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Subproject 3, Flute and piano – Sara Hammarström, Helge Kjekhus 

The listeners’ annotations 

Del I – direktlyssning i Studio Acusticum i tre olika akustiker 16/8 2015. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Karin och Sverkers kommentarer direkt efter livelyssningen 
 

Verk:  

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sonat V, e-moll, sats 1”Adagio ma non tanto” 

Carl Reinecke (1824-1910): Sonat ”Undine” op.167 (1882), sats 2, Intermezzo, Allegretto vivace 

Francis Poulenc (1899-1963): Sonata, FP. 164 (1957), sats 2, Cantilena 

Generella kommentarer:  

(PS) Vid lyssningen i Studio Acusticum satt jag placerad mitt på bland publikplatserna på parkett.  

Bach föredrog jag i I eller III möjligen med viss övervikt för den torrare I. I Reinecke gillade jag II minst då samspelet inte var det bästa, klangligt 

föredrog jag I minst. Allt föll på plats i III. I Poulenc var III den överlägset främsta musikupplevelsen. 

(KN) Det saknas generella kommentarer från direktlyssning 

(SJ) Anteckningarna tyder på att L var den version som jag föredrog i Bach (men om alla gäller att både positiva och neutrala omdöömen ges, medan 

negativa saknas), Även i Reinecke föredrogs L. I H upplevdes pianospelet som litet grumligt, medan tydligheten framhävs i L. När det gäller balansen  

noteras i H att flöjten dominerar, utom i mellandelen, medan i L pianot upplevs som alltför starkt i mellandelen. Omdömena om Poulenc är likartade – 

alla positiva – men M verkar vara den version som föredrogs. 

 
 

 Petter Sverker Karin 
Lågt tak    

Bach Tajt samspel, ganska jämnstark Sonat V e-moll, sats 1 Adagio ma non tanto Pianot klingar starkt i starten och flöjten 
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dynamik, livfullt framförande, 
pianoklangen är lite platt men flöjten 
klingar fint, tempot är värdigt men ändå 
drivande 

Bra balans, allt hörs tydligt 
Rörligt tempo 
Fin, expressiv dynamik 
Samspel u a 

svagt i lågt register. Legatospel både av pi 
och fl. Klingar ”romantiskt”, långa 
legatofraser, inte mycket till detaljer, sväller 
nyansmässigt i fraserna. 

Reinecke Friskt tempo, stackatot i pianosolot 
exakt, flöjtens artikulation är tydlig och 
samspelet tajt, pianoklangen är något 
beslöjad, mellandelen i pianot framförs 
sångbart. Som helhet en medryckande 
tolkning med bra balans 

Allegretto vivace 
Måttligt tempo, tydligt artikulerat 
pianomellanspel med viss frihet 
Tendens till för starkt piano i mellandelen 
 

Korta toner i båda instrumenten, bättre 
balans mellan instrumenten [i jämförelse 
med Bach i samma session]. Vackert 
mellanspel i pianot, fina fraser, naturlig 
frasering. Stabil puls, stadigt när flöjten 
kommer in. Flöjten låter ganska 
dominerande i jämförelse med Bach. 

Poulenc Samspelet andas fint, allt är mkt tydligt, 
klangen i pianot dör lite fort i 
ackordsupprepningarna, dramatiskt 
men inte överväldigande fortissimo 
(höga drillstället i flöjten), tolkningen 
har sentiment men lite ”nykter” 

uttrycksfullt, fint nyanserat, expressivt 
vibrato 
”lagom” tempo och rubato (ej mycket r) 
 

Ganska direkt på första frasen. Även nästa 
från båda musikerna. Tredje frasen 
tendenser till lite friare. Ganska korta pauser 
mellan delarna, kunde ta mer tid. Flöjten 
mer framträdande nyansmässigt. I uppsläpp 
ganska torr akustik. 

Högt tak    

Bach rik pianoklang, värdigt och uttrycksfullt, 
ngt jämntjockt i nyanserna, upplever det 
som flöjtsolo med pianokomp och skulle 
önska mer piano i samspelet, 
harmoniken är lite grumlig i akustiken 

Flytande tempo 
hörbara andningar 
expressivt cresc 
legatokänsla, tätt mellan bågarna 
 

Pianot svagare, flöjten starkare. Pianot hörs 
längre bort, flöjten i förgrunden (är una 
cordapedalen nertryckt ibland?). Mycket 
legato i flöjten 

Reinecke Det sliter lite i samspelet, staccatot 
grumlar, rik pianoklang i mellandelen, 
tempot känns långsammare i återtaget, 
fin balans men lite grumligt, sångbara 
delen i flöjt och piano mkt fin men 
harmoniken grumlar lite, i tredje 
återtaget är samspelet bättre och nu 
känns tempot rätt 

Balans: flöjten dominerar, dock ej i 
mellandelen 
pianomellanspel litet grumligt, för mkt 
pedal? 
mer artikulerat i fl än i pi 
 

Även här hörs pianot längre bak och flöjten 
låter närmare, i förgrunden [i jämförelse 
med Bach i samma session]. Basen i pianot 
låter svagare än diskanten, förutom stora D i 
vänster hand, även fortsättningen i pianots 
mellanspel.  

