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Subproject 6, Esbjerg ensemble – string quartet 

The listeners’ annotations 

Del I – direktlyssning i Studio Acusticum i tre olika akustiker 19/3 2016. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Sverkers, Karin och Helges kommentarer direkt efter livelyssningen 
 

Verk: Antonín Dvořák stråkkvartett nr.12 “Amerikanska”, Op.96 (1887); sats 4 Final, Sättning: 2 violin, viola och cello 

Generella kommentarer:  

(PS): Vid lyssningen i Studio Acusticum satt jag placerad mitt på bland publikplatserna på parkett. I både Dvôrak och Nielsen föredrog jag akustik 3, 

mellantakhöjden. 

(SJ): Här finns en tydlig skillnad mellan lyssnarupplevelsen i högt tak (spontanitet, humor) och de övriga, där mellanakustiken verkar föredras; i det låga 

takläget finns en tendens att uppfatta spelet som mer kontrollerat (även uttryck som "rytmiskt" och "artikulerat" kan tolkas i den riktningen).  

(KN): Vid lyssningstillfället 19 mars tyckte jag bäst om stycket från andra sessionen, med taket i det lägsta läget. Där var det lätt att urskilja de olika 

instrumenten, nyanserna var behagliga. Däremot tyckte jag att stycket, vid den tredje sessionen när taket var i mellanläge, lät starkt och hårt. Det var även 

obalans mellan olika instrument, det var framförallt stråkinstrumenten som dominerade. Jag upplevde att det var behagliga nyanser i den första sessionen, 

när taket var i det högsta läget, men det var svårt att urskilja de enskilda instrumenten i denna akustik. 

(HK): Högt tak: Virker lyden litt kald/ fjern?, Lågt tak: Klarere, fin dynamikk, så fint spill, Mellantak: ingen generell kommentar  
 

 Petter Sverker Karin Helge 
Högt tak     

Dvořák Härligt driv och flyt i inledningen. 
Krispigt och artikulerat 
ackompanjemang. Mycket lekfullt 

high spirits, livfullt, humoristiskt, 
litet råbarkat, avspänt, stor 
dynamik, nästan bullrigt i 

En hel del efterklang i klangbilden, 
lyster i stråkklangen. Första 
violinsolot framträder både tydligt 

Glede og inspirasjon, Den 
punkterte rytmen som i 1. 
takt er litt uklar i mörke 
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spelat. Det långsamma partiet 
elegiskt med stort sentiment. 
Samspelet tajt och med precision. 
”Spelmanslikt”. Stor 
tempovariation och levande 
agogik med mycket spelglädje. 

fortepartier (akustiken?), 
expressivt i långsamma partier, 
kvartetten skrattade efter spelet; 
varför? 
 

och härligt. Eftersom harmoniken i 
musiken inte ändras så ofta 
fungerar akustiken riktigt bra. Eller 
har det att göra med stråkklangen? 
Tror dock inte det. Jag upplever 
inte samma problem som i de 
andra två kompositionerna. 
Pizzicaton i violin 2 och viola hörs 
inte så mycket. Vid arco är det 
svårt ibland att urskilja violan. Fart 
i spelet, musikantiskt. De verkar ha 
roligt! 

register, 

Lågt tak     

Dvořák Känn som kammarmusik i Dvôraks 
vardagsrum. Torrt men tydlig 
artikulation. Framförandet är 
livfullt och sprudlande. 
Dubbelgreppsackorden klingar 
inte riktigt, för mycket 
materialljud. Jättefin agogisk 
övergång till sidotemat. 
Samspelet är perfekt. Mycket 
energi och driv i avslutande delen. 

rytmiskt, dansartat, artikulerat 
 behärskat, kontrollerat spel men 
samtidigt uttrycksfullt, lugnt i 
cellokantilenan 
 

Inledning – jag hör mer av de tre 
understämmorna, första violin 
dominerar inte lika mycket som i 
första sessionen. Jag hör mer av 
violan och andra violinen. Upplever 
att musikerna tar ut svängarna mer 
i denna session, både i nyans och 
agogik. Cellosolot mer 
framträdande i denna version, 
även dess pizzicato.  
 

