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Subproject 7, Mixed Choir - Erik Westbergs vokalensemble  
E W conductor, Helge Kjekshus piano 

The listeners’ annotations 

Del I – direktlyssning i Studio Acusticum i tre olika akustiker 27/4 2016. Lyssningarna skedde utan noter. 

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

Verk: Otto Olsson (1879-1964) Psalmus CXX (1919) ur Sex latinska hymner, op.40 SATB 

John Farmer (1570-1601) Fair Phyllis I Saw Sitting (1599) SATB 

Sven-Erik Bäck (1919-1994) Se vi gå upp till Jerusalem (1959) SATB 

Max Reger (1873-1916) Trost (1892), op.6 nr.1 ur Drei Chöre SATB + piano 

Generella kommentarer:  

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

Mycket blandat. Den torra akustik 3 gynnade precisionen i framförandet när det gäller samtidighet, artikulation, konsonantplacering etc., däremot försvann 

lite av den omslutande musikaliska upplevelsen framförallt i Bäck och Olsson. Däremot Farmer fungerade bäst enligt mitt tycke i denna akustik. Olsson och 

Bäck upplevde jag bäst i akustik 2 men även Reger fungerade fint i denna. Akustik 1 saknade en del i precision, svårt att höra text samt en hel del störande s-

ljud i textningen. 

(SJ): Olsson: Positivt helhetsintryck av alla tre, men i L noterades viss brist i homogeniteten i herrstämmorna. Farmer: även här positiva omdömen, men i 

H och M framstod tempot som kanske alltför snabbt. I L noterades däremot precision och tydlighet i textningen (till skillnad från H).  Bäck:  Positivt om 

nyansering (M) och frasering (H); L upplevdes som snabbare än övriga, med pauser anpassade till akustiken. Reger: I M och L  upplevdes herrstämmorna 

som pressade och (i M) mindre klangsköna än i tidigare stycken. Balansen mellan kör och piano bra i M och L, men i H upplevdes pianot som dominant i 

svaga partier. Sammanfattande: Farmer upplevdes mest övertygande i L, övriga framför allt i H, men även i M. 

(KN): Från anteckningarna vid lyssningstillfället i april kan jag konstatera att jag upplevde att det var mer basregister i körklangen (Olsson) vid andra 

sessionen när taket var i högsta läge. Textningen ansåg jag komma bäst fram vid den tredje sessionen när taket var i lägsta läge och minst vid första 
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sessionen när taket var i mellanläge. En bidragande orsak till denna upplevelse kan mycket väl vara att jag vid andra och tredje lyssningstillfället hörde 

stycket för andra respektive tredje gången i salen och därför i minnet kunde urskilja texten bättre än vid det första tillfället. 

Andra sessionens version av Farmer, när taket var i högsta läge, ansåg jag vid lyssningstillfället ha mest energi i framförandet. Tempovalet övertygade och 

gav en medryckande rytm som genomsyrade både körsats och textning. När taket var i lägsta läge upplevde jag att det inte var så stora nyansskillnader och 

att det fanns viss obalans mellan stämmorna.  

Vid första sessionen av Reger, när taket var i mellanläge, upplevde jag vid lyssningstillfället att pianot hade för mycket efterklang i förhållande till kören. 

Däremot blandade sig pianot och kören betydligt bättre vid den andra sessionen när taket var i högsta läge. Den version som jag musikaliskt tyckte bäst om 

var den sista, när taket var i lägsta läge. Här upplevde jag att alla var mycket friare och musicerade till fullo. Frågan är om vetskapen från kör, dirigent och 

pianist om att den tredje sessionen även var den sista på inspelningsdagen bidrog till att skapa en friare och mer avspänd interpretation där man vågade ta 

ut svängarna mer, i större grad än själva takets höjd? 

(HK): Dette var 3. gangen jeg var med som utöver i forskningsprosjektet vårt, og den förste tanken jeg fikk var om jeg var blitt farget av tidligere erfaringer. 

(både som utöver og som lytter av alle sessionene); Det gjorde det også, da jeg merket en viss skepsiss til den höyeste  takhöyden allerede under övingen. 

Under min 1.session med solo piano var det den höyeste takhöyden jeg klart likte best under opptakesdagen. Det var også vanskelig under opptakene, da 

Reger (som jeg var del av) kom sist i programmet. Vanskelig å konsentrere meg om a cappella stykkene i min egen selvopptatthet för Reger.  

Session 3, lavest tak: Min favoritt der og da 

 

 Petter Sverker Karin Helge 
Mellantak     

Olsson Lite osäker start, finstämt, varm 
klang med bra bett i ff-nyanser, s-
ljud blir lite övertydliga och 
störande stundtals, som helhet 
ett fint framförande 
 

mjukt, nyanserat, stor dynamisk 
spännvidd 
enstaka intonationsproblem 
Kraftfulla mansstömmor i Sagitte 
Efterklang efter ff-ställe 
god balans överlag (gäller st 1-3) 
 

Inte så tydlig textning. Varm klang, 
rund klang, mjuka ansatser, hör inte 
mycket konsonanser. 

rent, hörer mye pust, fint 

Farmer Friskt och medryckande tempo, 
levande frasering och fördrag, Up 
and down lite oprecist i starten, 

snabbt, precist 
för snabbt för akustiken? 
 

Mest vokaler, svårt att höra texten, 
mjuka taktövergångar. 

litt tynn sopranstemme, fin 
forte 
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tenorer genomgående lite svaga 
balansmässigt, stundtals svårt att 
höra texten och lite för mycket s-
ljud 

Bäck stegrande intensitet och tempo, 
är alla med energi- och 
uttrycksmässigt?, aktivare 
textning i basstämma, många och 
varierande klangfärger, uppstå 
igen klingar alldeles lysande, 
välintonerat, fint som helhet 

effektivt dim 
espressivt i dim o cresc (isht) 
fin kvint i mansstämmorna 
("igen") 
 

Lite oprecis start, när det är tematik 
svårt att höra text. Hör 
”Människosonen”, hör knappt ”m” i 
slutackordet ”Jerusalem”. 

klar tekst 
 

Reger uttrycksfull inledning i pianot, 
”gifter sig inte” riktigt rytmiskt i 
partiet före pianomellanspelet, 
piano och kör ej tillsammans före 
a cappella, det känns lite släpigt – 
men tempot okej tror jag (har det 
med diktionen att göra?), glittrar 
inte fullt ut om körklangen, inte 
fullt ut ett övertygande 
framförande 

ngt pressade tenorer 
mansst mindre skön klang än 
tidigare 
bra balans m pianot utom möjl i 
pp-ställen (kören nyanserar mer 
än pi) 
 

Pianoförspel, en hel efterklang i 
pianot, svårt att höra text, stora 
nyansskillnader. Mellanspel 
piano, en hel del klang i pianots 
basregister. På ett tvåstruket d hörs 
tydligt counteralten. Pianot 
mycket klang i mellanspel. Sista 
konsonanten på hela körstycket 
kommer inte samtidigt. 

Se rapport med musikers 
kommentarer 

Högt tak     

Olsson väldigt vacker klang, bra tryck i ff-
nyanser och fin balans, cesurerna 
väl avvägda, långa 
andningspauser och levande 
agogik, fint framförande 

Vackra treklanger, bra intonation 
Viss dominans för 
herrstämmorna i "Sagitte" 
Stor efterklang i ff (pausen efter 
"gratis") 

Jag kan urskilja mer text. Stora 
nyansskillnader. Fortet låter riktigt 
starkt. Mer basregister i denna 
version. Stora D-durackordet riktigt 
starkt. Bra slut, ”s” tillsammans. 

fjärnere lydbilde, 
annerledes uttrykk nå; var 
förste versjon mere 
uskyldig? 