Poulenc något för stark flöjt balansmässigt, mkt 
rik klang men något grumlig, samspelet 

expressivt, vibrato o dynamik 
varierat vibrato 

Flöjt klingar mf från början och pianot p. 
Låter som ett lugnare tempo än första 
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synkar inte hundraprocentigt, 
klangreflexer från alla håll, dramatisk 
peak, bättre samspel i återtaget och 
slutet är sensibelt framfört 

generellt: stor rymd i klang 
 

sessionen. I reprisdelen tar pianot lite mer 
plats, men flöjten står fortfarande i 
förgrunden. Musikerna tar större andningar 
mellan vissa delar än i session 1. Snyggt, 
lugnt avslut – mycket vackert! 

Mellantak    

Bach Mkt fin balans, bra klang och tydlig 
harmonik, sensibelt samspel, fri och 
levande gemensam agogik, tempot har 
både fint flyt och skön andning, klanglig 
variation 

agogik, förberedelse av frasslut 
flytande, rörligt tempo 
tydlig art i fl 
tydlig avfrasering i tvånotsgrupperna 
 

Pianot låter jämstarkt med flöjten från 
början. Klangen sjunger, mer samspel i 
akustiken. Flöjten låter ändå lite närmare. 
Sara står också ca 1,5-2 meter framför 
pianot i riktning mot oss som lyssnar. Ibland 
mycket jämn klang mellan instrumenten. 

Reinecke Friskt och lekfullt tempo, mkt tydlig 
artikulation, medryckande samspel, rik 
pianoklang i mellandel men ändå tydligt, 
stor agogisk frihet, tajt samspel, 
skimrande klang, cantilenan i flöjt/piano 
lyrisk och sensibelt framförd, varierade 
klangfärger och dynamik. Som helhet 
mkt fint. 

Rel. lugnt tempo 
tydlig art, isht i fl 
driv i pi-mellanspelet, markerat slutrit 
ekon mer i fl än i pi 
 

Pianot mycket starkare än tidigare, starten 
klingar i pianot nästan ff. Jämn balans mellan 
instrumenten, mer dialog än solist och 
ackompanjatör. Upplever periodvis att det 
låter lite stressigt. Vid tredje omtaget av 
första temat, Allegretto vivace på sidan 16 
uppfattar jag att musikerna är överens om 
tempot.  

Poulenc Sökande inledning, väl avvägt tempo 
med sentiment, ackordsupprepningar 
klingar mkt bra, bra balans och följsamt 
samspel, stor klangvariation, några små 
intonationsfläckar, bra driv fram till 
klimax, mkt övertygande tolkning som 
helhet 

Rubato i inl fras 
avfrasering 
variationer i tempo mellan fraserna? driv i 
vissa fraser, återhållet i andra 
välavvägt, balanserat tempo o uttryck 
 

Svag nyans i pianot i starten, flöjten hörs 
mer, pianot mer i skymundan. Vore skönt 
med mer tid mellan de olika partierna. Känns 
som om pianot aldrig spelar mer än p-mp-mf 
och flöjten rör sig mellan nyanserna mf-ff 
med ett undantag, nämligen att pianot är 
ganska starkt i pianot f-moll lågt läge. Mer 
riktning i andra delen.  

 

  



4 
 

Del II (A) – ”livelyssning” av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Karins, Sverkers och Jans kommentarer 

Generella kommentarer: 

(PS) Lyssningarna i hemmet utfördes vid datorn och med samma volyminställningar – en relativt låg lyssningsvolym. Högtalarna är två studiomonitorer som 

är någorlunda klangligt neutrala. Inför CD-utgivning har jag använt dessa vid korrektur av olika inspelningar vid många tidigare tillfällen.  

H: Lite splittrat. Gillade Poulenc bäst i denna akustik 

M: Även här splittrat, tyckte mycket om Bach i denna akustik medan både Poulenc och Reinecke hade bättre versioner i annan akustik 

L: Främsta upplevelsen som helhet, där alla tre verken fungerade bra. 

(KN) De versioner som tilltalade mig mest var 

Bach – version Z och session 3 

Reinecke – version Z och session 3 

Poulenc – version Y och session 2 

Jag upplever att musikerna i dessa versioner musicerade på lika villkor klangligt, ingen av instrumenten tog över utan resultaten blev ett fint samspel. 

Version X tilltalar mig minst på grund av att flöjten i denna inspelning generellt är betydligt starkare än pianot vilket mer ger känsla av solist och 

ackompanjatör än ett dynamiskt samspel. Imponerade spel av både Sara och Helge! (Om tiden tillåtit hade sammanfattningen varit mer omfattande…) 

(SJ) Kommentarerna tar delvis upp olika aspekter (t ex nämns vibrato för H i Bach, för L i Poulenc, men inte alls för M) men när de tar upp samma aspekt i 

samma stycke, är de påfallande samstämmiga, t ex när det gäller artikulationen i Bach och Reinecke (staccatodelarna) och agogiken i pianosolot i Reinecke. 

Både i M och L anges pianot ev. vara alltför dominant i den långsamma delen i Reinecke, men i övrigt betecknas klangbalansen som god, där den 

kommenteras. En skillnad i kommentarerna gäller grundtempot som i H beskrivs som ”lugnt”, i M och L däremot som ”livligt” (för M anges detta gälla 

specifikt inledningen). 

