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Subproject 4, large ensemble with conductor 

The listeners’ annotations 

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

Från Sverkers, Karin och Helges kommentarer direkt efter livelyssningen 
 

Verk: Jörgen Häll, Braid (2015) för kammarensemble. Sättning flöjt, klarinett, slagverk, violin, viola och cello 

Generella kommentarer:  

(SJ): I kommentarerna tar jag fasta på olika aspekter: i H dominerar helhetsupplevelsen (inte minst klangen), i L de individuella instrumenten (inte bara i 

positiva termer), och i M [et intensiva] uttrycket i interpretationen. Akustiken tycks spela en viktigare roll för totalupplevelsen här än i den övriga 

kammarmusiken; både i H och M talas om "rymdkänsla" (akustiken kan även spela in i kommentaren "andlöst slut" i H), i L nämns däremot en "känsla av 

tomhet" och klagas: "rummet medverkar inte". Uttrycksfullheten nämns dock i samtliga (i H som "spänningsfyllt") 

(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  
 

 Sverker Karin Helge 
Högt tak    

Häll I början: energiladdat, spänningsfyllt, 
rymdkänsla 
Subtila nyanser, klangkonstellationer, 
andlöst slut 

Fyllig klang, särskilt i höga lägen i 
instrumenten klarinett, flöjt, violin medan 
slagverket generellt är i skymundan. Stora 
nyansskillnader, cello och violin hörs tydligt 

Hörer alle instrumentene bra. Stor 
intensitet, fine effekter som ponticello, 
glissandi, hysteriske vibratoer. Fin stillhet 
etter slutten. 
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även i svaga partier (dessa två instrument 
är också de som är placerade längst fram 
på scenen). Mest legato i klangbilden, 
mycket långa toner som går in och ut ur 
klangerna av och med de olika 
instrumenten. Behagliga nyanser för örat 
men svårigheter att urskilja de enskilda 
instrumenten i denna akustik. 

Lågt tak    

Häll tunt, torrt, glasartat, ej alltid "vackra" 
ljud 
individualistiskt, instrumentens särart 
exploateras, expressivt 
känsla av tomhet, särskilt i slutet; 
rummet medverkar inte  

Lätt att urskilja de enskilda instrumenten. 
Slagverket hörs mer i denna version även 
om dess nyans fortfarande är svag. Jag 
urskiljer ljud som jag inte 
uppmärksammade i förra sektionen. Beror 
detta på att jag nu har hört verket två 
gånger eller att akustiken så radikalt 
påverkar klangbilden? Jag tror dock att det 
faktiskt beror på takhöjden och den torrare 
akustiken. Jag hör nya ljud som t ex att 
flöjtisten sjunger i flöjten. Detta kunde jag 
inte uppmärksamma under sektion I. 
Ensemblen klingar ibland mycket svagt, 
både i p och pp. Denna version tilltalar mig, 
nyanserna är behagliga, stora skillnader, i 
framför allt de svagare nyanserna.  

närmere lydblide, hörer flöyten bedre enn i 
session 1. Fine effekter her og. Hörer 
cellobuen i slagverket bedre i denne 
versionen, bassflöten höres ut som en 
menneskstemme, basstommen mere 
fremtredende 

Mellantak    

Häll levande, vibrerande, hög intensitet, 
uttrycksmättat 
rymdkänsla, dynamisk spänning (inget 
stillastående, trots långa toner) 
intressanta samklanger 
 

Klingar rätt starkt och lite hårt, inte alltid så 
behagligt för örat, hård klang. Slagverket 
svagt, violinen dominerar ganska mycket, 
liksom violan och cellon. Stråkarna hörs 
mer än i tidigare versioner. Jag 
uppmärksammar ljudet av stor trumma, 
något som jag inte la märke till i de tidigare 

Veldig närme lydbilde tenker på de 
voldsomme fortissimo utbruddene i starten 
höres som eksplusjoner, alle effekter som 
nevnt tidligere höres bra. Uten å kjenne 
musikken mer enn fra diise 3 höringene er 
det vanskelig å höre interpretatoriske 
forskjeller. Forskjellene jeg hörer er av 
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versionerna. Flöjten ganska tillbakadragen, 
svagare än i de andra två versionerna.  

klarhet, og om enkelte instrumenter höres 
bedre enn andre under de ulike takhöyder 

 

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

Från Sverkers, Karin, Helges och Jans kommentarer 

Generella kommentarer: 

(SJ): Här finns stora likheter mellan kommentarerna, bl a nämns i samtliga fall intensiteten och dramatiken i uttrycket (med olika ordval). Rymdkänsla 

upplevs föreligga i H och L, mindre i M; tydlighet nämns i H och M, men inte i L. I M nämns något som nog gäller generellt vid lyssning till ett obekant 

stycke: svårigheten att skilja upplevelsen av interpretationen och av verket i sig.  