Farmer lite oprecis i starten, fin klang, väl 
deklamerat och ett levande 
fördrag, lite oprecis samtidighet 
stundtals 

Snabbt tempo (för snabbt för 
akustiken?) 
Textning inte helt tydlig 
levande, rörligt,  
precision i stäminsatserna 

Bra start, mer lyster och rytmiskt 
svängigt i textning. Mer energi, 
känns som om Eriks rörelser ger 
mer utdelning, stora kontraster i 
nyanser ibland i samma fras. 

vanskelig å oppfatte 
ordene, mye romklang 

Bäck andäktig start, glittrande Fina fraseringar Tenorens insats lite svävande. Svårt store dynamiske forskjeller 
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sopraner, jag hör texten, bra 
balans och fint nyanserat, 
växlande klangfärger, 
välintonerat, ett mkt fint 
framförande 

Liten osäkerhet i sopr på något 
ställe 
Behaglig tenorklang 
andlöst slutdiminuendo 
 

att höra texten när det är tematiskt. 
En mansröst lyser 
igenom på slutackordet mitt i 
”Människosonen”. Mycket bas i ”de 
skola gissla honom”. Lite för 
kort paus innan ”Men på tredje 
dagen” (så tyckte jag även att det 
var i första sessionen), låter 
därför lite stressigt i övergången. 
Svårt höra ”m” i sista ordet. Olika 
”s” i sopran i ”Jerusalem”. 

Reger agogisk och levande 
pianoinledning, välljudande 
körklang, flow i de långa linjerna, 
attackackordet lite vekt och kören 
för snabbt på, ibland är det lite 
grumligt harmoniskt – akustiken?, 
omstart när det går isär, tar bort 
lite av magin, slutet klingar mkt 
fint, höga sopraner övertygande, 
lång och fin båge över hela 
framförandet 

ngt för starkt piano i pp-insatser 
kören nyanserar mer än pianot 
kören ngt för tunn för detta 
verk? 
avbrott 
stämningsfullt slut 
 

Pianot inte lika stark inledning som i 
första sessionen, blandar sig bättre 
med körklangen. Tenor 
lite svag i förhållande till sopran och 
bas. Sliter lite mellan pianot och 
mansstämmorna vid en 
insats. Efter detta är pianot lite väl 
starkt. Counteralten hörs även här 
på tvåstrukna d men jag 
tycker att det blandar sig lite bättre 
denna gång i klangen. Stort 
diminuendo innan Ess-dur. Stort 
brett i Ass-dur/F ackord i piano, 
svagt sedan i kör. Stannar, tar om. 
Lite distraherande, svårt att 
känna linjen efter detta, jag blev lite 
distraherad i lyssnandet. 

Se rapport med musikers 
kommentarer 

Lågt tak     

Olsson ”Bönhusklang”, tajt och 
samstämt, inte omsluten av 
klangen, allt hörs på gott och ont, 
inga störande s-ljud, texten hörs, 

fint nyanserat 
Basen sticker ut på ngt ställe 
(tidigt), herrestämmorna mer 
individuella timbrer 

Lättare att höra textningen. Kören 
känns närmare och mer samsjungen 
och exakt i textning. 
Rakare klang. Stora D-durackordet 

veldig fint, rent, enkelt 
uttrykk, frasert 
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hög precision i artikulation och 
konsonantplacering, dynamiska 
skillnader kunde varit större 

lyster i sopranen 
"tomma" pauser 
 

lite högt tvåstrukna fiss. 

Farmer hög precision, rytmiskt spänstigt, 
tydlig text och artikulation, 
levande framförande, som ett 
mkt fint Valborgsframförande 

fin frasering 
tydlig textning  
precision, levande, 
mikrodynamik 

Inte så stora nyansskillnader. Bas 
fyllig, sopran matchar inte alltid 
basarna. Tenor svagare än bas. 
 

närhet i klangbildet, bra 
imitasjon mellom 
stemmene; (up and down), 
klare ord 

Bäck nyktert, saknar lite magi, hög 
precision och fin balans, exakt 
konsonantplacering, fin klang 
men jag saknar den stora 
omslutande upplevelsen 
 

pauserna anpassade till 
akustiken 
snabbare än tidigare versioner? 
sublimt slut 
 

Lite skevt c i sopran, perfekt i bas. 
Fortfarande svårt med text i 
tematikdelen. Starkt ”t” i bas i 
ordet ”ty”. Bas och sopran 
dominerar. ”Skall han uppstå” 
diskretare counteralt än i andra 
versioner. ”s” i Jerusalem lite 
onödigt lång kanske? 

närhet i klangen 

Reger fängslande agogik i inledningen, 
smäktande och elegisk melodisk 
deklamation, harmoniken tydlig, 
mycket uttrycksfullt och hög 
intensitet, ibland upplever jag 
sopraner och tenorer lite 
lågstämda intonationsmässigt, 
framförandet tappar lite energi 
och fokus före sista 
pianomellanspelet, slutet är 
mycket fint 

herrstämmorna låter ngt tunt, 
ansträngt i tenoren ibland 
glans o intensitet i sopranerna 
viss osamtidighet i 
konsonantansättningen 
bra balans mellan kör och piano 

Pianoförspel, svag nyans, kör 
starkare än piano, skiljer sig från de 
tidigare versionerna på detta 
sätt. Stort crescendo i kör, pianot 
dominerar inte i denna version, bra 
tycker jag. Lite osäker insats 
i bas efter pianomellanspel som 
slutar i Ess-dur. Känns som om piano 
i ackordet Ass/F med 
efterföljande kör har samma nyans. 
Så var det inte förra gången. Lite 
forcerat mellanspel i piano 
C-dur innan frasen med tvåstruket a 
i sopran. Musikaliskt bästa versionen 
i dag tyckte jag. 
Sångarna och Helge verkade mycket 
säkrare denna gång. Unison 
konsonant i slutet. De 
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musicerade! 
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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.   

I akustik L var Farmer mycket övertygande framfört. Olsson och Reger kändes lite ohomogena klangligt och jag tyckte det hördes på kören att de fick kämpa 

litegrann. 

Lite blandad upplevelse av akustik M. Den är klangligt rik och homogen. Saknar lite precision i diktionen i Olsson och tempoenergi i Farmer slutligen så 

brister samspelet i Reger. I övrigt är tolkningarna agogiskt och tempomässigt övertygande.  

 I akustik H tyckte jag att både Olsson och Farmer fungerade mycket väl. Olsson klingade mycket bra, homogen och välbalanserad med övertygande 

frasering och Farmer hade tempoenergi samtidigt som den klingade avspänt och livfullt. Bäck upplevde jag lite svajig vilket förtog upplevelsen. På det stora 

hela var Reger mycket fint framförd. 

 (SJ): Anteckningarna gjordes direkt på datorn spontant under eller omedelbart efter lyssningen. Ingen redigering eller komplettering har gjorts i efterhand.  

Olsson: M enbart positivt; i H och L noteras brister i starten. För L kommenteras ensemblens litenhet, men samtidigt nämns stor dynamisk spännvidd och 

intensitet (så inte i de övriga). Farmer: inga större skillnader i kommentarerna; mikrodynamiken lyfts fram i H och L; precisionen i M och L, för L nämns 

att detta är "perfekt repertoar för mindre ensemble". Bäck: Expressiva kvaliteter nämns för samtliga men mest för H, Dynamiken uppmärksammas i M 

och H men inte i L. Reger: Balans mellan piano och kör upplevs som bra i M och L, viss pianodominans i H. Friheten i pianointroduktionen beröms i M och 

H. Pressade röster nämns i samtliga, i M och H endast för mansstämmor. Generellt: M: Intryck av närhet, Känsla av rymd men mycket litet efterklang 

hörs. H: Mycket liten efterklang (?) L: Närhet – rösternas individualitet uppfattas – men också rymdkänsla, Tydlig textning, precision 

(KN): Från ”Anteckningar från livelyssning i efterhand” går det att utläsa att jag i både Olsson, Farmer, Bäck och Reger upplevde att de bästa versionerna av 
dessa kompositioner var de från inspelning H. I Farmer uttrycker jag att det i H-versionen finns ”lyster i rösterna”, i Olsson lyfter jag fram ”närhet och 
rumsklang” medan jag kommenterar musikaliska uttryck i Bäck och Reger: ”Låter som om sångarna musicerar” (Bäck) ”innerlighet och smärta, engagemang” 
(Reger). 
 
(HK): det saknas generella kommentarer från ”livelyssning” i hemmet. 
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(JB): Session H: Några osynkroniserade insatser, Vissa intonationsproblem, ”Hål i mitten” i stereopanoramat 

Session M: Homogen och rund klang 

Session L: Jämnt stereopanorama 

 

 Petter Sverker Karin Helge Tomas 
Mellantak      

Olsson Rik klang, ibland bryter 
någon bas klangligt ut ur 
bilden, känns som att 
rösterna vilar i klangen, 
diktionen bra även om 
samtidigheten ibland brister  

Skön vila i treklangerna 
Lugnt och fast tempo 
 

Ganska nära ljudbild, tydligt, 
inte så mycket efterklang. 
Rent. Herrstämmorna starkare 
än 
kvinnostämmorna, framför allt 
när det är starkare. Bättre 
balans när det är svag nyans. 
Altstämman lite i bakgrunden. 
Lugna andningar mellan 
partierna. Behagligt att lyssna 
till. Inte så 
tydliga konsonanser. 

