
Subproject 7, Mixed Choir Erik Westbergs vokalensemble  
Erik Westberg dirigering 

 

The conductor’s annotations 
 

Repertoire: Otto Olsson (1879–1964). Psalmus CXX, no 1 of Sex latinska hymner, op. 40 
John Farmer (ca 1560–?). Fair Phyllis 
Sven-Erik Bäck (1919–1994). Se, vi gå nu upp till Jerusalem (Behold, we go up to Jerusalem) 
Max Reger (1873–1916). Trost, no. 1 of Drei Chöre, op. 6 
 
 

Takläge Session nr Inspelning 
Hög, 15 meter 2 Z 
Mellan 12,6 m 1 Y 
Låg 10,3 m 3 X 

Fil X = session 03, h=10,350 
Fil Y = session 01, h=12,675 
Fil Z = session 02, h=15,000 

 
 

A. Från Eriks kommentarer direkt efter inspelningen 
 

i. Ordnade efter session 
 

Allmänt dirigent: 
 

Ensemblen är nyskapad och samsjungningen har därför varit relativt kort (1.5 *m + 
1.20). Detta gör att det är svårare än vanligt att som dirigent känna sig helt trygg vad 
gäller gemensam artikulation, tempo och frasering. Det finns i 
exempelvissopranstämman en annan kultur (lite släpigare artikulation) än 
basstämman som är mer aktiv i uttrycket (även om man måste ge några blickar av 
karaktären “Lugn, inte så starkt!”). 

 
Eftersom vi tidigare har gjort inspelningar i SA, känner jag mig hemvan vid akustiken 
och klangen. Men då projektet har ett fokus i akustiken, så lyssnar jag in hur 
efterklangen blir eller stora dynamiska utbrott. 

 
I ensemblen finns det sångare som jag helt och fullt kan lita på vad gäller att följa 
agogik och de i stunden mer inspirerade tempojusteringar. Att jag inte fullt ut kan göra 
allt vad gäller intentioner, beror på att ensemblen måste ha en gemensam nämnare. 
Någon mer konsert och framförande kommer att göra en (ännu) bättre gemensam 
körkropp. 

 
Intonation var förhållandevis god. 

 

M:.  
• Ad dominum dirigent: Starten (åttondelen) var inte helt samtidigt, men 

parlandot takt 5 fick en naturlig textning och frasering. Takt 13-14 fick inte 
helt ett organiskt crescendo. Det kändes som det inte blev något bra crescendo 
i “na---“, alltså på halvnoten. För att få texten i “Sagitae…” så levande som 
möjligt, försökte jag inom mig se bilden av “glödande ginstkol” och med mina 



h
ä
n
d
e
r 
s
o
m 
hj
äl
p, 
a
rt
ik
ul
e
r
a 
d
et
ta 
u
tr
o
p. 
N
ä
st 
si
st
a 
ta
k
te
n 
“I
m
p
u
g
n
a
b
a
n
t” 
ä
r 
“
f

elskrivet” då den andra fjärdedelen textmässigt borde betonas. Detta tycker 
jag vi kunde råda bot på. 

• Fair Phyllis dirigent: Madrigaler är något som jag dirigerat förvånansvärt lite. 



Men vilken musik det är! Här handlar allt om att åskådliggöra texten, att måla 
fram ord, allt från “up and down” till att få publiken att le vid “kissing” ett 
slags igenkännandefaktor. Takt 19 och framåt sjönk i tempo. Mitt fel? – så kan 
det vara. ATT sjung starkt och samtidigt ha en fräschör i textningen är inte 
helt lätt. Det tar helt enkelt emot när jag man ska producera mycket ljud. 

• Se vi gå upp dirigent: Takt 6 ökar jag tempot för att få känslan av organisk 
frasering där både tempo och dynamik sammanflätas. Ord som “skrivet” 
försökte jag att “kr” och “t” extra tydligt. I den akustiska miljön som den första 
inspelningen har, försvinner mycket av konsonanter. Takt 30---31 försvann 
en del av uttrycket, förvisso delas den unisona sopran/altstämman i två 
stämmor, men icke desto mindre försvann intensiteten. Obegripligt. Fermatet 
innan Tempo I höll jag ut lite extra. Ackordet hade en lågintonerad ters och ett 
härligt fundament i 2:a basen. 

 
 

H: 
• Ad dominum dirigent: Starten var inte bra, trots vi minuten innan hade gjort en 

kanonversion. Jag började lite svagare på “Domine” (andra systemet) och 
tyckte det blev en vackrare version. På “Tibi” (andra sidan, takt 1) höll jag i lite 
längre. “Sagitas” tyckte jag blev en mer percussiv och artikulerat utrop, 
möjligtvis också ett högre tempo. Första gången som vi fick lyssna på ljudet i 
paus---fermaten, kände man hur klangen hade burit. Jag tror att jag höll i lite 
längre, men det kan ha varit en misstolkning – jag uppfattade huru skönt det är 
att ha en bättre efterklang. Även efter “Gra*s” lyssnade jag på efterklangen. 