Klarere, fin dynamikk, så fint 
spill 

Mellantak     

Dvořák Perfekt mix av klang och närbild 
med tydlig artikulation. Lekfullt 
framförande med fina små 
agogiska rytmiska skiftningar och 
betoningar. 
Dubbelgreppsackorden klingar 
med resonans. Sentimentskiftet in 
i sidotemat mycket elegant. 

lätt, dansant, lekfullt, ändå med 
full kontroll, bra tempo, 
välbalanserad klang, härlig 
dynamik, perfekt(?) 
 

Låter lite spinkigt och torrt, särskilt 
tydligt i första violinen. Lite skev 
start i intonation. Svagt parti riktigt 
svagt men torrt. Cellon hörs tydligt 
i sitt solo, däremot låter 
stråkpizzicatot i de andra 
stämmorna spinkigt utan mycket 
resonans. Crescendot innan Dess-

Klareste rytmeostinatet i 
fiolin 2 og bratsj, fine 
mouleringer, närhet i 
klangbildet 
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Elegisk mellandel. Samspelet tajt 
och musikerna verkar trivas. 
Härlig uppladdning i avslutande 
delen med bra driv. Mycket 
övertygande framförande. 

dur i slutet blir inte så stort, låter 
lite fjuttigt.  
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Del II (A) – ”livelyssning” av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Sverkers, Karin, Helges och Jans kommentarer 

Generella kommentarer: 

(PS): Lyssningarna i hemmet ”livelyssningen” 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. Tyckte bäst om Nielsen i akustik M. Hugget som stucket mellan M och L när det gäller Dvôrak. H var den jag gillade minst i Dvôrak. 

(SJ): Lyssningsförhållanden: stereoanläggning i vardagsrum 
Högtalare Klipsch (2011) 
CD-spelare Philips CD 640 
Förstärkare Harman/Kardon PM635 
Lyssningen ägde rum utan tillgång till noter. Anteckningarna gjordes direkt på datorn spontant under eller omedelbart efter 
lyssningen. Ingen redigering eller komplettering har gjorts i efterhand. 
 
I den första sessionen (högt tak) betonas spontaniteten och energin, i den andra (lågt tak) expressivitet i vissa avsnitt, i den tredje (tak i mellanläge) den 
välavvägda helheten. 
 
(KN): Vid livelyssningen i efterhand tyckte jag minst om session Y på grund av begränsad och kylig klang. I session X var klangen däremot bred och varm men 
det var obalans mellan instrumenten. Jag tyckte bäst om session Z där jag upplevde att det fanns resonans i klangen och att instrumenten klingade på 
samma avstånd med undantag av slagverket.  
(Min teori är att X= taket i högsta position, Y= taket i mellanläge och Z= taket i lägsta läget) 
Om min teori stämmer tyckte jag i så fall bäst om Braid när taket var i den lägsta positionen vid båda lyssningstillfällena. 
 
(HK): det saknas generella kommentarer från ”livelyssning” i hemmet. 
 
(JB): Session H: Luftigt, stort, välspelat 

Session M: Skimrande, balanserat 

Session L: Nära, precist, tydligt, ngt starka frontinstrument (Vl1+Vlc i Dvořák) 
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 Petter Sverker Karin Helge 
Högt tak     

Dvořák Väl artikulerat. Ljudbilden är nära. 
Dubbelgreppsackorden lite 
klanglösa. Klangligt är det lite 
spretigt. Utmejslad frasering i 
långsamma partiet. Flexibel och 
varierad tempobehandling. Fint 
stretto i avslutningen. Spelglädje. 

Spontant, livfullt, energiskt 
Ljudbild: instrumenten känns 
nära (cellon i långsammare 
mellanparti) 
”Hårda” accenter med biljud 
Akustiken känns rymlig 
Skratt efter slutackordet 
Rel stora temposkillnader mellan 
avsnitt 

Rund klang i stråkkvartetten. Alla 
stämmor hörs tydligt. Första 
violinen har ofta tema men 
smälter bra in i klangen, fungerar 
inte som den stora solisten utan 
en av gänget. Understämmorna 
bär behagligt. Om någon stämma 
är mer lågmäld än andra är det 
andra violinen. Cellosolot, innan 
reprisen, framträder mycket, men 
behagligt, en varm och rund ton. 
Likvärdiga stämmor, känns 
verkligen som ett ”teamwork.” 
Tydlig botten, om några 
framträder mer är det i så fall 
cellon och första violinen. 

stor glede å höre dette, fine 
portatoer i fiolin 1, rytmen 
er klar, hörer alt godt 

Lågt tak     

Dvořák Väl artikulerat med härlig driv och 
spelglädje, fina små agogiska 
skiftningar och läckra 
portamenton i melodien. Varierat 
espressivo/vibrato. Fin 
överledning till långsamma 
avdelningen. Tempot hela tiden 
levande och stor dynamisk 
variation. 