Det saknas 
kommentarer från 
livelyssning i hemmet 

Bra balans mellan 
stämmorna – basen 
ibland lite stark – 
samspelt – låter 
välrepeterat 

Farmer Porlande och lekfullt 
framfört, tempot känns lite 
tungt stundtals, skulle önska 
lite mer diktion 

Madrigalkaraktär perfekt 
för ensemblens storlek; 
precision 
Livfullt utan jäkt, nyanserat, 
bra balans över- och 
understämmor 

Låter som en liten 
soprangrupp. Herrarna klingar 
som om de är fler, starkare 
och närmare. 
Tenorer lite svaga i ”Up and 
down”-insatsen. Låter ganska 
seriöst. 

 Lite problem i 
tempobytena - 
samspelt 

Bäck lite svajig tonträffning i 
starten, rik klang, 
intensiteten i diktionen 
skiljer sig (basar aktivare), 

Mycket väl genomförd 
helhet,  
långa fraser håller dramatik, 
fina detaljer i nyanseringen 

Insats ”se” mjuk inledning, 
varm klang, men inte så 
tydliga konsonanser. Upplever 
att detta är en rätt säker 

 Rent – samspelt – 
mycket bra 
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elegiskt och fin bredd i 
tempot från …men på den 
tredje dagen Slutet 
övertygande. 

Något tunt i 
mansstämmorna 
 

version. Saknar lite uttryck. 
Kunde vara mer konsonanser i 
den kontrasterande och 
dramatiska texten. Jag hör 
knappt ”p” och ”t” i 
”uppstått”. Fint slut, vacker 
avfrasering på ”till 
Jerusalem”. 

Reger Uttrycksfull pianointro, rik 
körklang i inledning, 
övertygande och homogent, 
brett tempo med långa 
linjer, i triolpartiet gifter sig 
rytmen inte riktigt med 
kören, efter mellanspelet går 
det isär rytmiskt samspelet 
med pianot, från a capella 
partiet innan slutet faller allt 
på plats, övertygande slut. 

Expressivt rubato i pianots 
inledning 
Tunt och något ansträngt i 
mansstämmorna 
Tilltalande helhet med god 
balans mellan piano och kör 
Återhållsamt, cantabile, 
lyrik snarare än dramatik 
 

Fin pianoklang, flyter inte ihop 
så mycket som i X. Bra balans 
mellan piano och kör i första 
insatsen. Textningen inte så 
tydlig. Verkligen fin klang i 
pianot, smälter så fint ihop 
med 
körsatsen. Fina linjer, klangen 
passar verkligen i stilen. Varm 
dynamik och frasering. Pianots 
attackackord (takt 71) kunde 
tas emot bättre av kören, de 
hakar inte på i a 
cappellastället efteråt. 
Fin linje i sopran upp till 
tvåstrukna a. Slutackordet, 
piano och kör sätter inte det 
riktigt samtidigt, det låter så i 
alla fall. 

 Pianot klingar bra – 
alten är lite stark 
ibland. Kören låter 
trött vilket visar sig 
i intonation och 
samspel 

Högt tak      

Olsson Livfull deklamation, 
homogen klang med ”fria 
röster”, välbalanserat, fin 
precision i diktionen, 
varierat dynamiskt, fin 

Tveksam start, brister i 
samtidighet; tar sig så 
småningom 
Mansstämmor dominerar 
på några ställen 

Fin rumsakustik, både närhet 
och lite rumsklang. Vissa 
konsonanter hörs tydligt, 
medan andra 
försvinner. Bättre balans 

Klarere enn session 1. 
Flere detaljer höres. 
Mindre fremtedende 
horn. Hornet blander 
bedre med fagotten. 

Mycket vackert – 
basen är lite på 
ibland – basen lite 
stark ibland 
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andning i fraseringen Lugnt tempo 
 

mellan stämmorna, 
kvinnorösterna låter mer och 
balanserar 
herrstämmorna bättre. Fin, 
lugn känsla. 

Veldig fin vesjon. 16 
dels motivet 
behandles fritt (litt 
accel), mindre klang i 
stillheten 

Farmer ljus och livfull klang, rytmiskt 
stringent och välartikulerat, 
tempot lever, bra diktion 

Livfullt, spirituellt 
Fina fraseringar, 
mikronyanser 
 

Sofistikerad start i sopran, 
förutom första tonen. Lyster i 
rösterna, en hel del 
övertoner? Stora 
dynamiska skillnader i 
fraserna, uttrycken kommer 
fram. 

 Stark bas – kan bli 
mer samspelt 

Bäck småsvajig tonträffning, 
känns som att det är lite 
olika energi i diktionen vilket 
gör att samtidigheten brister 
något, klangen är rik och 
överlag välbalanserad, fint 
uthållen sista ton, 

Expressivt, nyanserat, 
aggressiva konsonanter i 
”och de skola…” 
Verkningsfulla dimininuendi 
på ”Människosonen” och i 
slutet 
Utmärkt intonation (tomma 
kvinter) och precision 
 

Svag start, men redan första 
frasen hörs tydligt en riktning 
och dynamik i frasen. Låter 
som om 
sångarna musicerar och inte 
bara läser noter. Textningen 
hörs väl. Tycker att de kunde 
ha större 
skillnad innan och när detta 
startar” men på tredje dagen 
skall han uppstå igen”. Fint 
slut, 
kvinnostämmorna tillsammans 
i textningen. 

 Stark bas – sista 
«uppstå igen» 
klingar vackert – i 
övrigt ganska 
spretigt 

Reger fängslande pianoinledning, 
tät och andäktig klang i 
kören med homogen diktion, 
i pianots triolparti fin rytmisk 
spänning mot kören, åter går 
det isär något efter 
mellanspelet (basar och 

Vacker,  fri, ”romantisk” 
pianointroduktion 
Stundtals något pressat i 
mansstämmorna (bättre om 
kören hade varit större) 
Pianot dominant på något 
ställe, i huvudsak dock bra 

Behaglig pianoklang i 
förspelet. Mycket varm 
körklang i första insatsen. Fin 
dynamik, låter som 
om kören förstår texten, 
sjungs med innerlighet och 
smärta, engagemang. Bra 

 Bra klang i pianot – 
tyvärr blir pianots 
efterklang otydlig 
och grötig – 
Efterhand blir 
kören och pianot 
samspelt – vackert, 
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tenorer släpar) men det tar 
sig – bristande medhörning?, 
a capellat klingar utmärkt, 
andra a capellapartiet 
mycket fint och homogent 
fraserat, 

balans 
 

balans mellan 
piano och kör. Bra balans 
mellan kvinno- och 
herrstämmor. Kvinnorösterna 
tar många gånger 
kommandot och är inte alls i 
bakgrunden utan är till och 
med i förgrunden framför 
herrstämmorna. Ganska 
mycket bas i pianoklangen 
men det är bara snyggt. Starka 
f-mollackordet 
med Ass i basen (takt 71) ger 
en fin impuls till kören, bra 
timing. Det sista mellanspelet 
lite 
forcerat i pianot. Kören tar 
dock ned frasen igen. Fint slut 
i pianot, naturlig andning. 

olika stämmor 
fraserar olika och 
sätter konsonanter 
lite otight. Acapella 
delarna är fina 

Lågt tak      

Olsson Lite svajig start 
precisionsmässigt, tydlig 
diktion, följsam och 
homogen frasering, 
stundtals lite ohomogent 
klangligt, övertygande slut ff 
men lite kort paus innan 
slutkläm? 

Intonation ngt svajig i 
början 
Liten ensemble, känsligt 
Stor dynamisk spännvidd, 
intensitet i fortet 
 

Lite otydlig start. Herrstämmor 
mer crescendo än damer, låter 
starkare än kvinnorna. Även 
tydligare ansatser i 
herrstämmorna. I svaga 
nyanser svårt att höra 
konsonanter. Varm klang, 
rent. 
Lite oklar textning, starten i 
herrarnas insats fungerar. 
Känns lite som om sångarna 
står och läser 
noter ibland. 