• Fair Phyllis dirigent: Det kändes som ett fräschare (högre tempo) särskilt på 
“Up and down---“avsnittet. Vi vågade göra mer agogik i avsnittet “Whilst she 
was missing”. “Kissing” blev ett kortare “ng” än den föregående inspelningen. 

• Se vi gå upp: dirigent: Takt 6 blev inte lyftet i tempot som jag hade tänkt mig. 
Varför? Möjligtvis någon mikrosekund att det i Mitt ges*ska budskap just så 
skulle det vara. Takt 15 hoppades jag att större marcato skulle finnas i alt och 
tenor, men vi har en chans till! Takt 20 hade mer av marcato och jag gjorde 
mer ritardando i slutet av takt 25 än den tidigare tagningen. Jag tror – men är 
inte helt säker – att pausen mellan honom/men (takt 26) blev längre. KraYen i 
30---33 blev större, en klar förbättring jämfört med den tidigare tagningen. 

 
L: 

• Ad dominum dirigent: Starten blev bättre, men inte perfekt. Tempot generellt 
uppfattade jag som snabbare – ett medveten val efter de akustiska 
förutsättningarna. Otto Olsson blev på detta sätt inte så “stor” (han hade en stor 
kropp som kanske återspeglade sig i val av tempi). “Tibi” försökte jag att trots 
avsaknaden av klang att fylla med *d, Ibland får man lura örat. I och med att 
pauserna inte fylldes av klang, gjorde jag dem kortare. Det blir en mer krispig 
känsla vad gäller textningen. För att få det rent måste var och en av sångarna 
lyssna och homogenisera rösten i respektive stämma. 

• Fair Phyllis dirigent: Äntligen blev det ett diminuendo i frasen “…to the 
mountain side.” Dock blev den andra reprisens “side” betonad, vilket var 
olyckligt. I 6/4 försökte jag att få upp tempot och kanske till viss del lyckades 
det. Ju fler tillfällen jag vi sjöng körstycket, desto mer frångick man 



“dirigeringen” och lät kören själv göra musicera. Detta skulle kunna ha gjorts i 
ännu högre utsträckning. 

• Se vi gå upp: dirigent: Beror det ökade tempot från början på att man lyssnar 
på akustiken eller att man vill testa en ny tolkning? Jag tror att det är resultat 
av båda orsakerna. De mer långsamma versionerna tidigare har känts ok, men 
i torr akustik ville jag spetsa tempot något. I takt 6 fick jag med kören, det blev 
ytterligare tempoökning som kändes organisk. Starten på takt 14 “Ty han 
skall bliva…” blev inte samtidigt. (Som vanligt…) var herrarna mer “på” och 
sopranerna tillbakalutade. “Och” blev fint utmejslat i takt 20, däremot blev det 
mer legato i samma fras i ten och bas i takt 22. Andningen efter fermaten i 
takt 26 gjorde jag kort – akustiken var för torr. Takt 31---32 hade liksom 
version II ett bra och uttrycksfullt forte. Upptakten till takt 36 tror jag inte var 
samtidigt (altarna för långsamma i åttondelsrörelsen). 

 
 
 

B. Från Eriks kommentarer vid lyssning i efterhand (Han verkar inte ha gjort 
någon separat direktlyssning): 

 

i. Allmänt 
 

M: Denna inspelning är lite mer ”varm” till sin karaktär. 
 

H: Legatot förstärks, mest akustik. Här kommer den sakrala repertoaren bättre på 
plats, bättre samtidighet och bättre balans. Det upplevs mest på Se vi gå upp och 
Reger men även Olsson. Fair: upplevs nu aningens tung i Y. 

 
L: I de sakrala verken känns akustiken som torr men klar. Texten går fram. Men 

känslan av kyrkorummet, den andliga atmosfären saknas. Ljudbilden blir lite 
platt. 

 
ii. Ordnade efter session / repertoar 

 
 

M: 
• Ad dominum: Ej samtidigt i början. Men generellt ett varmare sound. I 

”Saggita” lät det mer ”opera” vilket jag uppskattar. ”Cum” i tenorerna i 
fugerade insats blev vekt, unisont, men med mer uttryck än X. Bra 
uppbyggnad till det dynamiska klimatet. Pausen innan de sista takterna tror 
jag blev något längre än X-versionen, så även sluttonen. 

• Fair Phyllis: Snabbt tempo första frasen, härligt tempo, men tyvärr gick det 
ner något på prisen. ”When he was kissing”. ”All ” blev lång. ”Up and down” 
på reprisen blev inte samtidigt, tempot lite lägre. Kissing (slutet) blev lite 
längre än version X. 

