diskant) – svar ( 
bas) mkt fint spelade i andra delen 

Helhet/klang: Lugnt, behärskat men 
expressivt, tar ut effekterna, väntar in 
fyllig klang (fyller rummet)         
"högromantiskt 
Dynamik – balans 
mkt kraftiga kontraster, kraftiga forte-
effekter 
ibland dominerar basen i starka partier 
 
Agogik: brett, ordentligt utrymme för 
accenter, nästan stannar upp ibland 
 
Artikulation: förvänande lite art. i 
"Troldhaugen", mkt pedal, även i rytm motiv 
i "Troldhaugen" 

Föltes veldig fint å spille. Jeg elsker 
klang og det var mye klang i 
rommet. I B-delen av troldhaugen, 
(i det lyse registeret) föltes det som 
jeg kunne ta all tid i verden. Tiden 
stod stille. Der og da tenkte jeg at 
det var optimalt. Den lyse klangen i 
rommet var veldig fint. 

Grieg, 
Hjemve 

Brett och lugnt anlagt tempo men fortfarande 
med en Andantekänsla. 
Tystnaden i lokalen är åter frapperande. Stör 
mig lite på att jag kan höra ljudet från 
hammarna när ekopedalen lyfts och sänks. Har 
nog aldrig hört det så tydligt vid någon 
pianorecital tidigare. Är det instrumentet, 
pianisten eller lokalens absoluta tystnad. 
Avsaknaden av publik – vi är endast två som 
lyssnar – förstärker känslan av kompakt 
studiotystnad förutom att vi befinner oss i ett 
jättelikt rum med lång akustik. 

Se ovan + 
Tempo: lugnt, frihet i Hjemve 
 

Se ovan 
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Molto piú vivo partiet är framfört på ett ljuvligt 
skimrande sätt. Återigen klingar snabba ljusa 
partier förvånansvärt fint och tydligt i en annars 
mycket generös efterklang. 

Lågt tak    

Grieg, 
Bryllupsdag 

Pianisten spelar fortfarande relativt rubaterat 
med fri tempobehandling i synnerhet 
Marschdelen även om jag upplever det mindre 
än första gången, jag kanske har vant mig 
Klangligt låter det närmre och medryckande. Jag 
upplever mig någorlunda omsluten av 
pianoklangen med tydliga laterala reflexer. Det 
är fortfarande märkbart hur tyst lokalen är även 
om jag upplever tystnaden mindre påträngande 
än när taket var högt. 
Det låter genomgående tydligare och mer 
medryckande, även i starka partier.  
Pianisten tar ett mycket lugnt tempo i poco 
tranquillo partiet, jag upplever det stundtals för 
långsamt och stillastående. 
Genomgående känner jag mig mer omsluten av 
pianoljudet och berörd av spelet. 

mer "Mozartskt" 
Helhet: klar, "crisp", behärskad, 
"effektuttagn" som V10.00 [H] 
mer återhållsam klang, mindre espr. 
Tempo: något rörligare? 
 
Artikulation: mer artikulerat i "Troldhaugen" 
 
Dynamik – balans: nogt mindre kontraster? 
 
Agogik: även här fritt, ngt mer återhållsam 
 
Fråga: vilka skillnader gäller 
interpretationen, vilka är endast en följd av 
akustiken=? 
 

ikke så inspirert til å ta så mye tid 
som i H og M. Klangen var fortsatt 
fin i rommet. Klarere kanskje. 
Medförte til raskere tempi. 
 

Grieg, 
Hjemve 

Brett och lugnt anlagt tempo men med en 
Andantekänsla. 
Stör mig fortfarande lite på att jag kan höra 
ljudet från hammarna när ekopedalen lyfts och 
sänks. Tycker att det tar stör linjen i harmoniken 
och melodin.  
Molto piú vivo partiet låter påtagligt 
medryckande och glittrande denna gång.  
Upplever större drama och spänning i fraserna 
jämfört med den första versionen. 