Raskt tempo 
Dynamisk soloviolin 
Espressivt i mellanparti (fr ca 
2’05’’) 
Driv i tempot i snabba partier (ca 
4’30’’) 
Effektiv kulmination i slutet 
Tydlig artikulation 

Dvorak – lite torr klang för 
stråkkvartetten. Låter som att de 
har för lite efterklang, tycker inte 
att instrumenten får sjunga ut i 
kompfigurerna, lite för mycket 
”spiccatoklang”. Minns inte att det 
var så när de spelade live. Däremot 
i det lugna partiet med längre 
toner känns det bättre, t ex 
”koralen”. Cellosolot träder fram 
bra, pizzicatot i understämmorna 

kanskje er de lavere 
stemmer mere 
fremtrendene, i cellosoloen 
synes jeg 1. filoin blir litt for 
sterk, veldig klar rytme i 
bratsj 
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låter stelt och stumt i klangen, 
liksom första violinen mot 
cellosolot. Bättre i långa toner. 
Bitvis hör jag ojämn intonation, 
det märktes inte på livespelningen. 
De får inte mycket hjälp av 
akustiken, inte så bra för stråk. 

Mellantak     

Dvořák Väl artikulerat och ett rytmiskt 
driv i ackompanjemanget. 
Smakfulla portamenton i 
melodien och genomgående 
agogiskt och flexibel 
tempobehandling.  Homogen 
klang. Överledningen till 
långsamma avdelningen non 
espressivo med fin klang. 
Långsamma avdelningen 
uttrycksfull. Mycket fin inramning 
till cellosolot. Porlande tempo 
med driv och det klingar fint även 
i svaga nyanser. 

balanserat, nyktert, ändå 
spelglädje 
rytmiskt fast i snabba delar 
staccatoackord intensiva 
intensitet ökar efter hand 
biljud hörs i lugn del (andning?) 
tempo ”lagom” 

Inledning låter lite som 
övningsrum, ingen hjälp av 
klangen utan lite skolmässig klang, 
musikerna får inte mycket hjälp av 
akustiken. Soloviolin sjunger inte i 
klangen. Låter som om de spelar 
mycket nära stallet på de rytmiska 
partierna, på de mer lyriska 
partierna är dock klangen en  
annan. Vid cellosolot låter de 
andra instrumenten långt borta. 
Generellt kan sägas att det känns 
som om de är en bit ifrån 
mikrofonen. Inte mycket 
övertoner, känns som en tunn och 
spretig klang. Torr efterklang i de 
sista ackorden i slutet. 

stödig tempo, veldig fint og 
spontan musisering, föles 
litt saktere enn x, hörer alle 
veldig klart, i cellosoloen 
danser 1. fiolin rundt i 
perfekt dynamikk 
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Del III – jämförelse av anteckningar från direktlyssning i konsertsal och ”livelyssning” i hemmet 

Från Petters, Sverkers, Karins och Helges kommentarer 

Generella kommentarer: 

(PS):  Man kan av jämförelsen utläsa att alla tre versionerna var positiva upplevelser vid direktlyssningen med en viss edge på mellantakhöjden där akustiken 

nämns som en perfekt mix av klang och närbild. Både L och M är mycket positiva upplevelser vid ”livelyssningen” i hemmet. Var det så att ensemblen 

spelade bättre och bättre? Takhöjden gick ju från H till L till M. Eller var det styrt av akustiken? Vid den första inspelningen (H) tog stråkkvartetten ut 

svängarna rejält i det sista strettot. Något som passar bra live men kanske på en inspelning kan upplevas som en excess? 

