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Subproject 5, Esbjerg ensemble – wind quintet 

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: Carl Nielsen, blåskvintett, op.43 (1922); sats 1 Sättning: tvärflöjt, oboe, klarinett, fagott, valthorn 

Generella kommentarer:  

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

(SJ): De enskilda instrumentstämmorna framträdde bäst i andra sessionen (lågt tak), men den klangliga helheten och expressiviteten gjorde större intryck 

i de övriga, kanske framför allt den första sessionen (högt tak). 

(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     

Nielsen Mycket vacker klang. Fagottens 
inledande fraser mycket vackert 
framfört. Lite grumligt i 
staccatoupprepningarna och i 16-
dels figurerna då för mycket klang 

expressivt, stor dynamisk 
spännvidd, lugnt tempo: 
meditativ tolkning 
bra dynamisk dialog, subtil 
dynamisk variation i 

Lite svårt att urskilja enskilda 
instrument, de flyter ihop både i 
tuttiklangen och i mindre 
besättningar. Känns inte som 
musikerna tar in rummet, jag 

hörer klaffer i faggotten, 
raske smånoter blander 
seg litt i dype register. Litt 
dominerende horn, og 
metalisk hornklang. 
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låg kvar. Hornsolot bars fram med 
övertygelse och eftertryck. 
Återtagningen kändes lite snabb. 
Slutet väl avvägt. Överlag en fin 
tolkning men lite grumligt 
stundtals och överakustiskt då 
harmonierna tenderade att gå in i 
varandra. 

temainsatserna i imitationen 
subtil frasdynamik i huvudtemat 
harmoniskt samspel, 
 

upplever att de skulle kunna ta mer 
tid i pauser på grund av akustiken. 
Generellt vacker klang, men lite 
oprecist, troligtvis på grund av 
akustiken. Behagliga nyanser även 
om det inte är så mycket svaga 
partier. Frågan är om detta beror på 
akustiken? 

Kanskje litt uklart lybilde. 

Lågt tak     

Nielsen Mycket fint samspel men klangligt 
lite fattigt. Harmonik, löpningar 
och artikulation tydligt och allt 
framgick. Oboesolot mycket fint 
fraserat. Upplevde 
andningspausen före 
återtagningen lite för kort. 
Överlag bra balans. De kvittrande 
fraserna (kanon) innan 
avslutningen mycket fint 
framförda. När man väl vant sig 
vid den torra efterklangen kunde 
jag njuta mer av musiken. Väldigt 
fint som helhet. 

konturskarpt i klangen, skiktning 
i p o f men äv p-instrument hörs 
bra 
lugnt, eftertänksamt 
mjuk "inbäddad" klang i hornet, 
övriga instrument "torrare" 
"dött" i generalpausen 
 

Tydligare klangbild, torrare akustik. 
Instrumenten klingar närmare, jag 
uppmärksammar särskilt fagotten.  
 

Klarere enn session 1. 
Flere detaljer höres. 
Mindre fremtedende horn. 
Hornet blander bedre med 
fagotten. Veldig fin vesjon. 
16 dels motivet behandles 
fritt (litt accel), mindre 
klang i stillheten 

Mellantak     

Nielsen Perfekt rumsklang, tydligt men 
ändå klangfullt. Resonerande 
dialoger i början och tydlig 
artikulation. Väl avvägd balans 
under hornsolot. Pausen innan 
återtagning perfekt. Levande 
samspel och organisk agogik. 
Mycket välintonerat. Mycket 
övertygande framförande. 

vackra samklanger 
(klangfärgssammansmältning),  
stort lugn, cantabile 
driv i upprepade toner 
hornet i centrum 
(dominerande?) 