Se ovan Se ovan 

Mellan tak    
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Grieg, 
Bryllupsdag 

Pianisten spelar fortfarande rubaterat med fri 
tempobehandling, i synnerhet i Marschdelen, 
även om jag nu upplever det mindre påtagligt 
än tidigare 
Klangligt låter det kraftfullt, upplever att flygeln 
klingar mer än vid någon av de andra 
versionerna. Jag upplever mig omsluten av 
pianoklangen även om sidoreflexerna inte är 
lika tydliga som i torra rummet. Tystnaden är 
inte lika påtaglig som vid första lyssningen. 
I fff-partiet låter det marginellt grumligt, men 
inte alls som i första versionen.  
Jag upplever tempot perfekt i mellanpartiet och 
att klangen är väldigt vacker. 
I slutdelen låter även fff-partiet och de snabba 
figurerna tydligt.  

Helhet o klang: "lagom", mer 
kammarmusikaliskt än vers. 10.00 [H] 
kontrollerat espressivo; mest 
tillfredsställande versionen 
 
Tempo: rörligt i "Troldhaugen", fritt i 
"Hjemve" 
 
Artikulation: ung. som i v. 10.00 [H] 
 
Dynamik, balans: tendens t. basdominans (ej 
så utpräglat som i version 10.00 
 
starka kontraster 
 
Agogik: kraftiga accenter, liksom tidigare 

I denne versjonen fant jeg ut at jeg 
spiller slik jeg opplever at flygelet 
klinger best i rommet. Mye klang 
og overtoner, fölelse av at 
tempiene var langsomme. Ved 
flygelet der og da synes jeg forte 
klangen var litt hard. En tyngere 
tolkning. Föltes merkelig nok også 
fysisk tyngere å trykke ned 
tangentene. 

Grieg, 
Hjemve 

Jag upplever tempot helt perfekt i inledande 
partiet. Stör mig fortfarande på att jag kan höra 
ljudet från hammarna när ekopedalen lyfts och 
sänks och tycker att både klang och melodilinje 
lider av detta. 
Molto piú vivo låter mycket vacker men inte lika 
glittrande som i den andra versionen. De sista 
takterna var mycket övertygande i sin 
eftertanke och slut. 
 

Se ovan  

Lågt tak 
dämpning 

   

Grieg, 
Bryllupsdag 

Flygeln låter distanserad och ”framför” mig som 
lyssnare. Jag upplever inga sidoreflexer. Allt är 
väldigt tydligt. Pedaliseringen känns passande 
för rummet, i synnerhet i jämförelse med 
spelningen med högt tak som kändes 

Helhet, klang: tydligt, återhållsamt 
"Mozartskt" 
 
Tempo: rörligare än i övriga? 
 

Taket var lavest med vegger 
tildekket. Opplevde at jeg ikke 
hadde så mye overtoner og den 
fine klangen fra nr. 1 og 3. Fölte at 
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överpedaliserad. Klangen är lite steril och inte så 
medryckande. Är det månne avsaknad av 
sidoreflexer som gör detta?  
Efterklangen är flygelns egen och 
pedaliseringen, inte rummets. Det blir inget 
riktigt tryck i flygeln utan jag upplever allt som 
lite dämpat. Känslan är vardagsrum, inte 
konsertsal. Tempi känns genomgående rätt 
avvägda. 

Artikulation: extrem tydlighet, varje ton 
hördes, arpeggio i v h i "Troldhaugen" 
största skillna[den] 
 
Dynamik: mindre kontrastrikt än i v 1000 
 
Agogik: utpräglade agogisk[a] accenter, (det 
som skilde minst mellan de 4 versionerna) 

jeg måtte spille fortere. Litt 
uinspirert. 

Grieg, 
Hjemve 

Fortfarande störande ljud från pedaliseringen i 
inledande delen, även om det inte är lika 
påtagligt som tidigare att klang och melodi 
störs. Däremot är det fortfarande vissa störande 
biljud. 
Mittpartiet är levande spelat men glittrar inte 
på samma sätt som föregående inspelning. 
Tempi känns helt rätt. 

 Se ovan 
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Del II – analys av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna skedde med noter. 