(SJ): Här är överensstämmelsen mellan intrycken från direktlyssning och "livelyssning" i hemmet påfallande; H uppfattas som präglad mer av spontan 

spelglädje än av omsorg om detaljerna, i L däremot lyfts detaljer i interpretationen fram och kommentarerna ger intryck av ett mer kontrollerat 

framförande; M uppfattas som ett slags syntes mellan det lekfulla och det spelglada  som närmar sig perfektionen; här lyfts även uppladdningen mot en 

avslutande klimax fram i båda. 

(KN): Generella kommentarer saknas 

(HK): Generella kommentarer saknas 

Petter Sverker Karin Helge 

När jag jämför mina anteckningar från 
direktlyssningen i konsertsalen med mina 
anteckningar från livelyssningen i hemmet och nu 
vet att den första sessionen är högt tak (H),  andra 
sessionen lågt tak (L)  och tredje sessionen 
mellantak (M) så märker jag att finns en del 
olikheter i upplevelsen. 
I det höga taket (första sessionen) tyckte jag om att 
lyssna i Studio Acusticum även om jag märker att 
jag kom att föredra de senare sessionerna när jag 
hade något att jämföra med. Vid ”livelyssningen” i 
hemmet tyckte jag att det var lite spretigt klangligt. 

H: När det gäller den allmänna 
karaktären stämmer intrycken 
väl överens; det talas i båda om 
"livfullt" och även andra ord 
förmedlar ett intryck av 
spontanitet och spelglädje. I 
livelyssningen i hemmet talas 
om intrycket av närhet (inte 
aktuellt vid lyssning i salongen) 
och att akustiken känns 
"rymlig" (detta är den enda 
gång som akustiken nämns i 

Jämförande kommentarer 
saknas 

Jämförande kommentarer 
saknas 
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I övrigt noterar jag ”krispigt och artikulerat”/ ”väl 
arikulerat”, ”lekfullt spelat”/ ”flexibel och varierad 
tempobehandling”, ”spelmanslikt”/”spelglädje”, 
”Det långsamma partiet elegiskt med stort 
sentiment”/”Utmejslad frasering i långsamma 
partiet”, ”Stor tempovariation”/ ”fint stretto i 
avslutningen”. 
I den låga takhöjden är båda upplevelserna mycket 
positiva. Vid direktlyssningen noterar jag att 
akustiken är torr och det känns som kammarmusik 
i Dvořáks vardagsrum om detta finns ingen 
notering när jag lyssnar på inspelningen. I övrigt 
”tydlig artikulation”/ ”Väl artikulerat”, ”livfullt och 
sprudlande”/ ”driv och spelglädje”, ”Jättefin 
agogisk övergång till sidotemat”/ ”Fin överledning 
till långsamma avdelningen”, ”Mycket energi och 
driv”/ ”Tempot hela tiden levande”. Vid 
”livelyssningen” i hemmet noterar jag stor 
dynamisk variation och vid direktlyssningen 
noterar jag att samspelet är perfekt. 
Mellantakhöjden är den främsta upplevelsen vid 
direktlyssningen, ”mycket övertygande 
framförande”. Jag noterar också vid 
direktlyssningen att det är en perfekt mix av klang 
och närbild. I övrigt noteras i båda den tydliga 
artikulationen, tempobehandlingen, den fina 
överledningen till sidotemat och agogiken. På 
inspelningen nämns dessutom smakfulla 
portamenton i melodin. 
 
 
 

någon av Dvorak-
anteckningarna). I båda 
noteras temposkillnader 
mellan avsnitt, fast mer 
antydande i direktlyssningen 
("expressivt"). Det spontana 
L: Här uppmärksammas den 
tydliga artikulationen i båda 
lyssningarna (så ej i någon av 
de övriga versionerna).  I övrigt 
beskrivs framförandet på litet 
olika sätt, där skilda aspekter 
lyfts fram (utan att 
beskrivningarna egentligen är 
motstridiga) 
M: Här framgår det av båda 
lyssningskommentarerna att 
ensemblen tycks ha hittat en 
balans mellan det spontant 
lekfulla och det behärskade; bl 
a lyfts tempot fram som "bra" 
resp. "lagom".  I 
direktlyssningen beskrivs 
denna version rentav som 
"perfekt(?)" 
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Del IV (B) – parvis jämförande lyssning av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna genomfördes med noter. 