Tydlig klangbild, både direkt ljud 
från instrumenten men även en del 
efterklang i rummet.  Jag upplever 
att stycket är mer lyriskt än de 
tidigare versionerna. Fagottens låga 
soloton är vidare i klangen, sjunger 
mer. Bredare och varmare klang i 
hela ensemblen generellt, men även 
en direkt klangbild. Denna version 

Klart fineste fagottintroen. 
Alt fint. Fg og horn blander 
fint her også. Hörer alle 
klart. Veldig fint 
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gillar jag bäst. 

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.  

(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. 
 
Anteckningarna vittnar inte om någon mer påtaglig skillnad mellan inspelningarna eller om någon tydlig preferens. Dock tycks dynamiken ha upplevts 
om mest levande i mellanläget, medan det snarast är agogiken som träder fram i det låga takläget. Omdömena om det höga takläget är positiva, men 
mindre pregnanta; de tyder snarare på en allmänt behaglig lyssningsupplevelse än om något som "sticker ut". 
 
 

 
(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. 
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(JB): Session H: Luftigt, stort, välspelat 

Session M: Skimrande, balanserat 

Session L: Nära, precist, tydligt, ngt starka frontinstrument (Fl+Ob i Nielsen) 

 

 

 Petter Sverker Karin Helge 
Högt tak     

Nielsen Homogen klang. Tydlig 
artikulation. Det är stor dynamisk 
variation och kontrastrikt 
karaktärsmässigt. Som helhet ett 
övertygande framförande. 

Fin dynamik i fraserna 
Lugn 
Välavvägda pauser 
Små tempoförskjutningar 
(snabbare i partier med 
upprepade snabba noter [i första 
delen]?) 
Tydligt, polyfoni, perfekt 
anslutning i motivkedjorna 

Klarinetten lite svagare än en del 
andra i början. Valthornet låter 
fantastiskt, brett och sångbart.  
Fagotten lite tillbaka i klangen. En 
hel del efterklang. Attacker i 
artikulationen kommer fram, låter 
inte hårda utan behagliga. 
Generellt en varm klang. Fagottens 
låga toner knarrar härligt.  
I de svaga nyanserna får jag 
känslan att klangbilden kommer 
längre bortifrån (även slutet). 
Så rent ensemblen spelar! 

klangen föles litt hardere 
enn i de 2 andre versjoner, 
hornklangen er litt metalisk 
og hard, ikke min favoritt 
versjon 

Lågt tak     

Nielsen Levande och smakfull agogik, 
homognet klangligt. Quasi 
misterioso ackompanjemang 
under hornsolot. Tydlig 
artikulation med skiftande 
karaktärer och stor dynamisk 
spännvidd. Ett mycket fint 
framförande. 

Lugn grundkaraktär, men energi i 
tonupprepningsmotiv 
Dynamisk utveckling även på 
enskilda toner, aldrig 
stillaståenden 
accelerando i 
tonupprepningsmotiv (ca 4’ o ca 
5’) 
”extra” ton före motivet ca 
5’30’’? 

Instrumenten sjunger fint, relativt 
jämn klang mellan alla 
instrumenten, även om hornet 
låter lite längre bort. Bra akustik 
för blåskvintetten. Hornet låter 
kanske lite för långt bort ibland, 
särskilt på snabbare toner. I det 
stora crescendot mot slutet 
kommer dock hornet fram fint. Fin 
balans mellan instrumenten. 

fin balanse mellom 
intsrumentene, 16 
delsmotivet behandles fritt 
og individuellt,fin og 
konsekvent artikkulasjon, 
dialogen mellom utöverne 
virker inspirert og spontan 
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Mellantak     

Nielsen Fin agogik i inledningen med 
homogen klang. Lyssnande 
samspel och kontrastrikt 
karaktärsmässigt. Väl artikulerat 
och hög precision i samspelet. 
Levande frasering och tolkningen 
andas. Mycket övertygande och 
välintonerat. Som helhet mycket 
övertygande. 