• Se vi gå upp: Bättre ”Sug” i fraseringarna särskilt på sid ett. ”Människorrna” 
vackert fermat i pausen. ”Ty han ska bliva överlämnad” sitter inte riktigt 
ihop. ”Och/Å de skola gissla”, här har SA/TB ännu mer av olika artikulation. 
”Döda honom” något bättre än version X. Rent ”igen…”! Snyggt slut med lång 



fermat, kan bero bra renhet. Generellt en dov och andäktig karaktär. 
H: 

• Ad dominum: Något lite långsammare tempo, dock ej samtidigt. Skönt längd i 
den första pausen. Nyttjar diminuendo i frasslut och i början av fraser mer. 
Något mer ”Öhrwall”. ”Cum” låter riktigt snyggt om tenorerna. ”Gratis” – bra 
längd. 

• Fair Phyllis: Tempot i samma som ”O, then fell” . Känns som tempot i sin 
helhet höll ihop bättre i hela stycket. 

• Se vi gå upp: Vek, men vacker början. Inte så stor skillnad på ”Döda honom” – 
unisont. Känns som lite längre paus innan ”vi gå nu upp”? Långt slut – 
vackert. 

 
L: 

• Ad dominum: Dålig början, de första takterna sjöngs lite tråkiga. Relativt 
snygga fraseringar därefter som dock kunde ha gjorts ytterligare mer 
tydliga. Härligt uttryck och tempo i ”Saggite” som kan uppfattas som lite hårt 
(men glödande kol är inget vidare att promenera på) där konsonanterna fick 
en klarhet och tydlighet. Efter de stora utropen är pauserna korta. Här finns 
inte så mycket annat att göra, än att fortsätta musicera, pauserna skulle 
annars kännas för långa. Samtidigheten är generellt förvånansvärt god. 
Något veka tenorer (”Cum his”). 

• Fair Phyllis: Här finns en lätthet och musikantisk glädje som korresponderar 
med texten. ”Up and down-tempot” går ner i . ”Oh”-kissing kort fermat 
(första repris). Kissing, blev kort och bra (slutet) 

• Se vi gå upp: Liksom i Ad Dominum saknar man efterklangen i utropen. Det 
låter lite platt. Kan uppfattas som lite snabb i tempot generellt. Man hinner 
inte landa i efterklang. Dock är det en bra frasering. ”Ty”, bra konsonant. 
”Ock” ”Å” det skola gissla – olika karaktär på tenor och bas. ”m” blev lite 
kort. 

 
 

iii. Ordnade efter Session/parameter 
 

• Tempo: 
o M: I Ad dominum: Pausen innan de sista takterna tror jag blev något 

längre än X-versionen, så även sluttonen; I Fair Phyllis: Snabbt tempo 
första frasen, härligt tempo, men tyvärr gick det ner något på reprisen; 
upplevs nu aningens tung; Se vi gå upp: Snyggt slut med lång fermat 

o H: Ad dominum: Något lite långsammare tempo; Fair Phyllis: Känns som 
tempot i sin helhet höll ihop bättre i hela stycket. Se vi gå upp: Långt slut – 
vackert 

o L: Ad dominum: Efter de stora utropen är pauserna korta, pauserna skulle 
annars kännas för långa; Härligt uttryck och tempo i ”Saggite; Fair Phyllis: 
Här finns en lätthet; ”Up and down-tempot” går ner; Se vi gå upp: Kan 
uppfattas som lite snabb i tempot generellt 

• Samtidighet/samspel: 
o M: Ad dominum: Ej samtidigt i början; 
o H: Ad dominum: dock ej samtidigt; 



o L: Ad dominum: Samtidigheten är generellt förvånansvärt god 
• Dynamik: 

o M: Ad dominum: Bra uppbyggnad till det dynamiska klimatet; I ”Saggita” 
lät det mer ”opera” vilket jag uppskattar 

o H: Ad dominum: Nyttjar diminuendo i frasslut och i början av fraser mer; 
Se vi gå upp: Vek, men vacker början 

o L: — 
• Klang: 

o M: Ad dominum: Generellt ett varmare sound. 
o H: Ad dominum: ”Cum” låter riktigt snyggt om tenorerna 
o L: Se vi gå upp: Liksom i Ad Dominum saknar man efterklangen i utropen 

Man hinner inte landa i efterklang 
• Artikulation/textning: 

o M: Se vi gå upp: ”Och/Å de skola gissla”, här har SA/TB ännu mer av olika 
artikulation 

o H: — 
o L: Ad dominum: konsonanterna fick en klarhet och tydlighet; Fair Phyllis: 

Kissing, blev kort och bra; Se vi gå upp: ”Ty”, bra konsonant 
• Akustik: 

o M: — 
o H: — 
o L: — 

• Frasering/agogik: 
o M: Se vi gå upp: Bättre ”Sug” i fraseringarna särskilt på sid ett; 
o H: Ad dominum: Nyttjar diminuendo i frasslut och i början av fraser mer; 
o L: Ad dominum: de första takterna sjöngs lite tråkiga. Relativt snygga 

fraseringar därefter som dock kunde ha gjorts ytterligare mer tydliga; Fair 
Phyllis: Här finns en lätthet och musikantisk glädje som korresponderar 
med texten; Se vi gå upp: Dock är det en bra frasering 