(Ljudtekniker JB) Högt tak: Samspelt (Bach) Sämre precision, Värdigt, brett, cantabile (7’) (Reinecke) Passande dragningar i tempo (Reinecke) 

Mellantak: Homogent, ej stressat, Samspelt, kontrollerat, expressivt 

Lågt tak:  Precist, mindre expressivt, rak 
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 Petter Sverker Karin 
Lågt tak    

Bach Bra tempo och en riktning i 
fraseringen/storform, tajt samspel, 
deklamerande framfört med skiftningar 
i nyanser klangfärg och uttryck, 
övertygande som helhet 
 

Flytande, jämnt [tempo], artikulation 
relativt tät, men ändå tydlig, bra balans, 
men flöjten ”närmare” 
 
 

Bach – pianot starkare än de tidigare 
versionerna, mer jämlikt i nyanser. 
Inledningsvis till och med mer dominerande 
än flöjten. Upplever att de musicerar mer 
tillsammans, ger varandra impulser. Vid A 
svagare. Vid B är pianot först starkare än 
flöjten, sedan jämnare. Mer riktning framåt i 
slutet. Härligt crescendo i takt 27, går 
tillbaka ganska mycket i nyans de sista 
takterna. Upplever att denna version låter 
mindre ”romantisk” i karaktären än de 
tidigare versionerna. Instrumenten är mer 
jämbördiga, flöjten har inte lika rund och 
bred klang som i X. Både flöjten och pianot 
låter närmare med en mer homogen och 
direkt klang som förstärker vad jag 
associerar med denna epoks musik. 

Reinecke Mkt fint och tajt samspel i snabba delen, 
pianodelen i mitten väl avvägd lite åt 
det ”nyktra” hållet, snabba delen 
därefter bra i samspelet, flöjtcantilenan 
nyansrik med ett fint flöde och legato, 
avslutningen är porlande framförd med 
mkt fint samspel 

effektiv kontrast när inledningen 
återkommer efter långsam del, pianosolot 
något friare, dröjande i frasslut, 
staccatodelarna: mycket välartikulerat, 
långsam del: pianot för dominerande? 
 
 

Instrumenten relativt jämnstarka, jag 
upplever att det är en musikalisk dialog 
mellan instrumenten. Pianot sjunger i 
klangen, hörs nära i rummet. Jag upplever 
att pianot framträder mer än flöjten i Pie 
lento på s 15. Härligt med det sista Allegretto 
vivace på s 16, fint samspel! Mycket stort 
och övertygande diminuendo i 
pianostämmans sista takt. Generellt 
upplever jag dock pianot som starkare i 
denna inspelning än i X och Y. 

Poulenc fängslande inledning, lite störande 
feltryck i flöjten, fint flöde i agogik och 

lugnt jämnt tempo men inte utan visst driv, 
pianorubato vid [ofullst.], bra samspel  

Större klang i rummet, ganska lugn start. 
Upplever att klangerna flyter ihop mer än i X 
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samspel, höga registret klingar fint, bra 
klang i flöjten, snabbare partierna är 
övertygande, slutet är eftertänksamt 
framfört 

 och Y, särskilt i pianots ackord. Inget 
påtagligt p i flöjt eller pp i pianot vid siffran 
1. Däremot svagt spel i båda instrumenten i 
takten innan siffra 2. Härliga fraser vid siffra 
3, dramatik, flöjten framträder mer, härlig 
lyster i klangen (mer övertoner än 
pianoklangen?). 

Högt tak    

Bach Upplever i synnerhet andra halvan mkt 
fängslande, med övertygande och 
medryckande agogik. I första halvan är 
det stundtals bristande samtidighet i 
samspelet och i samband med 
andningar i flöjten, pianot är lite för 
mycket i bakgrunden, överlag gillar jag 
det smått retoriska och resonerande 
framförandet. 

rörligt adagio, strikt puls men med 
tänjningar vid andningarna; strikt 
artikulation enligt partituret; god balans, 
men flöjten ”närmare”; variabelt vibrato 
(ej ständigt, varierande hastighet) 
 

Flöjten kommer innan pianot, pianot lite 
efter i klangen. Mycket legato i båda 
instrumenten, förutom i t 11-12 då pianot 
artikulerar sextondelarna. Jag upplever ingen 
pianonyans, däremot generellt en stor 
sjungande ljudbild framför allt från flöjten. 
Detta gör att upplevelsen blir mer ett 
framförande med solist och ackompanjatör 
och inte ett likvärdigt samspel. Stor, bred 
flöjtklang som förstärker en ”romantisk” 
interpretation. Starka höga toner t i t 21.  

Reinecke Samspelet inte helt synkat i inledningen, 
pianodelen framförs övertygande, i 
återtagningen är samspelet bättre, 
flöjtcantilenan är vackert spelad, den 
andra återtagningen är bäst av de tre 
med fint samspel, En generell 
invändning är att det inte infinner sig ett 
riktigt flyt i de snabba delarna, är 
agogiken överarbetad? 

lugnt; staccatodelarna strikta, pianosolot 
mer agogiskt-expressivt; staccatodelarna 
konsekvent artikulerade; mindre dynamisk 
spännvidd än vad som antyds i partituret, 
inte minst i det lugna avsnittet, pianosolot 
mer nyanserat [än staccatodelarna]; god 
balans: ”jämlikt” duospel; 
 

Flöjten klingar närmare än pianot och även 
starkare. Pianot låter längre bort, uppenbart 
både när båda instrumenten spelar men 
även i pianosolot del 2 på s 13. Lite olika 
tempon inledningsvis. Ibland flyter pianots 
klanger ihop. Nyansen ppp (s 16) låter mer 
som mf i både flöjt och piano. Jag upplever 
nyanserna överlag nästan likvärdiga. 