nyanserat, fint fagottsolo i 
inledningen 
ö h t dynamik (mest dim) i längre 
toner 
mycket tydligt, skärpa i varje 
detalj: nyanser, artikulation 
fast tempo 
”tomt” i generalpauser 
acc i oboens upprepade toner i 
mitten av stycket 
hörbara andningar 
raffinerad dynamik i imiterande 
tonupprepningar i flera 
instrumnet (5 min) 
alla instr slutar ej samt 

Flöjten låter mycket nära, som om 
den står närmast mikrofonen. 
Valthornet låter långt bortifrån 
men sjunger ändå mycket. Oboe, 
fagott, klarinett klingar nära när de 
har solopartier. Bitvis lite hård 
klang. Relativt lite efterklang, 
klangbilden ger ibland känslan av 
ett litet rum, ett övningsrum. När 
valthornet spelar upplever jag att 
rummet är större, kanhända 
eftersom jag hör det längre 
bortifrån. Instrumenten låter 
generellt lite tunna i klangen. 
Kanhända med undantag från 
flöjten på dess långa toner.  

Instrumentene blander seg 
veldig fint med hverandre, 
stor klarhet, organisk, fin 
dynamikk, fin og varm horn 
klang, Veldig fin intonasjon 
Horn og fagott blander fint, 
veldig fin og myk klang, 
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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): Det är påfallande hur klangliga aspekter (sammansmältning, individualisering) dominerar i direktlyssningskommentarerna, med undantag för H (i L 

nämns även akustiken), medan dessa är nära nog frånvarande i kommentarerna från livelyssning i hemmet; här ligger accenten i stället på agogik och 

dynamik. Det är alltså i stor utsträckning olika saker som kommenteras, men det finns undantag: i H får det dynamiska "finliret" högt betyg i båda 

kommentarerna, och lugnet i interpretation nämns i alla kommentarer utom för mellanläget vid livelyssning i hemmet. Några motstridiga omdömen 

mellan direktlyssning och livelyssningen i hemmet finns egentligen inte, men det har varit olika saker som fångat uppmärksamheten. 

(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 men att de främst är 
kopplade till akustiken.  
H: I salen tyckte jag att återtagningen hade för 
snabbt tempo, detta reagerar jag inte på när jag 
lyssnar på inspelningen. Klangen kommenteras 

H: I anteckningarna från 
direktlyssningen fäster jag mig 
mest vid dynamiska aspekter, i 
"livelyssningen" i hemmet står 
agogiken mer i fokus. 
 
L: Det är olika saker som 
kommenteras: i 
direktlyssningen (förutom 
"lugn karaktär") akustiken 
("torrt", "dött" [i pauser]) samt 

Jämförande kommentarer 
saknas 

Jämförande kommentarer 
saknas 
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med: ”mycket vacker klang/ homogen klang,  
 
L: här tycker jag att klangen är lite fattig i salen 
men reagerar inte över detta på inspelningen. 
Lyssnandet på inspelningen är genomgående en 
positiv upplevelse och jag lyfter fram agogiken, 
samspelet, klangen, artikulation, skiftande 
karaktärer och en varierad dynamik. I salen noterar 
jag att ”när man väl vant sig vid den torra 
efterklangen kunde jag njuta mer av musiken”. 
Båda betraktas som fina framföranden i sin helhet. 
 
M: Denna version har genomgående positiva 
kommentarer både vid direktlyssning och 
inspelning. Jag kommenterar likartat: ”Perfekt 
rumsklang”/”homogen klang”, ”Resonerande 
dialoger”/ ”Lyssnande samspel”, ”organisk agogik” 
/ ”Fin agogik. Levande frasering”, ”Mycket 
välintonerat”/ ”Mycket välintonerat”, Mycket 
övertygande framförande”/”Som helhet mycket 
övertygande”.  
Jag vill understryka att jag inte vid detta eller något 
annat tillfälle tittade i mina anteckningar mellan 
lyssningarna.   
 

klanglig balans och skiktning. I 
"live-lyssningen" är det i stället 
spelaspekter (tempo, agogik, 
dynamik) som framträder. 
 