Från Sverkers, Karins, Helges, Tomas och Jans kommentarer 

Generella kommentarer: 

(PS): Jämförandelyssningen X med Y och U med Z 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. Den jämförande lyssningen Z med X utfördes på mitt arbetsrum på universitetet, även här med datorn. Förstärkare är en äldre Technics och två 

studiomonitorer Yamaha NS-333. Lyssningarna utfördes med en likartad volym som i hemmet. 

Livelyssningen i Studio Acusticum var på många sätt lättare då de klangliga differenserna var så markanta. Vid lyssning på inspelningarna är det tydligt att 

det vid vissa tillfällen är en tillgång med efterklang och generös akustik, exempelvis i ett klangverk som Braid medan ett kammarmusikverk som exempelvis 

Dvôrak kan gynnas av en torrare akustik på så sätt att musikerna får arbeta ännu lite mer med detaljer i artikulation och klang för att interpretationen ska 

bära.  

Först ska sägas att det varit ett nöje att lyssna på dessa tre upptagningar som sprudlar av musikanteri. Vid liveframförandet föredrog jag akustiken i nr.3 (M). 
Det fanns kvaliteter även i den torraste akustiken med en stor närvaro och energi i spelet. Vid livelyssningen framstod både M och L som de främsta och H 
som något spretigare. 
Vid den jämförande analysen framstod L som den främsta. Det var mycket små skillnader men L kändes lite friare agogiskt men samtidigt tajt och homogen. 
H kändes stundtals lite forcerad och klangligt den minst attraktiva. Även här känner jag mig osäker på vilken inspelning som var vilken akustik vid 
framförandet. 
 
(SJ): Lyssningen gjordes med hörlurar på laptopdator. I Dvorak var skillnaden i speltid mellan X och övriga 8 (Z) resp 9 sekunder (5:14, 5:22 resp 5:23). Här 
fördelade sig temposkillnaderna jämnare mellan avsnitten. Och upplevdes i allmänhet inte som påfallande. Någon gång (i början och i slutet av stycket) 
upplevdes X som livligare än Y, något mer forcerat i slutavsnittet. I början uppfattades även Z som ev. snabbare än Y, men den uppmätta tiden för avsnitt 1 
var densamma i båda versionerna. Det mesta av den onoterade agogik som uppfattades i inspelningarna fanns i samtliga inspelningar. De skillnader som 
ändå uppfattades handlade i de flesta fall om olika stora agogiska skiftningar snarare än om att agogik förekom i en version men inte i en annan; exempel på 
detta är ritardandi i slutet av avsnitt. Det är svårt att utpeka någon version som mer eller mindre ”agogisk” än de övriga; detta gäller både Dvorak och 
Nielsen. Tendensen i Dvorak är att de dynamiska skillnaderna är något mindre i Y än i de övriga; störst dynamisk spännvidd märktes i X. Men även här är 
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skillnaderna små och det är många gånger påfallande hur litet som skiljer i dynamikbehandlingen mellan inspelningarna. I Dvorak kunde en viss "råhet" i 
stråkansatsen uppfattas på några ställen i L och H, och även vissa biljud, vilket bidrog till ett intryck av spontanitet och spelglädje. 
Dvorak: Som helhet uppfattades Y som mer behärskad och återhållen än övriga, där det ställvis uppfattas finnas mer av spontanitet. Favoritversion: X 
(kanske p g a intensiteten i slutdelen) Genomgående uppfattade jag något mer av spontanitet och improvisatorisk attityd i Dvorak än i Nielsen (vilket 
givetvis kan ha att göra med satsernas olika karaktär). Allra mest påfallande var dock kontinuiteten och likheten mellan tolkningarna, som föreföll ytterst 
genomtänkta och konsekvent genomförda. 
 
(KN): Min favorit vid lyssningstillfället var versionen från den första sessionen även om jag upplevde att det var bättre balans mellan instrumenten vid andra 

sessionen. Den tredje sessionen tyckte jag minst om vid lyssningstillfället. Vid livelyssning i efterhand föredrog jag X (som jag alltså tror är samma som första 

sessionen) och har svårt att gradera Y och Z. Båda hade problem med torrare akustik än X. Jag lutar dock åt att placera Y som den version som jag tycker 

minst om, upplever att stråkklangen är mer stum än in Z. Större akustik verkar vara att föredra för stråkinstrument medan en torrare akustik lämpar sig 

bättre för blåsinstrument. 