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

Tydlig, vackert 
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Farmer glittrande start, 
medryckande, rytmiskt 
pregnant, lekfullt,  

Fin mikrodynamik 
God balans mellan stämmor 
Perfekt repertoar för 
mindre ensemble 

Ganska romantisk klang, 
särskild i kvinnostämmorna. 
Kort stycke, jag hinner inte 
uppfatta så 
mycket. 

 Osäkert, lite 
intonationsproblem 

Bäck tydlig diktion, närhet, 
stundtals lite ohomogent 
klangligt i tenor och 
basstämmor, andaktsfullt 
slut,  

Intensivt, expressivt 
Perfekt frasering 
Märgfull bas i slutet (före 
omtagning av ”Se vi gå 
upp”) 

Damrösterna låter längre bort 
ifrån än herrstämmorna, i alla 
fall i början. Lätt att höra 
texten. 
Mer uttryck i herrarnas 
textning, mer dramatik. Ibland 
känslan av att de läser noter. 
Efter mitten 
”skall han uppstått igen”, när 
det börjar med ”se” en lite 
osäker start. Fint diminuendo 
av 
sopraner på sista tonen. 

 Tydligt, naket – 
altar och tenorer 
lite svagare än 
sopran och bas 

Reger Flödigt klangligt, 
intonationen något osäker i 
kör inledande delen, 
triolpartiet i pianot fin 
rytmisk spänning mot kören, 
svaga partiet innan 
mellanspel mycket 
övertygande, som helhet ett 
fint framförande men det 
gifter sig inte riktigt 
klangligt, 

Bra balans mellan kör o 
piano 
Ngt ansträngda röster 
ibland (för liten ensemble 
för denna repertoar?) 
Aning av osäkerhet? Inte 
riktigt samma precision som 
i tidigare sånger 
 

Pianoförspel – låter en bit 
ifrån, en hel del klang. Pianot 
blandar sig bra med kören i 
början. 
Pianot låter som om det är 
mycket legatopedal, klangerna 
flyter ihop. Detta minns jag 
inte alls 
från rummet när jag satt där. 
En hel del efterklang, särskilt 
för pianot, akustiken fungerar 
för 
kören men inte lika bra för 
pianot eftersom klangerna 
inte blir så tydliga. Lite osäker 

 Pianot har en dov 
och tråkig klang, 
kören vackra linjer 
– pianot och kören 
upplevs inte riktigt 
samspelta 
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insats av 
tenorerna på lilla Bb, även lite 
skevt i sopranklangen här. 
Kontra C i pianot fin klang, 
fyller 
rummet. Saknar det lilla extra i 
slutet, bland annat i 
textningen ”treu ihm lebst”. 
Här kunde de ha 
tagit ut svängarna mer. 
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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):  När man jämför direktlyssningen med lyssning på inspelning framgår det att upplevelsen skiljer sig åt främst när det gäller det klangliga och akustiska. 

Det framgår också att vissa stycken passar bättre i viss akustik. Madrigalen (Farmer) fick sitt i mitt tycke absolut främsta framförande i den torraste 

akustiken. Beror det en vana hos mig som lyssnare eller hos de som framför den, att sjunga och lyssna på den typen av musik utomhus utan akustik 

(valborg)? Både Olsson och Reger gör sig väldigt fint i den största akustiken medan Bäck verkar ha fungerat bäst i mellanakustiken. 

(SJ): Omdömena om nyanser (positiva) och körklang (blandade) är likartade mellan lyssningssituationerna. Däremot finns i livelyssningen i hemmet mer 

fokus på intonation. Däremot finns stora skillnader när det gäller upplevelsen av akustik: efterklangen betecknas i livelyssningen i hemmet som "mycket 

liten" både för M och H (ingen kommentar om detta för L), samtidigt som "rymdkänsla" nämns för M och L (men inte för H). Tveksamheten vid 

direktlyssningen om det snabba tempot i M och H i Farmer finns inte i livelyssningen i hemmet, där Farmer upplevs oreserverat positivt i alla 

versionerna. 

(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 mellantak (M),  
andra sessionen högt tak (H)  och tredje sessionen 
lågt tak (L) så märker jag att finns en del olikheter i 
upplevelsen men att de främst är kopplade till 
akustiken. 
  
Mellantakhöjden: Olsson betecknas klangen som 
”varm” / ”rik”. Vid direktlyssningen anmärker jag 

M:    I Olsson handlar 
kommentarerna delvis om 
olika saker men är inte 
motstridiga. I Farmer sågs 
tempot vara alltför snabbt i 
direktlyssningen men däremot 
"livfullt utan jäkt" i 
livelyssningen i hemmet; 
precisionen beröms i boda.. I 
Bäck talas i efterhands-
lyssningen om "tunt" i 

Jämförande kommentarer 
saknas 

Jämförande kommentarer 
saknas 
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att ”s-ljud blir lite övertydliga och störande 
stundtals” men på inspelningen betecknas detta 
som ”.diktionen bra”. Karaktären betecknas 
”finstämd” / ”rösterna vilar i klangen”. Kritik finns 
mot samtidigheten:  ”Lite osäker start” / 
”samtidigheten ibland brister” 
I Farmer noteras ”Friskt och medryckande tempo, 
levande frasering och fördrag” /” Porlande och 
lekfullt framfört”. På inspelningen känns tempot 
lite tungt, något som inte noteras vid 
direktlyssningen. På båda klagas det över 
textningen ” stundtals svårt att höra texten” / 
”skulle önska lite mer diktion” 
I Bäck är det genomgående positivt förutom en 
kritik mot energi i textningen, något som noteras 
på båda lyssningarna: ”aktivare textning i 
basstämma” / ”intensiteten i diktionen skiljer sig 
(basar aktivare)”. I Reger kommenteras det 
likartat: ”uttrycksfull inledning i pianot” / 
”Uttrycksfull pianointro”, ””gifter sig inte riktigt 

rytmiskt i partiet före pianomellanspelet”/ ”i 
triolpartiet gifter sig rytmen inte riktigt med 
kören”, tempot känns lite släpigt vid 
direktlyssningen något som inte noteras på 
inspelningen  
 
Högt tak: I Olsson beskrivs allt likartat, ”väldigt 
vacker klang”/”homogen klang”, ”långa 
andningspauser och levande agogik”/”fin andning i 
fraseringen”. På inspelningen framhålls även 
diktionen. 
I Farmer klagas det lite på precision och 
samtidighet vid direktlyssningen, något som inte 

mansstämmorna; i övrigt 
positivt om gestaltningen i 
båda. I Reger noteras pressade 
mansstämmor i båda, medan 
pianots uttrycksfulla inledning  
nämns enbart i 
efterhandslyssningen, där 
också direktlyssningens 
försiktiga kritik av pianots 
nyansering i relation till kören 
saknas. 
 
H: I Olsson nämner båda en 
ställvis förekommande 
dominans för herrstämmorna. 
Direktlyssningen har positiva 
kommentarer ("vackra 
treklanger, bra intonation") 
som inte motsägs men heller 
inte har någon motsvarighet i 
efterhandslyssningen. I Farmar 
saknas direktlyssningens kritik 
mot det höga tempot och 
tydligheten i textningen i 
efterhandslyssningen. I Bäck 
tas olika saker upp (nästan allt i 
positiva termer), utan att 
upplevelserna kan beskrivas 
som radikalt olika; I Reger finns 
i båda en viss kritik mot 
balansen piano-kör; i 
direktlyssningen beröms slutet, 
i efterhandslyssnsingen 



16 
 

kommenteras vid lyssnandet på inspelning. Kan det 
vara så att bristande precision berodde på 
akustiska fenomen med det höga taket? I Bäck är 
direktlyssningen odelat positiv medan småsvajig 
tonträffning och olika energi i diktionen noteras på 
inspelningen.  
I Reger noteras det mesta likartat: ”agogisk och 
levande pianoinledning” /”fängslande 
pianoinledning”, ”välljudande körklang”/”tät och 
andäktig klang”, ”lång och fin båge över hela 
framförandet”/”mycket fint och homogent 
fraserat”.  
 