Poulenc Första delen har ett skönt och 
eftertänksamt tempoval med ett fint 
samspel, andra delen är nyansrik 
klangligt och tempomässigt, fängslande 
framförande, i återtagningen är 

lugnt, men visst driv i tempo; pulsen hålls 
men ej stelt, mkt tydliga ritardandi i vissa 
frasslut; flöjten känns nära, men även 
pianot framträder tydligt; 

Pianot svagare i början än flöjten, flöjten 
klingar i mina öron mp eller till och med 
starkare och pianot p. Pianot låter som om 
det finns längre bort i rummet än flöjten 
Från siffra 1 upplever jag att pianots låga 
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samspelet mkt övertygande toner har större klang än diskanten. Motsatt 
förhållande vid siffran 2. Härliga fraseringar 
och naturlig riktning i spelet! 

Mellantak    

Bach börjar i ett långsamt tempo men tempot 
stiger efter ett tag, fint samspel och 
levande frasering, gillar den lite torra 
pianoklangen som påminner om 
hammarklaver, ett deklamerande 
framförande 

trevande start, ökande tempo efterhand?; 
tydlig artikulation o andning; balans mellan 
instrumenten; 

Pianot klingar mer tillsammans med flöjten 
än i inspelning X, mer likvärdig nyans mellan 
instrumenten. Jämn nyans generellt, inte så 
stora nyansskillnader. Stort lyft innan sista 
ackordet. Härlig riktning i takt 23 och 27-28. 
En hel del efterklang i rummet. 

Reinecke Porlande och tajt samspel, nerv i 
tempot, pianoklangen är lite tråkig och 
fadd i mellanpartiet och upplevs lite 
oinspirerat framfört, i snabba delen 
faller allt på plats, andra mellanpartiet 
har mkt fint samspel, bra riktning i 
pianoarpeggion under flöjtcantilenan, 
slutet är mkt bra förutom skönhetsfläck 
i flöjten 

början livlig , strikt, något drivande, sista 
delen upplevs lugnare än första; pianosolo 
rubaterat, piano något dominant i långsam 
del? tydlig ekoeffekt i mitten av långsam 
del; Z: långsam del: pianot för 
dominerande? 

Pianot nyansmässigt mer på samma nivå 
som flöjten (i jämförelse med X), pianot 
klingar närmare. Mer energi i spelet i första 
sidans repris. Nyanser överlag nästan 
likvärdiga i båda instrumenten. Jag upplever 
att det är attackerna till tonerna som 
framhäver musikens olika karaktärer och 
inte några påtagliga nyanser i dynamik. 

Poulenc levande grundtempo, en del 
skönhetsfläckar, känns stundtals lite 
överarbetat i intensitet och 
tempobehandling, lite forcerat 
framförande 

lugnt flytande, med visst driv; rel. stor 
dynamisk spännvidd i flöjten;  
 

Det känns som om jag sitter nära musikerna, 
större nyansskillnader än i X och mjukare 
klang i flöjten. Mer dialog mellan 
instrumenten i imitationen vid siffra 2. I 
denna version framträder nyansen p för 
både flöjt och piano, till exempel vid siffra 5 
för pianot. Mycket dynamisk vacker version, 
upplever att de musicerar direkt för mig 
genom känslan av närhet. 
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Del III – jämförelse av anteckningar från direktlyssning i konsertsal och ”livelyssning” i hemmet 

Från Petters, Karins och Sverkers kommentarer 

Petter Karin Sverker 

 
När jag jämför mina anteckningar från direktlyssningen i 
konsertsalen med mina anteckningar från livelyssningen i 
hemmet och nu vet att den första sessionen är lågt tak (L),  
andra sessionen högt tak (H)  och tredje sessionen mellantak 
(M) så märker jag att det finns en del diskrepans i hur jag 
uppfattat interpretationen men det mesta är samstämmigt. 
 
I den låga takhöjden noterar jag om Bach att det är ”tajt 
samspel” i båda, ”livfullt framförande”/ ”deklamerande 
framfört med skiftningar i nyanser klangfärg och uttryck”, jag 
tycker pianoklangen är lite platt vid direktlyssningen men gör 
ingen notering om detta på inspelningen, tempot betecknas 
som ”värdigt men ändå drivande”/ ”Bra tempo och en riktning 
i fraseringen/storform”.  
Reinecke (L) beskrivs också i positiva ordalag i båda, särskilt 
noteras samspelet, artikulationen, tempobehandling, 
sångbarhet och legato. Det som skiljer sig åt är mellandelen i 
pianot som vid direktlyssningen beskrivs sångbar men som på 
inspelningen betecknas åt det ”nyktra hållet”. 
Poulenc (L) beskrivs ”Samspelet andas fint” / ”fint flöde i 
agogik och samspel”, ”dramatiskt men inte överväldigande 
fortissimo (höga drillstället i flöjten)” / ”höga registret klingar 
fint, bra klang i flöjten”. Vid direktlyssningen finns en viss 
kritik mot pianoklangen som ”dör lite fort i 
ackordupprepningarna”. Slutet beskrivs olikartat, vid 
direktlyssningen ”tolkningen har sentiment men lite 
”nykter””, och på inspelningen ”slutet är eftertänksamt 

 
Jämförande 
kommentarer saknas 

Grundtempo 
När det gäller Bach är omdömena mycket likartade: i 
direktlyssningen betecknas det som ”rörligt” (L), ”flytande” 
(H), ”flytande, rörligt” (M), alltså samma termer som i 
efterhandslyssningen ("rörligt" i H; "flytande" i L).. I inget av 
fallen går det att utläsa någon skillnad mellan inspelningarna  
 
För Reinecke talas i direktlyssningen om ”måttligt” (L) och 
”rel. lugnt” (M); i efterhandslyssningen finns liknande uttryck 
("lugnt" [H]), men också ”början livlig (i motsats till den 
"lugnare" sista delen; M)" och "livfullt" (i staccatodelarna; L) 
 
Grundtempot i Poulenc sägs i direktlyssningen i L vara 
”lagom”, i Y ”välavvägt, balanserat”. I samtliga 
efterhandslyssningar betecknas tempot som ”lugnt” men 
samtidigt med "[visst] driv". 
 