Från Petters, Sverkers och Helges kommentarer 

Insp Takhöjd [m] 

1 15,0 

2 10,3 

3 12,7 

4 10,3 + absorbenter 

 Petter Sverker Helge 
Högt tak    

Grieg, 
Bryllupsdag 

Lite distanserat, lugn i i frasslut, någon andning 
upplevs oorganisk efter dynamisk höjdpunkt, 
andra delen mkt flödande och livfull. Fint som 
helhet men en del lite märkliga 
andningar/pauseringar. Frågor (diskant) – svar ( 
bas) mkt fint spelade i andra delen 

lugnt i grunden, meditativt , expressivt cresc 
i 1a delen 
hörbara andningar 
agogik på ettorna 
2a repr 2a ggn svagare? 
trots allt viss rymdkänsla 
 

Föltes veldig fint å spille. Jeg elsker 
klang og det var mye klang i 
rommet. I B-delen av troldhaugen, 
(i det lyse registeret) föltes det som 
jeg kunne ta all tid i verden. Tiden 
stod stille. Der og da tenkte jeg at 
det var optimalt. Den lyse klangen i 
rommet var veldig fint. 

Grieg, 
Hjemve 

Brett och lugnt anlagt tempo men fortfarande 
med en Andantekänsla. 

 Se ovan 
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Tystnaden i lokalen är åter frapperande. Stör 
mig lite på att jag kan höra ljudet från 
hammarna när ekopedalen lyfts och sänks. Har 
nog aldrig hört det så tydligt vid någon 
pianorecital tidigare. Är det instrumentet, 
pianisten eller lokalens absoluta tystnad. 
Avsaknaden av publik – vi är endast två som 
lyssnar – förstärker känslan av kompakt 
studiotystnad förutom att vi befinner oss i ett 
jättelikt rum med lång akustik. 
Molto piú vivo partiet är framfört på ett ljuvligt 
skimrande sätt. Återigen klingar snabba ljusa 
partier förvånansvärt fint och tydligt i en annars 
mycket generös efterklang. 

Lågt tak    

Grieg, 
Bryllupsdag 

Pianisten spelar fortfarande relativt rubaterat 
med fri tempobehandling i synnerhet 
Marschdelen även om jag upplever det mindre 
än första gången, jag kanske har vant mig 
Klangligt låter det närmre och medryckande. Jag 
upplever mig någorlunda omsluten av 
pianoklangen med tydliga laterala reflexer. Det 
är fortfarande märkbart hur tyst lokalen är även 
om jag upplever tystnaden mindre påträngande 
än när taket var högt. 
Det låter genomgående tydligare och mer 
medryckande, även i starka partier.  
Pianisten tar ett mycket lugnt tempo i poco 
tranquillo partiet, jag upplever det stundtals för 
långsamt och stillastående. 
Genomgående känner jag mig mer omsluten av 
pianoljudet och berörd av spelet. 

Driv i fraserna 
Snabbt tempo 
Ibland långa andningspauser  
Tydligt 
Tyngd på ettorna 
Ej överdrivet vibrato 
Ej ornamenterat i repriserna 
 

Det var L som var helt klart min 
favoritt Her föltes tempiene 
organiske, og forholdet mellom a 
og b delene logisk i begge 
stykkene. Det er en slankere klang 
her enn i versjon H og M. Denne 
slanke klangen kler Griegs musikk 
mye bedre enn de tyngere 
versjonene H og M. I Hjemve er det 
også en mye klarere retining i a 
delene. Optimal klarhet og fin 
klang i L. 
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Grieg, 
Hjemve 

Brett och lugnt anlagt tempo men med en 
Andantekänsla. 
Stör mig fortfarande lite på att jag kan höra 
ljudet från hammarna när ekopedalen lyfts och 
sänks. Tycker att det tar stör linjen i harmoniken 
och melodin.  
Molto piú vivo partiet låter påtagligt 
medryckande och glittrande denna gång.  
Upplever större drama och spänning i fraserna 
jämfört med den första versionen. 

 Se ovan 

Mellan tak    

Grieg, 
Bryllupsdag 

Pianisten spelar fortfarande rubaterat med fri 
tempobehandling, i synnerhet i Marschdelen, 
även om jag nu upplever det mindre påtagligt 
än tidigare 
Klangligt låter det kraftfullt, upplever att flygeln 
klingar mer än vid någon av de andra 
versionerna. Jag upplever mig omsluten av 
pianoklangen även om sidoreflexerna inte är 
lika tydliga som i torra rummet. Tystnaden är 
inte lika påtaglig som vid första lyssningen. 
I fff-partiet låter det marginellt grumligt, men 
inte alls som i första versionen.  
Jag upplever tempot perfekt i mellanpartiet och 
att klangen är väldigt vacker. 
I slutdelen låter även fff-partiet och de snabba 
figurerna tydligt.  