(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): Högt tak: Luftigt, stort, välspelat 

Mellantak: Skimrande, balanserat 

Lågt tak: Nära, precist, tydligt 

 Sverker Karin Helge 
Högt tak    

Häll Början: explosivt, intensivt, skärande 
Tydlig, skarpa konturer 

Stråkklangen dominerar, klarinetten 
smälter in i denna klang. Flöjten har en 

Närvär i klangen, klarinetten veldig 
fremtredende, stor intesitet i utrykket, litt 
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Expressivt, högspänt, Rymdkänsla 
Polyfoni 

varm klang men är en aning tillbakadragen. 
Mycket diskret slagverk, de få gånger när 
det hörs klingar det långt borta. 
Violinen och cellon ger sken av att vara 
närmare än de övriga instrumenten. 

vanskelig å höre flöyten, fine effekter, 

Lågt tak    

Häll Intensitet, dramatik, stor dynamik 
spänning, vibrerande 
Rymd, fyllighet 
Sång vid 3’? 

En hel del resonans i instrumenten, en 
bred klang, stor variation. Instrumenten 
klingar på samma avstånd med undantag 
av slagverket som låter svagt och en aning 
längre bort än de övriga instrumenten. 
Vackert, musikerna tar ut svängarna i 
crescendo, diminuendo. Jag upplever att 
grundnyansen pendlar mellan pp och mf. 

Like store dynamiske utslag som i de andre 2 
sessioner, fine effekter 

Mellantak    

Häll Nära, intensivt, tydligt 
ständigt vibrato, drillar, rörelse, oro, 
inte mycket rymdkänsla 
svårt skilja upplevelsen av 
interpretationen och av verket 
slutet plötsligt, ej utdöende 

Isande klang från början, låter klangligt 
smalt, inte mycket resonans, ponticello 
”nära stallet-klang” ger lite kalla kårar… 
Även träblåset ger en ”smal” klangbild med 
mycket mellanregister. Slagverket klingar 
långt bortifrån de övriga instrumenten till 
skillnad från stråket som känns nära. 
Generellt en svag nyans i hela ensemblen.  

lettere å höre flöyten, bra dynamikk, stor 
intensitet her også, effektene höres bra 
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Del III – jämförelse av anteckningar från direktlyssning i konsertsal och ”livelyssning” i hemmet 

Från Sverkers, Karins och Helges kommentarer 

Generella kommentarer: 

(SJ): Generella kommentarer saknas 

(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) [kommentar: detta 

stämmer överens med avkodningen] 

Om min teori stämmer tyckte jag i så fall bäst om Braid när taket var i den lägsta positionen vid båda lyssningstillfällena. 

Sverker Karin Helge 

Det är svårt att hitta överensstämmelser i kommentarerna 
mellan de båda lyssningssituationerna som samtidigt skiljer 
ut de olika versionerna från varandra. Ord som "spänning", 
"intensitet" "vibrerande" och liknande är vanliga men kan 
inte specifikt kopplas till vare sig någon enskild version eller 
någon av de två lyssningssituationerna. Intressant är att 
upplevelsen av "rymd" resp. avsaknad av sådan skiljer sig 
mellan lyssningssituationerna både för L och för M. 
Uppenbart är att akustiken inte tycks ha haft betydelse för 
intrycken från livelyssningen i hemmet. 
 
 

Jämförande 
kommentarer saknas 

(Her vil jeg nevne at jeg for förste gang ikke har prövd å finne 
ut hvilken versjon tilhörer hvilken takhöyde)  
Höring med höreklokker. Förste og 4. Takts fff föles hardest i 
H.  Hörer ingen store interpretatoriske forskjeller. 
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Del IV (B) – parvis ämförande lyssning av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna genomfördes med noter. 

Från Sverkers, Karins, Helges, Tomas och Jans kommentarer 

Generella kommentarer: 

 (SJ): Jag har i jämförelserna koncentrerat mig på Dvorak och Nielsen; i Häll fann jag det mycket svårt att upptäcka och analysera skillnader mellan de 
inspelade versionerna. Inte ens den relativt stora uppmätta skillnaden i tempo (speltid) reagerade jag för vid 
lyssningen. 

(KN): (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 

(JB): det saknas generella kommentarer 

(TJ): se diagram sidan 8 och 9 

Häll, durata:   H = 4,42 

   M = 4,53 

   L = 4,44 

 

 Sverker Karin Helge Ljudtekniker Jan 
H mot M     

Häll Det saknas en jämförande 
analyserande lyssning 

M - mer resonans i klangen i M än 
H. 
M sjunger mer än H och klingar 
större. 

Det saknas en jämförande 
analyserande lyssning, 

H rörligare – håller möjligen 
högre tempo 
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Mer energi i H än i M, något som 
också visar i de olika 
inspelningarnas längd.  
H är ca 10 sekunder kortare än M. 
 

H mot L     

Häll Det saknas en jämförande 
analyserande lyssning 

Tydligare ansatser hos 
instrumenten i L, vidare klangbild 
och starkare i H. 

Det saknas en jämförande 
analyserande lyssning 

L något mer distinkt 
 

M mot L     

Häll Det saknas en jämförande 
analyserande lyssning 

Inledningsvis tycker jag att det är 
mycket svårt att urskilja några 
egentliga skillnader. Så småningom 
märks dock vissa saker: bland annat 
att M tar ut svängarna mer i 
nyanser men också i 
spänning/avspänning och 
riktning/vila. L rör sig i ett mindre 
rörelsemönster än M. 

Det saknas en jämförande 
analyserande lyssning 

M tar ut mer av variation 
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