Agogik 
Agogiken i Bach nämns i direktlyssningen endast i M; här 
nämns ordet ”agogik” i samband med”förberedelse av 
frasslut”. Från efterhandslyssningen nämns ett ”strikt” ( eller 
”jämnt” tempo, i H nämns dock ”tänjningar”, i M talas, dock 
med frågetecken, om ”ökande tempo”  
 
I Reinecke lyfts agogiken i pianosolodelen fram i 
direktlyssningen (L och M), både i allmänna ordalag (”viss  
frihet”, L) och mer detaljerat (”driv i pi-mellanspelet, 
markerat slutrit”, M). Motsvarande observationer görs i 
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framfört”. 
 
 
I den höga takhöjden beskrivs Bach i något problematiska 
ordalag, ”ngt jämntjockt i nyanserna”, ”harmoniken är lite 
grumlig i akustiken” (direktlyssning) och ”I första halvan är det 
stundtals bristande samtidighet i samspelet och i samband 
med andningar i flöjten” (inspelning), i båda påpekas problem 
i balansen där pianot beskrivs för svagt, själva 
interpretationen beskrivs i mkt positiva ordalag gällande 
inspelningen men nämns kortfattat ”värdigt och uttrycksfullt” 
vid direktlyssningen.  
I Poulenc kritiseras samspelet i båda, vid direktlyssningen 
upplevs det stundtals grumligt (förmodligen akustiken) något 
som inte nämns på inspelningen. Vid återtagningen beskrivs 
tempot som ”rätt” men vid inspelningen beskrivs tempot  ”En 
generell invändning är att det inte infinner sig ett riktigt flyt i 
de snabba delarna, är agogiken överarbetad?”. Kan detta bero 
på att tempot upplevs annorlunda i den långa efterklangen 
kontra den något torra inspelningen? 
I Poulenc var direktlyssningen problematisk gällande 
akustiken, balansen och samspelet ”något för stark flöjt 
balansmässigt, mkt rik klang men något grumlig, samspelet 
synkar inte hundraprocentigt, klangreflexer från alla håll” 
något som inte noteras på inspelningen. Å andra sidan nämns 
vid inspelningen att ”i återtagningen är samspelet mkt 
övertygande” något som kanske tyder på att samspelet inte 
var 100% innan.   
 
I mellantakhöjden beskrivs Bach likartade positiva ordalag. 
Särskilt framhålls agogik och frasering, samspelet och 
fördraget som helhet. Även Reinecke beskrivs i likartade 
positiva ordalag där samspel, tempo, agogiken och 

efterhandslyssningen, där agogiken i pianosolot observerats i 
samtliga sessioner. 
 
I Poulenc kommenteras agogiken på olika sätt i 
direktlyssningen: i L nämns rubatot som ”lagom”, i H talas om 
”expressivt”, medan agogiken beskrivs mer detaljerat i M 
(”rubato i inl fras”, ” variationer i tempo mellan fraserna? driv 
i vissa fraser, återhållet i andra”). I M finns också termen 
”avfrasering” som kan syfta på både agogik och dynamik. I 
efterhandslyssningen sägs bl a att ”pulsen hålls, men ej stelt”, 
H), vilket motsvarar omdömet ”lagom” i direktlyssningen; ett 
"pianorubato" nämns i L. 
 
Artikulation 
Artikulationen i Bach betecknas i direktlyssningen i M som 
”tydlig” med preciseringen ”tydlig avfrasering i 
tvånotsgrupperna”, medan det i X talas om ”legatokänsla, tätt 
mellan bågarna” , I efterhandslyssningen betecknas den i 
samtliga sessioner som ”tydlig” (M, L), resp. ”strikt … enligt 
partituret” (H); i ett fall (L) med preciseringen ”relativt tät, 
men ändå tydlig” 
 
I Reinecke görs i direktlyssningen för både H och M en 
skillnad mellan flöjt och piano när det gäller artikulationen; i 
båda sägs flöjtens artikulation vara tydligare än pianots, i H 
betecknas pianosolot dessutom som ”ngt grumligt”. Denna 
distinktion mellan flöjt och piano har ingen motsvarighet i 
efterhandslyssningen, där i stället kommentarerna till 
artikulationen inskränks till staccatodelarna, som sägs vara 
”konsekvent” artikulerade (H) resp. rentav ”mycket 
välartikulerat" (L). 
 
I Poulenc kommenteras inte artikulationen vare sig i 
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intensiteten i de snabba delarna framhålls. Mellandelen 
uppfattas olika och beskrivs vid inspelningen som lite ”tråkig 
och fadd” något som inte noteras vid direktlyssningen. 
I Poulenc är direktlyssningen mer positiv i sin beskrivning även 
om inledningen beskrivs likartat: ”Sökande inledning, väl 
avvägt tempo med sentiment” / ”levande grundtempo”. Det 
klagas i båda på ”intonationsfläckar”  resp. ”skönhetsfläckar”. 
Vad som skiljer sig är slutet ”bra driv fram till klimax” 
(direktlyssning) ”lite forcerat framförande” (inspelning) 
 
 

direktlyssningen eller i efterhandslyssningen. 
 