M: Även här ligger betoningen i 
direktlyssningskommentarerna 
på klang (homogenitet och 
balans), medan 
efterhandslyssningen tar fasta 
på nyanser i spelet, främst 
dynamiska. 
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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. 
Även här [Nielsen] har det varit ett stort nöje att lyssna på de tre upptagningarna som är förvånansvärt likartade med i det närmaste exakt liknande 
tempobehandling. Det handlar om ytterst små agogiska och dynamiska/klangliga förändringar mellan de tre versionerna. Däremot kan helhetsupplevelsen 
skilja sig lite mer. 
Vid liveframförandet tyckte jag om alla men ändå med en tydlig övervikt för akustik 3 som kändes perfekt för ensemblekonstellationen, interpretationen och 
verket. Vid livelyssningen var upplevelsen mer likartad. Hugget som stycket mellan M och L. 
Vid den jämförande lyssningen framstår M som den inspelningen som har de flesta musikaliska parametrarna på plats. Överlag är allt mycket likartat 
framfört men något större intensitet i uttrycket och artikulationen i M som dessutom klingar ”sant” om instrumenten. H är nog den version som jag gillar 
minst. Den är stundtals lite otajt i samspelet och klingar inte igenom riktigt i alla instrumenten. Även här känner jag mig osäker på vilka inspelningar som 
refererar till liveframförandet. 
 
(SJ): Lyssningen gjordes med hörlurar på laptopdator. I Nielsen var tempi, och därmed speltiden, nästan identiska i samtliga avsnitt. Få 
skillnader i grundtempo kunde uppfattas. Dock upplevdes starten som något långsammare i M än i H. 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. De få 
skillnader som kunde uppfattas i Nielsen [artikulation] rör nästan enbart enstaka toner. I Nielsen finns några mindre skillnader mellan versionerna [dynamik] 
, men egentligen ingen klar tendens; möjligen är dynamiken något mindre flexibel i L än i de övriga. Nielsen: Alla versioner var – givetvis – mycket 
välspelade. Favorit (med knapp marginal): M. 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. 
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(KN): Svårt att urskilja de enskilda instrumenten i den första sessionen. Musiken kommer mer till sin rätt i den andra och tredje sessionen, när taket var i 

lägsta- och mellanläget. Jag har inte preciserat vilken av dessa som jag föredrog. I livelyssningen i efterhand tyckte jag minst om session Y på grund av hård 

klang och obalans mellan instrumenten.  Jag föredrog version Z som hade tydligare artikulation, även om X också tilltalade mig trots att detaljerna inte var så 

tydliga samt att balansen mellan instrumenten var problematisk. Större akustik verkar vara att föredra för stråkinstrument medan en torrare akustik lämpar 

sig bättre för blåsinstrument. 

(HK): Etter å ha hört x,y og z versionen av Nielsen rett etter hverandre med noter er mitt förste inntrykk at forskjellene er veldig små. I opptakten til takt 1 

dveler fagotten på den förste h litt mere i M enn i H. Og det virker som om FL, ob + kl setter opp tempo litt i takt 4  i H. Det er kanskje först og fremst 

klangblilde som gjör at jeg opplever at H blir litt hardere en de to andre versjoner, (spesillt hornet som blir litt hardt og metallisik). Og her snakker jeg også 

om minimale forskjeller. Klangen i M föles som den mykeste for meg. Fagottintroen er myk og dolce. Alle versjoner er veldig bra spilt, og M som kanskje den 

mest perfekte av alle tre. Klangen i Hornsoloen i M takt 13 er varm. Takt 48 obo +fagot blander klangen veldig fint i både M+L. Og L+M er veldig homogent i 

takt 108 horn + fagot soloen. 

Föler igjen, (som sist) at akustikken ikke har påvirket interpretasjonen nevneverdig. Den har påvirket klangen mest synes jeg. Og at homogeniteten blandt 

utöverne har har for min smak värt å foretrekke i H og M. 