(HK): Jeg likte alle tre versijoner veldig godt. H föltes som den raskeste versjonen. Kanskje den var den minst kontollerte, men jeg opplevde den 

som veldig inspirert og spontan. M hadde mere kontrolert tempo, og ikke så store utslag innenfor avsnittene. Modulasjonen i takt 252 var 

magisk i M. L opplevdes også som mere kontrolert men også fortere enn M. M er kanskje mykere enn H og L. Aksenten i 1.fiolin i takt 4 er 

ihvertfall ikke så sterk som i H og L. I H föles korte noter eksta korte.  Da jeg sjekket tempo med metronom i begynnelsen ble det:  

X 84 på halvnoten 

Y 80 på halvnoten 

Z 80 på halvnoten 

Kanskje varmere klang i y en x. 

(JB): H mot M: H håller ngt högre tempo (kortare noter) – mer märkbart i vissa snabba passager 
H mot L: Ngt mer markerade ettor fr takt 21 i L; Högre tempo i H 
M mot L: Fraser i takt 310+: I L spelar Vl1 kortare, lite mer bråttom; Vlc starkare i L, t ex i del 1 och del 6 (t 179+); Tendens till starkare Vl1 i L 
 
(TJ): se diagram sidan 14 och 15 
 
Dvořák, durata:  H = 5,13 
   M = 5,23 
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   L = 5,21 
 

 Petter Sverker Karin Helge 
H mot M     

Dvořák Takt 1-68: Tempot känns lugnare i M 
men ändå med stor energi och driv. Blir 
lite förvånad när jag ser att det skiljer 
endast en sekund [avsnittet]. Klangligt 
föredrar jag M. 
Takt 69-98: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. Klangligt 
är M lite friare. 
Takt 99–123:1: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. Tempot 
lite lugnare i M. Dubbelgreppsackorden 
klingar bättre i M. 
Takt 123:2–154: H känns livligare men 
lite forcerad, annars mycket likartad 
tempobehandling och agogik. 
Takt 155–178: M andas lite mer och är 
vackrare klangligt. 
Takt 179–218: Båda versionerna är 
mycket deklamerande och 
medryckande. Kanske att H blir ännu 
mer nära och talande medan M klingar 
lite vackrare. Men det är ytterst finstilta 
skillnader. 
Takt 219–279: Mycket likartade 
agogiskt och tempomässigt men Y 
klingar lite homogenare om 
instrumenten. 
Takt 280-309: H raskare och har en 

Takt 1-68: t 1: 16-del överbunden t nästa 8-
del?;  
Takt 69-98: Intensivare accenter i H i t 
73:4–74:1;  
Takt 99–123:1: - 
Takt 123:2–154: - 
Takt 155–178: t 170, artikulation mjukare i 
M; t 168 M dim al niente i vl I (ngt mindre 
dim i H);  
Takt 179–218: t 181–182 M litet 
portamento; t 183 H portamento 
kvintsprång; 
Takt 219–279: t 252f M ngt svagare ppp; t 
279:2 H c-e (8-delar) (M enl part);  
Takt 280-309: t 304 M vl I dubbelgreppet?;  
takt 310–slut: Slutet upplevs intensivare, 
frejdigare, mer lössläppt i H (skillnaden 
dock inte stor), kanske mer biljud vid 
stråkansättningen i H 
 
 

Mjukare klang i H, inte lika 
mycket spizzicato-klang i M. H är 
snabbare än M. Mindre 
efterklang i M än H, mer ansatser 
i M än i H.  

Se generella 
kommentarer 
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härligt sprudlande spelmansglädje. Det 
långsamma avsnittet klingar lite 
vackrare i M. 
takt 310–slut: H är lite raskare och har 
mer stretta. Föredrar denna även om 
den är lite ”rufsigare”. 