Lågt tak: I Olsson noteras det likartat ”tajt och 
samstämt”/”följsam och homogen frasering; 
”texten hörs”/”tydlig diktion”; däremot så 
kommenteras akustiken något problematisk vid 
direktlyssningen, något som också återspeglar sig 
på inspelningen ”stundtals lite ohomogent 
klangligt” 
I Farmer är allt positivt i denna version både vid 
direktlyssning och på inspelning. 
I Bäck framhålls precision och tydlighet medan 
klangen och akustiken beskrivs problematisk. 
I Reger framhålls brister i intonationen, började 
kören bli trött? Däremot framhålls tydligheten i 
framförandet. 

inledningen. 
 
L:  I Olsson får 
nyanseringen/dynamiken får 
beröm i båda; brister i den 
klangliga homogeniteten 
nämns enbart i 
direktlyssningen (möjligen 
indirekt i efterhandslyssningen 
"Liten ensemble, känsligt"). 
"Tomma" pauser nämns enbart 
i direktlyssningen. För Farmer  
finns enbart positiva 
omdömen; mikrodynamiken 
(båda), tydlighet i textningen 
(direkt), balansen (efterhand) 
För Bäck fokuseras i 
direktlyssningen på 
akustikrelaterade aspekter: 
pauslängd och tempo. I 
efterhandslyssningen beröms 
uttrycket på flera sätt, medan 
direktlyssningen enbart 
nämner ett "sublimt slut".  
 
I Reger noteras ansträngda 
röster i båda; i direktlyssningen 
talas om "osamtidighet" och i 
efterhandslyssningen om 
"osäkerhet"  och brist på 
precision. Balansen mellan kör 
och piano beröms utan 
reservationer i båda. 
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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): De jämförande lyssningarna 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. 

Genomgående upplever jag vid lyssningen av inspelningarna att X är den torraste akustiken. Det tycks gynna samtidigheten, konsonantplacering men även 

diktion och omsorg om balans mellan rösterna. Däremot tycker jag genomgående att rösterna i sig klingar lite friare i de ”blötare” akustikerna Y och Z. 

Självförtroende? Tolkningarna verkar vara genomgående satta och välrepeterade. Det är nästan inga skillnader i tempobehandling. När jag jämför med 

anteckningarna från liveframförandet skulle jag gissa på att X = 3, Y=1 och Z = 2 [rätt] 

I Olsson föredrog jag H vid genomlyssningen som jag tyckte kombinerade den fina klangen i M med samtidigheten och diktionen i L på ett bra sätt. Vid den 

jämförande analysen så framgår detsamma även om det i delar av stycket kan variera.  

När det gäller Farmer så var jag mycket förtjust i L vid genomlyssningen som jag tyckte var medryckande med rytmisk pregnans. Jag tyckte även om H som 

hade en fin klang. M upplevde jag lite problematisk i tempot och diktion. Vid den jämförande analysen verkar detta i stort bekräftas även om jag där då 

finner L ännu vassare i detaljarbetet.  

I Bäck är det långtifrån entydigt då jag tycker att alla tre inspelningarna har sina brister och förtjänster. Jag har mycket svårt att utläsa från mina 

anteckningar vad som kan tänkas bero på akustiska omständigheter. Precision i samtidighet och diktion är bäst i L och sämst i M. H klingar något bättre.  

Upplevelsen av Reger störst av samtidighetsproblem mellan kör och piano men här finns det tydliga skillnader i tolkningen och framförandet. M upplevs 

genomgående lite släpig och oprecis i diktionen. H klingar bra men i något avsnitt är omsorgen i detaljarbetet och precisionen något bättre i L. Som helhet 

känns H som den bäst avvägda när det gäller tempobehandling och agogik. Pianointroduktionen är mest uttrycksfull i M.  

 
(SJ): Lyssningen gjordes 9–11 augusti (en jämförande lyssning per dag) med hörlurar på dator. 

Det är endast i Farmer som en tydlig och konsekvent skillnad i dynamikbehandlingen kan uppfattas: L har där mer av "findynamik" än övriga. I övrigt är 

versionerna väsentligen likartade om än inte helt identiska. 

Alla inspelningarna har något av rymdkänsla, även om det är sällan som en direkt efterklang uppfattas. Ett sådant ställe är Olsson t. 38, där efterklang 
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uppfattas i samtliga versioner, i M dock som kortare än övriga (möjligen har H längst efterklang).  

Tempo och agogik: Bilden av temposkillnaderna mellan de tre versionerna är splittrad. Z är snabbast i Farmer och Reger, men långsammast i Olsson och 

Bäck. L och M har nästan identisk speltid i Olsson och Farmer men skiljer sig åt i de övriga styckena. Inte bara tempomässigt utan även agogiskt framstår H 

som den mest varierade versionen (med avvikelser åt "båda håll", ofta i form av ett upplevt "driv" i början av fraser, men ibland även i mer uttalade 

ritardandi).  

Klang och balans: Klangbalansen är god i samtliga versioner. I L dominerar tenorstämman något i slutackordet. 

Dynamik: Det är endast i Farmer som en tydlig och konsekvent skillnad i dynamikbehandlingen kan uppfattas: L har där mer av "findynamik" än övriga. I 

övrigt är versionerna väsentligen likartade om än inte helt identiska. 

(KN): Generellt kan sägas att jag i inspelning L upplevde att balansen mellan stämmorna var ojämn, mansstämmorna dominerade. I Reger är pianot för starkt 

i denna version och klangerna flyter ihop. Inspelning M är musikaliskt mer behärskad och återhållsam. 

När jag summerar mina intryck och lägger ihop olika parametrar blir min prioritering av inspelningarna L, M och H följande: 

1. H bäst 

2. L näst bäst 

3. M näst näst bäst… 

Slutligen, det har varit en mycket stor behållning att lyssna till dessa inspelningar. 

Fantastisk musik framförd av mycket goda sångare, pianist och dirigent! 

(HK): Session L: Likte alt i denne versjonen. Olsson: lett, luftig frasert, klar tekstlig, veldig fint; Farmer: veldig fint klart, klare innsatser; Bäck: veldig klar tekst, 

nakent;  

Session M: Olsson:  litt saktere, mere legato, sostenuto enn L, ( lange toner holder jevnere klang) L var mere release klang, men fint; Farmer: mere 

horisontal; Bäck: fint 

Session H: Olsson: fint frasert, varm klang; Farmer: Hörer ikke teksten så godt, spesiellt i brgynnelsen av stykket, lekent frefört; Bäck: seriöst; Reger. Fint 

sammen som ensemble, synes pianoklangen er ltt tykkere enn x, litt tungt 

Jeg synes igjen det har värt veldig vanskelig å höre forskjeller på de 3 opptakene. I mine örer höres X best ut generellt. Her synes jeg man kommer i direkte 

kontakt med musikken. Klangen er slank og fin. Men klangen i Y er rikere. I Reger er også pianoklangen fin, enkel og ukomplisert. Det er en versjon med 

retning som jeg synes kanskje mangler i Y og Z. Jeg synes at alle pianosoloene i X er organiske, enkle og fine. I Z de litt for overdrevne opplever jeg. Rubatoen 

blir for stor, som om jeg har gått meg bort i et stort klangbilde. Y er et rikt klangbilde, men her sliter vi med ensembleproblemene. 

Kanskje jeg opplever det litt som i solo piano prosjektet: Skulle önske tolkningen fra X (lavt tak) med klangen fra Y (mellomtak) 
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(JB): H mot M: M något raskare (Olsson); H mer balanserad mellan stämmorna (Olsson) 

H mot L: L närmare (Olsson); H högre tempo (Farmer); H långsammare än L (Reger); L bättre precision i ansatserna, L smetar lite mer (Reger) 

M mot L: M ngt raskare (Olsson); M ngt accelerando i första frasen (Farmer); M: För tidig insats i takt 10 (Farmer); M: S och A starkare takt 13 (Farmer); L: 

Ngt spänstigare (Farmer); L: Högre precision (Bäck); L ngt raskare än Z (Reger) 

 

(TJ): Jag har lyssnat i hörlurar och finner en obalans mellan stämmorna vilket kan bero på fler saker, 
- Att det är obalans i kören 
- Att det är olika avstånd mellan körmedlemmar och mikrofonparet 
- Att mikrofonerna är riktade åt vissa stämmor i kören 

I min mening är basstämman generellt för stark och i vissa fall även sopranstämman. Förklaringen till detta kan ligga i att öppningsvinkeln på mikrofonparet 
varit, för sammanhanget och för vald mikrofon, för stor. För stor öppningsvinkel ger starkare upptagning för stämmorna på körens ytterkanter (sopran och 
bas). Det ger förutom lägre signal också diskantfall för stämmor i mitten av kören (alt och tenor) 
En annan observation jag gjort är att stämmorna tenderar att antingen komma från vänster eller från höger, dvs. att mitteninformationen saknas, vilket 
stärker teorin om för stor öppningsvinkel. 
 