Dynamik 
Dynamiken i Bach betecknas i direktlyssningen i L generellt 
som ”fin, expressiv”, medan det i H talas specifikt om ett 
”expressivt cresc”; i efterhandslyssningarna kommenteras 
inte dynamiken. Klangbalansen framhålls som god i L och 
även i samtliga efterhandslyssningar. 
 
I Reinecke kommenteras klangbalansen i samtliga 
direktlyssningar, och här görs i två fall en skillnad mellan 
”mellandelen” och övriga delar, så att pianot sägs framträda 
mer i mellandelen än i övriga delar, antingen så att flöjten 
dominerar i övriga delar (H) eller pianot i mellandelen (L). För 
M noteras ”ekon mer i fl än pi”, vilket kan tolkas som att 
pianot blir för starkt när flöjten gör ett ”eko” (=svagare 
upprepning av fras). I övrigt kommenteras dynamiken inte i 
direktlyssningen, och enbart i ett fall i efterhandslyssningen 
(för H talas om att den dynamiska spännvidden är "mindre än 
vad som antyds i partituret"). 
 
I Poulenc omnämns i direktlyssningen dynamiken i positiva 
ordalag i L (”fint nyanserat”) och H ”expressivt”. I 
efterhandslyssningen nämns dynamik och klangbalans inte 
alls i L och  på ett mer neutralt sätt i H och M. 
 
Övrigt 
Vibrato nämns i direktlyssningen för Poulenc i H och M, i båda 
fallen som ”expressivt”. I efterhandslyssningen nämns vibrato 
enbart i samband med Bach, där det betecknas som 
”variabelt”. 
 
Samspelet kommenteras  i båda lyssningssituaitonerna enbart 
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för L: i direktlyssningen för Bach  som ”u a” och i 
efterhandslyssningen i Poulenc som ”bra”. 
 
”Hörbara andningar” observeras i direktlyssningen i H. 
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Del IV (B) – jämförande lyssning av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna genomfördes med noter. 

Från Petters, Karins, Sverkers, Jans och Tomas kommentarer 

Generella kommentarer: 

(PS) Livelyssningen i Studio Acusticum var på många sätt lättare då de klangliga differenserna var så markanta. I Reinecke är tolkningarna mycket likartade 

och det blir endast små detaljer som skiljer inspelningarna åt. I Bach är det större skillnader. När felspel inträffar är det lite svårt att värja sig. Jag har svårt 

att avgöra om det är hos mig något inträffar som gör att jag nedvärderar fortsättningen eller om det även är så att solisterna påverkas i sitt spel och en del 

av koncentrationen i uttrycket försvinner.  

(SJ) H tenderar till långsammare tempi än övriga; i övrigt svårt att identifiera några generella skillnader. 

(KN) Det saknas en jämförande lyssning 

(Ljudtekniker TJ) Det saknas generella kommentarer: 

(Ljudtekniker JB) Sessionerna med högt och lågt tak är de som liknar varandra mest. 

Bach, durata:   H = 2,57 
   M = 2,49 

L = 2,56 
 

Reinecke, durata:  H = 4,18 
   M = 4,15 

L = 4,17 
 
Poulenc, durata:  H = 4,13 
   M = 4,00 

L = 3,59 
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 Petter Sverker Karin Ljudtekniker TJ, JB 
H mot M     

Bach Föredrar M även om H är klangligt att 
föredra, samspelet synkar inte riktigt i H 
och andningarna känns stundtals lite 
oorganiska. Jag upplever att båda 
versionerna är Adagio men att M i 
större grad är ”ma non tanto”. 

I huvudsak lika [tempo], H saktar in 
(espressivo) i t. 15-16 utan motsvarighet 
i M, små skillnader [artikulation] (t ex i t 
13), inga nämnvärda skillnader 
[dynamik] 

 (TJ): I H: Intonationen svajar. 
Samspelet mellan piano och flöjt 
kan bli bättre. Flöjtisten rör sig i 
tempot mer än pianisten. Flöjten 
är för lågt stämd. 
I M: Bättre samspel än i H.  
Flöjten är bättre stämd och den 
intonerar bättre än i H.  
Flöjtistens andningar känns 
stressiga och avståndet mellan 
fraser upplevs därför som kortare 
(även om de inte är det). 
Extraandningar görs som inte görs 
i H och L. Det verkar inte som att 
flöjtisten ands in fullt, vilket 
påverkar stöd, intonation och flöde 
i fraser. 
Kortare (snabbare) än H. 
 
JB: H: Långsammare tempo, ngt 
mer uttalade dragningar 

Reinecke Takt 1-34: Jag föredrar klangen i H mot 
M. Pianot låter lite träigt och lite fadd 
klang. Samspelet är bättre i M. Det 
infinner sig inget riktigt flyt i H, kanske 
främst i pianot. 
Takt 35-67: H är att föredra. Fint uttryck 
och agogik. M känns lite oinspirerad i 
tolkningen. 
Takt 68-99: Klangligt är H bättre, men 

Takt 1-34: Strikt tempo i båda 
Takt 35-67: M har något mer spännvid i 
agogiken: driver mer  (t ex i t 40ff) men 
dröjer också mer (före t 60), Agogik: H 
har något mer av (avsiktlig) 
osamtidighet mellan vh och hh, fr t 51 
(skillnaden är dock inte stor),  
Takt 68-99: - 
Takt 100-133: Något mer driv i M i t 

 (TJ): Väldigt svårt att höra någon 
som helst skillnad mellan H, M och 
L. Vissa delar låter mer samspelt i 
H, andra i M och L. 
Det verkar som att pianisten övat 
stycket i ett långsammare tempo 
än flöjtisten. Fraser som växlas 
mellan piano och flöjt blir därför 
oftast så att flöjtens fraser är 



14 
 

jag upplever M något bättre i samspelet 
och med mer flyt i tolkningen. 
Takt 100-133: Klangligt är H bättre, men 
upplever att ackompanjemanget har 
bättre flyt i M med vackra och sensibla 
arpeggion. 
Takt 134-slut: Samspel och 
tempobehandling är likartad, ett 
feltryck i flöjten stör slutet i M, klangligt 
är H att föredra. 