(JB): H mot M: Större övertonshalt i M 

H mot L: Fl är rundare i klangen, balans i övertoner i H,  Ngt mer uttagen dynamik i H,  L mer distinkt i uttrycket, men mindre modulerad,  

Del 7 går snabbare i L 

M mot L: Fl har starkare övertoner i M 

(TJ): se diagram sidan 13 och 14 
 
Nielsen, durata:  H = 6,02 
   M = 6,04 
   L = 6,00 
 

 Petter Sverker Karin Helge 
H mot M     

Nielsen Takt 1-20: Mycket likartade tolkningar. 
Samspelet lite otajt i takt tio i H men i 

Takt 1-20: Mer agogik i inl fagottsolo i M;  
Takt 21–38:4a: - 

H har mer efterklang än M, 
däremot är det lättare att höra 

Se generella 
kommentarer 
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övrigt i stort identiskt. Hornsolot lite 
starkare i M. M är också klangligt lite 
bättre med något mer resonans i 
instrumenten. 
Takt 21–38:4a: Tempobehandling 
identisk. Låter som att musikerna 
spelar med lite mer ”självförtroende” i 
M. Båda versionerna likartade agogiskt 
och artikulationsmässigt. Vissa toner 
klingar inte igenom i H. 
Takt 38:4b–51: Identisk 
tempobehandling och agogik. Klangligt 
känns M bättre. Klingar lite ”friare” om 
instrumenten. 
Takt 62–93: Tempobehandling mycket 
likartad. Uttrycket och artikulationen 
känns lite mer intensiv i M. 
Takt 94–106:4a: Samspel och 
tempobehandling är mycket likartad. 
Klangligt är M något bättre. 
Takt 106:4b–125: Samspel och 
tempobehandling är mycket likartad. 
Balansen är bra mellan fagott och horn 
i y. I H är fagotten lite för svag. Klangen 
i flöjten och klarinetten är bättre i M. 
takt 126–133:3: Samspel och 
tempobehandling är mycket likartad. 
Intonation och klang mycket bra i M. 
takt 133:4–end: Samspel och 
tempobehandling är likartad men 
andningspausen lite större i takt 133 i 
M. Dessutom längre väntan innan sista 
ackordet i M, fagotten också lite större 

Takt 38:4b–51: - 
Takt 62–93: - 
Takt 94–106:4a: t 93:4–106:4a agogik 
(noterad o onoterad) identisk! (gäller flera 
avsnitt);  
Takt 106:4b–125: -  
takt 126–133:3: - 
takt 133:4–end: t 134f: uppgången i kl o 
horn upplevdes snabbare i M 
(ingen skillnad kunde dock mätas) 
 
 

ansatser i M än H. 
M har torrare akustik än H, 
instrumenten låter närmare i M 
än i H. Små felspelningar hörs 
tydligare i M än i H. Vid 
reprisdelen i M stort crescendo i 
hornet (takt 13-15) sjunger inte 
lika mycket som i H, inte samma 
resonans, däremot en mer 
samlad klangbild med de övriga 
instrumenten. Mer klaffljud i M, 
kanske även lite mer forcerat i 
mittendelen i M.  
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dragning innan sista ackordet. Mer 
uttryck i M som är klangligt bättre. 

H mot L     

Nielsen Takt 1-20: Mycket likartade tolkningar. 
Samspelet är mycket tajt i H och det 
låter lite homogenare. 
Takt 21–38:4a: Tempobehandling 
identisk. Samspelet inte lika tajt i L. 
Takt 38:4b–51: Identisk 
tempobehandling och agogik. 
Takt 62–93: Första genomföringsdelen 
fram till ett par takter efter C är mycket 
tajt och homogen i L. Däremot upplevs 
tempot i det lyriska avsnittet från takt 
82 lite stillastående i L medan det 
klingar mycket fint och agogiskt 
övertygande i L. 
Takt 94–106:4a: Agogik och 
tempobehandling är mycket likartad. 
Något grumligt samspel i H runt takt 98. 
Takt 106:4b–125: Samspel, agogik och 
tempobehandling är mycket likartad. H 
är lite bättre klangligt. Balansen mellan 
horn och fagott bättre i H än i L.   
takt 126–133:3: Lite mer livfull agogik i 
L. Intonationen perfekt i L. 
takt 133:4–end: Likartade i 
tempobehandling. Slutet på L känns lite 
oorganiskt men däremot är L mycket 
tajt i samspelet. 