Mycket rymd 
Fritt, expressivt 
ekoeffekter 
hörbara andningar 
tydlig artikulation 
 

H og M virker for tunge nå. Det 
virker som akustikken har gjort at 
jeg har valgt langsommere tempi. 
Det er kanskje ikke til musikkens 
fordel. B-delen i Troldhaugen blir 
endelöst langsom. (särlig andra 
repitisjon av H dur delen) Og 
Hjemves A-del lider også av at jeg 
dveler for mye på hver enkelt 
åttendel av temaet. Det blir klang 
for klangens skyld som blir min 
generelle oppfatning av versjon H 
og M. 

Grieg, 
Hjemve 

Jag upplever tempot helt perfekt i inledande 
partiet. Stör mig fortfarande på att jag kan höra 
ljudet från hammarna när ekopedalen lyfts och 
sänks och tycker att både klang och melodilinje 
lider av detta. 

 Se ovan 
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Molto piú vivo låter mycket vacker men inte lika 
glittrande som i den andra versionen. De sista 
takterna var mycket övertygande i sin 
eftertanke och slut. 
 

Lågt tak 
dämpning 

   

Grieg, 
Bryllupsdag 

Flygeln låter distanserad och ”framför” mig som 
lyssnare. Jag upplever inga sidoreflexer. Allt är 
väldigt tydligt. Pedaliseringen känns passande 
för rummet, i synnerhet i jämförelse med 
spelningen med högt tak som kändes 
överpedaliserad. Klangen är lite steril och inte så 
medryckande. Är det månne avsaknad av 
sidoreflexer som gör detta?  
Efterklangen är flygelns egen och 
pedaliseringen, inte rummets. Det blir inget 
riktigt tryck i flygeln utan jag upplever allt som 
lite dämpat. Känslan är vardagsrum, inte 
konsertsal. Tempi känns genomgående rätt 
avvägda. 

  

Grieg, 
Hjemve 

Fortfarande störande ljud från pedaliseringen i 
inledande delen, även om det inte är lika 
påtagligt som tidigare att klang och melodi 
störs. Däremot är det fortfarande vissa störande 
biljud. 
Mittpartiet är levande spelat men glittrar inte 
på samma sätt som föregående inspelning. 
Tempi känns helt rätt. 
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Del III – jämförelse av anteckningar från direktlyssning i konsertsal och ”livelyssning” i hemmet 

Från Petters, Karins och Sverkers kommentarer 

Petter Sverker Helge 

 
 
 

 Etter å ha hört på alle de 4 versjonene ble jeg 
veldig overasket: Det var nr.2 som var helt 
klart min favoritt. Her föltes tempiene 
organiske, og forholdet mellom a og b delene 
logisk i begge stykkene. Det er en slankere 
klang her enn i versjon 1+3. Denne slanke 
klangen kler Griegs musikk mye bedre enn de 
tyngere versjonene 1+3. I Hjemve er det også 
en mye klarere retining i a delene. Optimal 
klarhet og fin klang i nr.2. 
Nr.1+3 virker for tunge nå. Det virker som 
akustikken har gjort at jeg har valgt 
langsommere tempi. Det er kanskje ikke til 
musikkens fordel. B delen i Troldhaugen blir 
endelöst langsom. (särlig 2. repitisjon av H 
dur delen)  
Og Hjemves a del lider også av at jeg dveler 
for mye på hver enkelt åttendel av temaet. 
Det blir klang for klangens skyld som blir min 
generelle oppfatning av vesrsjon 1 og3.  
I versjon 4 er det raske tempi i Troldhaugen. 
Nesten litt for fort.  
Her kan nevnes at det skiller ikke mange 
sekunder på den förste a delen av 
troldhaugen: 
Versjon 1: 1,50 
Versjon 2: 1,47 
Versjon 3: 1,51 
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Versjon 4: 1,45 
Inntrykk om pedalbruk er vel at jeg har brukt 
omtrent det samme i alle versjoner. 

 

 

 