124ff; mer ritenuto i M i t 130, Den 
första andningspausen placerad på olika 
ställen (X t 103; Y t 105); fiss1 i t 125 
binds över t nästa takt i H, Båda gör mer 
pp vid temats upprepning i t 108, men 
M gör även motsvarande i t. 120 (ppp),  
Takt 134-slut: - 

snabbare och strävar åt ett annat 
mål än dit pianot tar över. 
 
(JB): H: Mer luft mellan vissa 
fraser, M: Kortare mellan delar, t 
ex 4 takter före ”Intermezzo” 
 

Poulenc Takt 1-40: Föredrar H klangligt, 
genomgående känns H mer organisk 
och vilande, tempot är angivet som 
assez lent och jag upplever att H 
stämmer väl överens med 
tempobeteckningen, M känns lite 
forcerad 
Takt 41-48: Klangligt är H att föredra, i 
övrigt är de mycket likartade 
fraseringsmässigt och agogiskt. 
Takt 49-65: Klangligt är H att föredra, 
samspelet är väldigt fint i H  
  

Takt 1-40: Upplevs något snabbare i M, I 
huvudsak strikt tempo, men i H dröjer 
pianot i t 10:1. M driver i t. 20f. H gör 
rallentando i t. 33 och mer rall. än M i t 
36, I M görs antydan till eko i pi i t 36. I 
H dominerar v h i pi i t 36 
Takt 41-48: - 
Takt 49-65: Mer flytande [grundtempo] 
i M (t 49-51); tyngre i H, Mer ritard i t 55 
i H än i M. Ackorden i t 62:1–2 tyngre i 
H; sf på tredje ackordet, Brott i 
legatolinjen i fl i M (t. 56), Ackorden i t 
62:1–2 tyngre i H; sf på tredje ackordet 

 (TJ): H är bra musikaliskt framfört. 
Bra samspel. Små 
intonationsmissar. I M något lågt 
stämd flöjt. Flöjten intonerar högt 
på höga toner och lågt på låga 
toner. 
Något kortare (snabbare) än H. 
 
(JB): H: Mer rubato, ngt 
långsammare, tar ut mer av 
tempovariationer; M: Rakare i 
tempo 

M mot L     

Bach Fraseringen är likartad även om jag 
upplever att i L är det större emfas och 
mer uttrycksvilja i agogiken, samspelet i 
L är mkt bra och jag upplever att 
pauseringarna och andningen är mer 
organisk. Klangligt är L att föredra. 

I huvudsak lika [grundtempo], inga 
större [agogiska] skillnader; ngt driv i M 
från t 9, små skillnader [artikulation] (t 
ex t 13:1a), t. 10 (sekv av t 9) görs ngt 
svagare än i t 9 i M 

 
 

(TJ): I M: Flöjtistens andningar 
känns stressiga och avståndet 
mellan fraser upplevs därför som 
kortare (även om de inte är det). 
Extraandningar görs som inte görs 
i H och L. Det verkar inte som att 
flöjtisten ands in fullt, vilket 
påverkar stöd, intonation och flöde 
i fraser. [M] Kortare (snabbare) än 
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L. Bra samspel i L. 
 
(JB): M: Högre tempo, jämnare 
dynamik; L: Ngt större dynamik, fl 
tar ut mer av crescendo i längre 
toner (t ex Bach, takt 26) 

Reinecke Takt 1-34: Klangen är mycket bättre i L, 
samspelet är bra i båda men kanske 
ännu mer flyt i L. 
Takt 35-67: Klangen är mycket bättre i L 
och en mkt väl avvägd och balanserad 
agogik. 
Takt 68-99: Likartade men föredrar L då 
den klingar bättre. 
Takt 100-133: Likartade men kanske 
ännu större klanglig och dynamisk 
variation i L. 
Takt 134-slut: Samspelet är mycket fint i 
L, artikulationen tydligt och en mycket 
övertygande tolkning.   

Takt 1-34: Strikt tempo, mycket liten 
agogik i båda, Mycket små skillnader 
[artikulation], t 26: f i fl i M, mf i L 
(noterat p),  
Takt 35-67: Friare agogik i M: driv i t 40, 
avstannande i t 41:2, överledningstonen 
i t 59 (aiss1) längre i M, uppehåll i M 
före t 66 
Takt 68-99: - 
Takt 100-133: Möjligen något driv i M i t 
125,  
Takt 134-slut: Sluttonen kort i L, 
uthållen till sitt värde i M; i övrigt som i 
avsnitt 1 

 (TJ): Väldigt svårt att höra någon 
som helst skillnad mellan H, M och 
L. Vissa delar låter mer samspelt i 
H, andra i M och L. 
Det verkar som att pianisten övat 
stycket i ett långsammare tempo 
än flöjtisten. Fraser som växlas 
mellan piano och flöjt blir därför 
oftast så att flöjtens fraser är 
snabbare och strävar åt ett annat 
mål än dit pianot tar över. 
 