Olsson, durata:  M = 2,44 
   H = 2,47 
   L = 2,44 
Farmer, durata M = 1,27 
   H = 1,25 
   L = 1,27 
Bäck, durata  M = 3,01 
   H = 3,06 
   L = 3,04 
Reger, durata  M = 6,43 
   H = 6,36 
   L = 6,48 
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 Petter Sverker Karin Helge Tomas 
H mot M      

Olsson Takt 1-16: Något större dynamisk 
variation i H i övrigt helt likartade 
förutom att precisionen kanske är 
något bättre i M.  
Takt 17-54: Likartade men 
möjligen är det lite mer tryck i ff i 
H som även klingar lite friare. 
Precisionen likartad. 
Takt 55-slut: Kortare slutackord i 
M, annars mycket likartade även 
om H kanske klingar lite mer 
övertygande. Även något bättre 
samtidighet. 

H är 4 sekunder längre [än M] 
Temposkillnaden är inte påfallande och 
visade sig vid mätning vara ganska 
jämnt fördelad över stycket, förutom i 
slutet (fr o m t 30), då samma tempo 
uppmättes i alla versionerna. Paradoxalt 
nog upplevdes början av det dramatiska 
"Sagittae"-avsnittet (t. 17ff) som 
snabbare i H; möjligen stannar H av mer 
än övriga i slutet av detta avsnitt (t. 19–
20).  
I alla tre versionerna utförs Olsson i ett 
förhållandevis lugnt och jämnt tempo. 
De agogiska förlängningarna av enskilda 
toner, framför allt i frasslut, är likartade 
men tycktes vara mindre påfallande i H 
än i övriga versioner. Vissa agogiska 
skillnader märktes i slutet av stycket 
sista tonen före slutackordet ("me", t 
39:4) görs kortare (dvs förlängs mindre) 
i M än i övriga versioner (störst 
förlängning i H).  
Vissa små skillnader finns i 
svällardynamiken mellan versionerna, 
men något mönster (att någon 
inspelning skulle vara mer eller mindre 
"dynamisk" än de övriga) har inte kunna 
urskiljas.  

Mer uttryck och 
avfraseringar i M. Däremot 
dominerar herrstämmorna 
på de starka 
partierna. Rösterna klingar 
mer i M. 

Se 
generella 
komment
arer 
 

H är att föredra 
framför M 
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Farmer Takt 1-18: H har mer tempoenergi 
och något bättre diktion, båda 
klingar likartat 
Takt 19-slut: Mer tempoenergi i H 
som även har högre precision i 
samtidighet och diktion, klingar 
annars likartat dynamiskt och 
balansmässigt. 

Här är H den snabbaste versionen; 
Tydligast hörs detta i t. 28f, där tempot 
ökas i alla versionerna (tempoökningen 
sammanfaller med övergången från 8-
dels- till 4-delsrörelse) men klart mest i 
H. Även i början upplevs H som något 
snabbare. 
Skillnaderna i agogik är små. I t. 32:2 
("oh"), före övergången till 6/4-takt, 
förlängs halvnoten i samtliga versioner 
kraftigt i andra reprisen, och något även 
i första reprisen.  

Bra ”drive” i tempot, mer 
energi i H än i M. Enstaka 
stämmor sticker ut mer i H 
än i M. 

 Både H och M 
har sina 
svagheter. Det är 
svårt att avgöra 
vilken som är att 
föredra. 
Samspelet i de 
båda versionerna 
är ibland 
tillfredställande 
men vid vissa 
partier har båda 
brister 

Bäck Takt 1-12: H har större dynamisk 
spännvidd, diktion och 
konsonantplacering bättre i H, 
tempobehandling och agogik 
mycket likartad 
Takt 13-26a: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. 
Inga egentliga hörbara skillnader 
Takt 26b-slut: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. 
Svårt att höra några egentliga 
skillnader. 

H är den längsta (långsammaste) 
versionen med en speltid på 3:06 mot 
3:01 för M. De upplevda skillnaderna i 
grundtempo är dock små (i 
slutavsnittet, t. 33ff, upplevdes dock M 
som något snabbare än H. I H görs mer 
ritardando (inklusive förlängd slutton) i 
vissa frasslut (t 31f och 36f) än i övriga, 
framför allt M. Däremot upplevdes 
starten på det andra avsnittet ("Ty han 
skall bliva överlämnad", t. 13:4ff) som 
snabbare i H än i de övriga. Det 
övergripande intrycket är att de 
(återhållsamma) agogiska skiftningar 
som förekommer är i huvudsak 
desamma i alla versionerna. 
Dynamiken är i huvudsak likartad. Vissa 
variationer finns mellan versionerna (t 

Lite skev start i H, mer än i 
M. (en för tidig insats i en 
herrstämma). Jämnare 
nyanser i H, inte så stora 
skillnader i herrstämmorna 
som i M. Djupa tonen på 
”skall han uppstå igen” i 
låga basen klingar inte så 
rikt i H som i de andra 
versionerna. Basarna 
dominerar på flera ställen, 
de är lite för starka i 
förhållande till andra 
stämmor i M. 

 M är att föredra 
– bättre 
intonation och 
mer samspelta 
rytmiseringar 
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ex när ett crescendo börjar) men något 
tydligt mönster kan inte urskiljas. 
Möjligen framstår M som den mest 
dynamiskt varierade versionen. H 
noteras på några ställen för högre 
intensitet (spänning) i dynamiken. 
Klangbalansen är god i samtliga 
versioner. 

Reger Takt 1-29: Mer agogiskt uttryck i 
pianoinledning i M, Kören klingar 
homogenare i H, M känns lite 
släpig i diktionen, mer precision i 
konsonantplacering i H 
Takt 30-55: De är båda likartade 
men tempot och artikulationen 
känns något livfullare i H. 
Takt 56-85a: Ensembleproblem i 
båda tagningarna gällande 
samtidighet och rytm, likartade 
agogiskt men diktionen lite 
livligare i H, 
Takt 85b-slut: M är lite spretigare 
klangligt och intonationsmässigt, 
mer riktning i H, M känns lite 
släpig i jämförelse, mycket 
finstämt slut i H 

Z är snabbast med 6:37, medan M har 
6:42. Skillnaderna är dock inte jämnt 
fördelade över stycket, utan hänför sig 
framför allt till de senare avsnitten, 
framför allt slutavsnittet i C-dur (från t. 
85, där har M 1:56 och H 1:52). Även i 
jämförelse med M upplevs H som mer 
flytande, utan att tempot uppfattas som 
"snabbt".  
I början av stycket är det dock 
annorlunda. Här är det framför allt 
pianointroduktionen i H som görs mer 
retorisk-agogisk, långsammare och mer 
accentuerad än i de övriga. I övrigt är 
temposkillnaderna (uppmätta och 
upplevda) mindre i styckets tidigare 
avsnitt. H upplevs ibland som mer 
"drivande" även i tidigare avsnitt (t. ex. i 
insatskedjan t. 30f), utan att speltiden i 
dessa nämnvärt skiljer sig från övriga. 
Agogiken i kören är (till skillnad från i 
pianots soloinsatser) återhållsam och i 
huvudsak likartad. I M görs i t. 11 ett 
litet accelerando (onoterat men 
inskrivet för hand i det kopierade 

Mer klang i H än i M 
(kanhända taket i 
mellanläge i H). Pianot 
bitvis lite i bakgrunden, 
kören 
mer framträdande i H än i 
M. Jag upplever pianot 
generellt svagare i H än i 
M. Helge tar ut 
svängarna mer i förspelet i 
H än i M. Mer expressivt 
och nyansrikt även i 
körstämmorna i de 
följande partierna i H. 
Upplever att alla musicerar 
betydligt mer i H än i M där 
det bitvis var lite 
krampaktigt. 

 Bättre samspel 
mellan piano och 
kör i H. Acapella i 
slutet av stycket 
är bättre i H. 
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notexemplaret) som inte uppfattas i de 
övriga versionerna. 
I jämförelse med H upplevs M som mer 
dynamiskt expressiv i de tidigare 
avsnitten (t o m t. 53) men H som mer 
dynamisk i senare delar. 