H mot L     

Dvořák Takt 1-68: Båda är likartade agogiskt 
och tempomässigt. L känns lite 
homogenare i samspelet. 
Takt 69-98: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik men L 
känns lite tajtare och homogenare. 
Takt 99–123:1: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. 
Takt 123:2–154: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik men H 
aningen forcerad i spelet. 
Takt 155–178: Likartade 
Takt 179–218: Likartade men L är friare 
agogiskt och upplevs lite tätare i 
atmosfären och spelet. 
Takt 219–279: Likartade, men H lite 
forcerad. L är mycket tajt och homogen 
i samspelet.  
Takt 280-309: Likartade 
takt 310–slut: Likartade och hög 
precision i L. Gillar framåtlutet i H. 

Takt 1-68: t 1 en ton ”fattas” i inledningen i 
H; version L uppfattas som något ”råare” i 
stråkansatsen;  
Takt 69-98: ett par ansatser till portamento 
i L, ej i H; t 169–170 mer markerat 
portamento i Z; större dynamisk spännvidd 
i H (t ex pp i t 76:2); äv. mer av småskalig 
dynamisk variation i H;  
Takt 99–123:1: t 118-120 något ”råare” i L; 
t 218 Sista 8-delen i vl 2 II hörs ej i H;  
Takt 123:2–154: t 146 mer agogiskt 
eftertryck i H?;  
Takt 155–178: t. 177–178 jämnare ritard i 
L; H stannar upp före sista 8-delen; t 168 L 
dim al niente 
Takt 179–218: t 196 triolerna tydligare i L; t 
206–209 någon el några av accenterna 
tydligare markerade (gm förlängning av 
ljudande del) i H;  
Takt 219–279: t 267:2b sen i H; t 240:2 H 
lång; t 265–266 oklart i vl I i L; t 279:2 H vl I 
spelar 8-delar (c e) istf 4-del (e);  
 
Takt 280-309: t 288, 290, 299 mer 
markerat portamento i H (t 299 knappast 
ngt portamento i L); t 293 H 8-delar i vl II?; 

L har en mycket torrare och 
spretigare klang än H. 
Instrumenten sjunger mer i H än i 
L. H rörligare än L. 
 

Se generella 
kommentarer 
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mer biljud vid stråkansättningen i H 
takt 310–slut: t 379 viss rusning i H (snabbt 
på 2.a taktdelen) 
 

M mot L     

Dvořák Takt 1-68: De är båda likartade men 
tempot och artikulationen känns lite 
livfullare i L. 
Takt 69-98: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. 
Takt 99–123:1: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik.  
Takt 123:2–154: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. 
Takt 155–178: Likartade men L 
”rundar” hörnet i takt 171 ännu 
elegantare. 
Takt 179–218: Mycket likartade men 
känns som att L är ännu lite friare 
agogiskt. 
Takt 219–279: Mycket likartade men 
något mer temponerv i L 
Takt 280-309: Likartade 
takt 310–slut: Mycket likartade. Hög 
precision i samspelet i L. 

Takt 1-68: mer rit i L i slutet av avsnitt 1 (t o 
m t 68); M Y ger mer ”vårdat”, ”polerat” 
intryck; L mer spontant, 
temperamentsfullt; ; t [1]59–[1]60 
flageolett i vl I i M? 
Takt 69-98: t 86:2 L vl I darr på stråken;  
Takt 99–123:1: t 75:1 starkare accent i L; 
Takt 123:2–154: t 146:2 ngt tyngre i L?;  
Takt 155–178: t 176–178 L jämnare rit.; t 
169–170 ”rappare” portamento i L; t. 178 
sista tonen längre i M;  
Takt 179–218: Mer espr. i t. 179 i L (äv 
dynamiskt); t 183 portamento i L, ej i M; t 
199ff cellosolot mer dynamiskt varierat i L 
(avfraseringar nära al niente) 
Takt 219–279: ?; t 265f oklara toner i vl I i 
L;  
Takt 280-309: t 288f små olikheter i 
portamenti; t 304:1 orent dubbelgrepp i vl I 
i M; t 315–318 mer biljud från 
stråkarna i L (tecken på mer spontant 
spel?) 
takt 310–slut:  

Ganska lika versioner, men jag 
tycker nog ändå att M är 
spretigare i klangen och mer stum 
än L. 
 

Se generella 
kommentarer 
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