(JB): M: Driver på mer i vissa fraser 

Poulenc Takt 1-40: Klangligt är L att föredra, i L 
är det ett par störande felspel som lite 
förtar helhetsintrycket, starten i L är 
mycket fin och tempot känns perfekt, 
magin försvinner en bit in i 
inspelningen, 
Takt 41-48: Klangligt är L att föredra, 
tycker att L känns mognare i uttrycket 
och mer organisk 
Takt 49-65: Likartade men [felskrivet X 
(H), vet alltså inte vilken som avses] har 
ett större lugn och känns mer vilande i 
tempot 

Takt 1-40: I stort sett samma 
[grundtempo]: långsammare start  (från 
t 3) i L?, Rall i M i t 2; Mer rubato i pi i M 
i t 10, sfz i t 15 i pi i L; cresc i t 24 i fl i M 
Takt 41-48: - 
Takt 49-65: Legatolinjen bryts i M i t 
56:2 o 61:1,  
 

 (TJ): M: Något lågt stämd flöjt. 
Flöjten intonerar högt på höga 
toner och lågt på låga toner. Något 
längre (långsammare) än L.  
 
(JB): M: Mer ritardando takten före 
(3) L: Rakare tempo 
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H mot L     

Bach Klangligt likartade. L andas bättre och 
har genomgående mer uttryck. 

Identiskt [grundtempo], Framåtdriv i H i 
t 2:1. Mer espressivo i H på vissa ställen: 
t 15–16, t 21, förlängning av toner i t 28 
(c3 i t 28:1b, g2, i t 28:3b), På några 
ställen tätare artikulation i H (t 3:1, 
26:2-3), Ingen påfallande skillnad 
[dynamik] 

 (TJ): H: Intonationen svajar. 
Samspelet mellan piano och flöjt 
kan bli bättre. Flöjtisten rör sig i 
tempot mer än pianisten. Flöjten 
är för lågt stämd. L: Bra samspel 
 
(JB): L: Extra ornament i slutet av 
takt 14, större cresc i takt 26 

Reinecke Takt 1-34: L är som helhet att föredra då 
samspelet är lite bättre men den 
framförallt klingar bättre. 
Takt 35-67: Likartade både klangligt och 
uttrycksmässigt. Kanske L känns lite mer 
organisk i fraseringen. 
Takt 68-99: Likartade agogiskt men L 
något bättre samspel. 
Takt 100-133: Likartade i 
tempobehandling men upplever L mer 
organisk 
Takt 134-slut: Likartade i 
tempobehandling. L är vassare i samspel 
och artikulation. 

Takt 1-34: Strikt tempo i båda. I 
övergången till nästa avsnitt (t 34:2) 
dröjer H på sista 8-delen, L på båda 8-
delarna), Små detaljskillnader 
[dynamik]: cresc i pi i Z i t 14:2,  
Takt 35-67: H ”skyndar” mer på några 
ställen (t. 36, 40). T 51ff något mer 
agogiska i H, vh o hh något mer isär i H 
(t 51ff). Mer luft före t 66 i H, 
Takt 68-99: Identisk [artikulation] (ex. 
håller flöjten i båda inspelningarna ut 
längre på 8-delen i t 87 än på 
motsvarande ton i t 83) 
Takt 100-133: Små skillnader [agogik] (i 
L hålls första triol-8-delen ut ngt längre), 
någon skillnad också i pianots trioler i t 
130, Liten tendens till tätare artikulation 
i H: t 106 (där 4-delen tycks delas upp i 
8-delar i L), t 125-126 (överbindning i 
H); dock staccato i H i t 120:1b. 
Andningspauser på olika ställen i början 
(H t 105, Z t 103), Nytt ppp i flöjten i t 
120 i L (pianot ändrar dock ej nyans och 

 (TJ): Väldigt svårt att höra någon 
som helst skillnad mellan H, M och 
L. Vissa delar låter mer samspelt i 
H, andra i M och L. 
Det verkar som att pianisten övat 
stycket i ett långsammare tempo 
än flöjtisten. Fraser som växlas 
mellan piano och flöjt blir därför 
oftast så att flöjtens fraser är 
snabbare och strävar åt ett annat 
mål än dit pianot tar över. 
 
(JB): H: Ngt stressat i de första 4 
takterna; L: Ngt starkare dynamik 
(kompensation för mindre 
rumsklang?) 
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blir dominant) 
Takt 134-slut: Sluttonen kort i L, 
Möjligen mer diminuendo i t 141-142 o 
svagare i t 143f i H. Pianots 
mellanstämma  i t. 150f och 154f mer 
framträdande i H 

Poulenc Takt 1-40: Klangligt liknar de varandra. 
Början på L är mycket fin men därefter 
andas H bättre och vilar mer i tempot, i 
övrigt likartad agogik 
Takt 41-48: Klangligt likartade. Svårt att 
skilja dessa åt 
Takt 49-65: Likartade 
 

Takt 1-40: hörbart mindre tempoökning 
i H än i L i t 26, H dröjer mer i starten (t 
1), v h dominerar i H i t 36 
Takt 41-48: Möjligen mer driv i L,  
Takt 49-65: I början ingen märkbar 
skillnad; från t 56 långsammare i H, fr t 
56, något mer luft mellan fraserna i H, 
sfz i H på ackordet i t 62:2 

 (TJ): H: Bra musikaliskt framfört. 
Bra samspel. Små 
intonationsmissar.  
L: Precis som H, mycket bra 
musikaliskt framfört.  
 
(JB): Stycket med största skillnaden 
mellan H och L. H: Långsammare; 
L: Snabbare och rakare i tempo 
 

 

 