H mot L      

Olsson Takt 1-16: Likartade, men L känns 
lite tajtare när det gäller balans 
och diktion, klangligt är H något 
friare i rösterna 
Takt 17-54: L är lite mer precis i 
konsonantplacering och 
samtidighet  
Takt 55-slut: H mer njutbar i 
fraseringen men något mindre 
precis, rösterna klingar lite friare i 
H  
 

H är 4 sekunder längre [än L] 
Temposkillnaden är inte påfallande och 
visade sig vid mätning vara ganska 
jämnt fördelad över stycket, förutom i 
slutet (fr o m t 30), då samma tempo 
uppmättes i alla versionerna. Fugatot (t 
30f) upplevdes snabbare i L, i synnerhet 
i förhållande till H. 
I alla tre versionerna utförs stycket i ett 
förhållandevis lugnt och jämnt tempo. 
De agogiska förlängningarna av enskilda 
toner, framför allt i frasslut, är likartade 
men tycktes vara mindre påfallande i H 
än i övriga versioner.  
Vissa små skillnader finns i 
svällardynamiken mellan versionerna, 
men något mönster (att någon 
inspelning skulle vara mer eller mindre 
"dynamisk" än de övriga) har inte kunna 
urskiljas. Ett subito ff i t. 38 ("gratis") 
upplevs framför allt i L. Klangbalansen 
är god och skiljer sig mycket litet mellan 
versionerna. I L sticker dock altstämman 
ut något i t. 27.  

Större nyansskillnader i H 
än i L? Röstklangen är 
naknare i H, det händer att 
enstaka 
stämmor sticker ut ur 
klangen. Verkligen svårt att 
höra någon nämnvärd 
skillnad. När jag lyssnar 
igen blir jag osäker på mina 
första iakttagelser. 

Se 
generella 
komment
arer 
 

Bättre intonation 
i H. Fler 
timingmissar i H 
(basen är 
konstant för 
tidig). Jag 
föredrar dock H 
på grund av 
klangen. 

Farmer Takt 1-18: Mycket likartade 
tolkningar men precisionen och 

Här är H den snabbaste versionen (1:24, 
jämfört med 1:27 för L). Tydligast hörs 

mindre rumskänsla i H än i 
L. Körklangen låter 

 L är betydligt mer 
osäker. I L har 
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energin i klang och textning känns 
något vassare i L 
Takt 19-slut: Tempobehandling 
och agogik identisk. Båda klingar 
mycket bra, men kanske ännu 
något mer omsorg i detaljerna i L. 

detta i t. 28f, där tempot ökas i alla 
versionerna (tempoökningen 
sammanfaller med övergången från 8-
dels- till 4-delsrörelse) men klart mest i 
H. Även i början upplevs H som något 
snabbare. I t. 13 upplevdes en (mycket 
liten) temposänkning, framför allt i L. 
Skillnaderna i agogik är små. I t. 32:2 
("oh"), före övergången till 6/4-takt, 
förlängs halvnoten i samtliga versioner 
kraftigt i andra reprisen, och något även 
i första reprisen. Här finns vissa 
variationer mellan versionerna (L mer 
förlängd i första reprisen, H mer i andra 
reprisen). Slutet upplevs mer "plötsligt" 
i H. 
L utmärker sig genom mer av 
"mikrodynamik" (uttunning) än övriga, 
framför allt i början och i ekoverkningar 
i "Up and down"-avsnittet (t. 18–27). H 
uppfattas som i starkare nyans, framför 
allt i styckets senare del och framför allt 
i relation till L. 

närmare i H än i L. sångarna 
intonationsprobl
em, att pricka 
toner samt starta 
och avsluta toner 
samtidigt. H är 
riktigt bra 

Bäck Takt 1-12: L lite spretigare 
klangligt och balansmässigt, 
likartad agogik 
Takt 13-26a: L är något mer precis 
i tonträffning och artikulation 
Takt 26b-slut: H klingar bättre 
med en något större emfas 
agogiskt, slutet har en större 
andäktighet i L 

H är den längsta (långsammaste) 
versionen med en speltid på 3:06 mot 
3:04 för L.  
Det övergripande intrycket är att de 
(återhållsamma) agogiska skiftningar 
som förekommer är i huvudsak 
desamma i alla versionerna. 
Dynamiken är i huvudsak likartad. Vissa 
variationer finns mellan versionerna (t 
ex när ett crescendo börjar) men något 

Klangrikt i L. Tydligt 
textning särskilt i 
herrstämmorna i L, 
Upplever att basarna i L 
står 
närmare mikrofonerna än 
andra röster. Svagare start 
i H än i L, försiktigare start i 
H. 
Kvinnorösterna klingar mer 

 M är att föredra 
framför H – 
bättre intonation 
och mer 
samspelta 
rytmiseringar 
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tydligt mönster kan inte urskiljas. H 
noteras på några ställen för högre 
intensitet (spänning) i dynamiken. 
Klangbalansen är god i samtliga 
versioner. I L dominerar tenorstämman 
något i slutackordet. 

i H än i L, bättre balans 
mellan kvinnor och män än 
in L. På de 
starkaste partierna ”och 
döda honom” är männen 
fortfarande starkare än 
kvinnorna (sannolikt 
beror detta på ett högt läge 
för männen och lågt för 
kvinnorna). Viss osäkerhet i 
textning i 
altstämman ”till Jerusalem” 
inte tillsammans i H. 

Reger Takt 1-29: Mer agogik i 
pianoinledningen i H, rösterna 
klingar friare i H, samspelet 
mellan piano och kör är mycket 
fint i H, små slitningar i L 
Takt 30-55: Båda är likartade 
agogiskt och tempomässigt men 
liter mer precision i samspelet i L, 
diktionen är också mer exakt 
rytmiskt i L, 
Takt 56-85a: Ensembleproblem i 
båda tagningarna gällande 
samtidighet och rytm, rösterna 
känns lite friare och klingar bättre 
i H 
Takt 85b-slut: Båda är likartade 
agogiskt men tempot bredare i L, 
riktningen i H fram till a cappella 
partiet gör att breddningen 
efteråt känns naturligare. 

Detta är det längsta av styckena, och 
det är också här som temposkillnaderna 
är störst: H är snabbast med 6:37 och L 
6:48. Skillnaderna är dock inte jämnt 
fördelade över stycket, utan hänför sig 
framför allt till de senare avsnitten, 
framför allt slutavsnittet i C-dur (från t. 
85, där L har 2:00, och H 1:52). Här 
utmärker sig L genom en mer 
majestätisk karaktär, som gör att de 
koralartade pianomellanspelen upplevs 
som något statiska. Något liknande, 
med mer maestosokaraktär i L, märks 
även i det föregående avsnittet (t. 71:3–
84).  
I början av stycket är det dock 
annorlunda. Här är det framför allt 
pianointroduktionen i H som görs mer 
retorisk-agogisk, långsammare och mer 
accentuerad än i de övriga. I övrigt är 

Pianot har större klang i 
förspelet i L än i H. Även 
kören låter mer i 
inledningen än i H. 
Pianot överröstar i vissa 
partierna sångarna särskilt 
när det endast är en eller 
två körstämmor. 

 Bättre samspel 
mellan piano och 
kör i H. Kören 
låter bättre i H 
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temposkillnaderna (uppmätta och 
upplevda) mindre i styckets tidigare 
avsnitt. H upplevs ibland som mer 
"drivande" även i tidigare avsnitt (t. ex. i 
insatskedjan t. 30f), utan att speltiden i 
dessa nämnvärt skiljer sig från övriga. 
Den första körinsatsen har i samtliga 
versioner ett snabbare tempo än 
pianointroduktionen; mest märks denna 
kontrast i L. Agogiken i kören är (till 
skillnad från i pianots soloinsatser) 
återhållsam och i huvudsak likartad. I Y 
görs i t. 11 ett litet accelerando 
(onoterat men inskrivet för hand i det 
kopierade notexemplaret) som inte 
uppfattas i de övriga versionerna. I 
övergången mellan t. 63 och 64 stannar 
L upp något, medan H i stället har en 
accelerandotendens. I t. 106 görs ett 
kraftigt rit. i L. 
En expressiv dynamik finns i alla 
versioner, men det är svårt att uppfatta 
några större skillnader mellan dem. I 
takt 13 uppfattas ett mer subito piano i 
L medan övriga versioner har ett 
jämnare diminuendo.  