Takt 1-20: inl fagottsolo. långsammare inl 
motiv o mer acc i uppgången i H 4; t 14 
mer acc i hornsolot i L; t 9:4–10:1 andning i 
fl i L;  
Takt 21–38:4a: t 26 otydligt i Kl i H;  
Takt 38:4b–51: 38:4a sista tonen längre i H; 
t 40 hornsolots början mer espr i L (svällare 
på f); t 43:4 mer pp (större kontrast t 
föregående) i H?; t 49:3–50:2 frassvällare i 
L;  
Takt 62–93: t 71:3-4 dim i Kl i H;  
Takt 94–106:4a: t 106 ngt mer ritard i L;  
Takt 106:4b–125: t 113 åter starkare i L; t 
116:3-117:3 mer svällare i H (inkl dim 
117:1-2); t 123:3-4 otydligt i ob i H;  
takt 126–133:3: t 133 nyansatt ton i fl i L; t 
140:1 mer dim i ob i H; t 133 ej samtidigt 
slut i H; t 133 fagottton i förväg i L 
takt 133:4–end: 133:4 upptaktstonerna 
lugnare i H; 
; t 141:4aa pralldrill i fagotten i L 
 
 
 

De små motiven framträder mer i 
L än H, tydligare ansatser i L än H, 
mindre efterklang i L än i H.  
 

Se generella 
kommentarer 
 

M mot L     

Nielsen Takt 1-20: Mycket likartade tolkningar, 
men lite mer livfulla gester takt 4-6 i L. 

Takt 1-20: inl fagottsolo mer agogiskt i M 
(isth accel i uppgången);  

Både M och L har en nära 
klangbild, jag uppfattar inte så 

Se generella 
kommentarer 
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Klanglikt lika. 
Takt 21–38:4a: Tempobehandling 
identisk. Båda versionerna likartade 
agogiskt och artikulationsmässigt. 
Takt 38:4b–51: Identisk 
tempobehandling och agogik. Klangligt 
är L något homogenare. 
Takt 62–93: Tempobehandling och 
agogik mycket likartad. Samtidigheten i 
takt 74-76 inte helt exakt i M. Båda 
mycket likartade i uttryck. 
Takt 94–106:4a: Tempobehandling och 
agogik mycket likartad. 
Andningspausen något kortare i L. 
Takt 106:4b–125: Samspel, agogik och 
tempobehandling är mycket likartad. 
Balansen mellan Horn och fagott bättre 
i M. 
takt 126–133:3: Samspel och 
tempobehandling är mycket likartad. 
takt 133:4–end: Samspel och 
tempobehandling är mycket likartad. 

Takt 21–38:4a:  
Takt 38:4b–51: t 38:4a fagottonen 
betydligt kortare i L än i M; t. 40ff större 
dynamisk spännvidd i hornsolot i M;  
Takt 62–93: t 63:3 horn/fagott 
sen insats i M?;  
Takt 94–106:4a:  
Takt 106:4b–125: t 112:4 avfras i M, ej i L; t 
113, ej dim i L; t 120–121: tidigare 
takt 126–133:3: t 126f inl fig m upprepade 
toner uppfattas livligare i L;  
takt 133:4–end: t 133:4 mer 
agogiskt eftertryck på inl toner i M 

stora skillnader mellan dessa två 
versioner. 
(M – taket i mellanläge och L 
nersänkt tak tror jag) 
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