M mot L      

Olsson Takt 1-16: Inspelningarna är 
mycket likartade tempomässigt 
och dynamiskt, det klingar lite 
friare om rösterna i M men 
precision och samtidighet något 
sämre i denna, agogiken känns 

L och M har samma grundtempo, på 
någon sekund när. 
I alla tre versionerna utförs stycket i ett 
förhållandevis lugnt och jämnt tempo. 
De agogiska förlängningarna av enskilda 
toner, framför allt i frasslut, är likartade. 

homogenare textning i 
första frasen i M, 
konsonanterna kommer 
lite efter i altstämman i L. 
Lite ”o-tight” i texten i L. 
Mer homogen textning i M. 

Se 
generella 
komment
arer 
 

L låter mer säker 
och M mer 
osäker. Jag gillar 
L mycket 
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något friare och naturligare i M 
Takt 17-54: Även här klingar M 
lite friare. Upplever fermatpausen 
lite längre i M (bra) men 
inspelningarna är lika långa. 
Tempomässigt och dynamiskt 
mycket likartade. Takt 55-slut: 
Friare klang i M, likartad agogik 
och tempobehandling men något 
längre andningspauser i M som 
har något mer ”emfas”, som 
helhet lyssnar jag hellre på M 

Vissa agogiska skillnader märktes i 
slutet av stycket sista tonen före 
slutackordet ("me", t 39:4) görs kortare 
(dvs förlängs mindre) i M än i övriga 
versioner. 
Vissa små skillnader finns i 
svällardynamiken mellan versionerna, 
men något mönster (att någon 
inspelning skulle vara mer eller mindre 
"dynamisk" än de övriga) har inte kunna 
urskiljas. Ett subito ff i t. 38 ("gratis") 
upplevs framför allt i L. Klangbalansen 
är god och skiljer sig mycket litet mellan 
versionerna. I L sticker dock altstämman 
ut något i t. 27.  

Herrstämmor dominerar 
mer i M, bättre balans 
mellan stämmorna i L, 
därför tycker jag bättre om 
L men skevheten i textning, 
precision 
är lite störande. Mer rymd i 
L, smalare klang i M. 

Farmer Takt 1-18: Tempomässigt startar 
de likartat men i M går tempot 
ned något från takt 15. Överlag 
tycker jag L har lite mer 
tempoenergi och precision i 
textning och artikulation. 
Takt 19-slut: Upplever M släpig i 
jämförelse med L men den är 
endast något längre i tid. Kan ha 
med diktion att göra. Föredrar L 
som jag tycker har den där lilla 
extra energin i tempo, text och 
artikulation, balans och dynamik 
är mycket likartad 

I t. 13 upplevdes en (mycket liten) 
temposänkning, framför allt i L. 
Skillnaderna i agogik är små. I t. 32:2 
("oh"), före övergången till 6/4-takt, 
förlängs halvnoten i samtliga versioner 
kraftigt i andra reprisen, och något även 
i första reprisen. Här finns vissa 
variationer mellan versionerna (L mer 
förlängd i första reprisen) 
L utmärker sig genom mer av 
"mikrodynamik" (uttunning) än övriga, 
framför allt i början och i ekoverkningar 
i "Up and down"-avsnittet (t. 18–27).  

Viss osäkerhet i L, tappar 
lite tempo i M, inte samma 
dansanta känsla som i L, 
svänger inte 
lika mycket som i L. 
Upplever att tempot i M är 
lite lägre än L. 

 M är att föredra 
framför L, mycket 
beroende på 
tenorernas 
insatser i L 

Bäck Takt 1-12: Mkt likartad 
tempobehandling och agogik, 
båda men framförallt M är lite 
skakig i tonträffning inledningsvis, 

De upplevda skillnaderna i grundtempo 
är små. Det övergripande intrycket är 
att de (återhållsamma) agogiska 
skiftningar som förekommer är i 

kring 7’ i L viss osäkerhet i 
insatser. L är neutralare i 
uttryck medan M har mer 
uttrycksfull 

 M är att föredra 
framför L. Bättre 
samspel och 
individuella 
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kanske lite mer driv framåt i M till 
fermaten men också något längre 
andningspaus 
Takt 13-26a: Tonträffning, balans 
och artikulation (textning) har hög 
precision i L, där brister M något, 
däremot är f con forza mer 
samstämt och välklingande i M, 
Takt 26b-slut: Mycket likartad 
tempobehandling och agogik. 
Tonträffning, balans och 
artikulation något bättre i M än i L 

huvudsak desamma i alla versionerna. 
Dynamiken är i huvudsak likartad. Vissa 
variationer finns mellan versionerna (t 
ex när ett crescendo börjar) men något 
tydligt mönster kan inte urskiljas. 
Möjligen framstår M som den mest 
dynamiskt varierade versionen, medan 
L är den jämnaste.  
Klangbalansen är god i samtliga 
versioner. I L dominerar tenorstämman 
något i slutackordet. 

textning och tolkning i 
herrstämmorna samt fina 
avfraseringar. 
Kvinnorösterna låter dock 
även i 
M relativt neutrala. 

insatser 

Reger Takt 1-29: Pianoinledning är mer 
agogisk och uttrycksfull i M, 
precisionen är hög i L, upplever 
kören lite släpig mot pianot i M, 
klangligt känns M lite friare. 
Takt 30-55: Jag upplever M lite 
långsam i diktionen och att det 
rytmiskt känns släpigt mot pianot, 
L har större skärpa i intonation 
och textning, tempomässigt är de 
helt likartade men M upplevs lite 
släpig 
Takt 56-85a: både L och M går 
isär takterna 63-65, i detta avsnitt 
klingar M något friare, 
släpigheten jag upplevde i denna 
tagning i början av verket är inte 
påtaglig här, lite svårt att förhålla 
sig till båda dessa avsnitt då de 
har de inledande 
ensembleproblemen 

Detta är det längsta av styckena, och 
det är också här som temposkillnaderna 
är störst: M har 6:42 och L 6:48. 
Skillnaderna är dock inte jämnt 
fördelade över stycket, utan hänför sig 
framför allt till de senare avsnitten, 
framför allt slutavsnittet i C-dur (från t. 
85, där L har 2:00 och M). Här utmärker 
sig L genom en mer majestätisk 
karaktär, som gör att de koralartade 
pianomellanspelen upplevs som något 
statiska. Något liknande, med mer 
maestosokaraktär i L, märks även i det 
föregående avsnittet (t. 71:3–84).  
Den första körinsatsen har i samtliga 
versioner ett snabbare tempo än 
pianointroduktionen; mest märks denna 
kontrast i L. Agogiken i kören är (till 
skillnad från i pianots soloinsatser) 
återhållsam och i huvudsak likartad. I M 
görs i t. 11 ett litet accelerando 

Mycket efterklang i 
pianoförspelet L, även i 
kören (L taket i högt läge?). 
Varm klang både i kör och 
piano i L. M har mindre 
klang i pianot, lär ha lägre 
tak än L (M taket i lägsta 
nivån?). 
Smalare klang i kör än i L. 
Känns som om sångarna 
kämpar mer i M på de höga 
partierna än i L. 
Rösterna är mer 
avslöjande, t ex tenorernas 
höga insats i mitten, som 
känns lite naken, låter lite 
svajigt i M. Bra balans 
mellan piano och kör i M. 
Slutet avslöjande i M, 
enstaka rösters skavanker 
hörs, liksom lite oprecis 

 Kören och pianot 
är mer samspelta 
i M men kören 
inbördes är mer 
samspelt i L. M är 
att föredra 
framför L. L är 
mindre samspelt 
och mer spretig.  
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Takt 85b-slut: Mkt likartad 
tempobehandling och agogik men 
något större kontraster i L som 
även är något mer precis i diktion 
och klang. 

(onoterat men inskrivet för hand i det 
kopierade notexemplaret) som inte 
uppfattas i de övriga versionerna. I 
övergången mellan t. 63 och 64 stannar 
L upp något. I t. 106 görs ett kraftigt rit. 
i L. 
En expressiv dynamik finns i alla 
versioner, men det är svårt att uppfatta 
några större skillnader mellan dem. I 
takt 13 uppfattas ett mer subito piano i 
L medan övriga versioner har ett 
jämnare diminuendo. På några ställen 
uppfattas mer av crescendo i M än i L ( 
t. 53:3f).  

textning i andra delen av 
M. Det blir inte den breda 
klang som finns i L. 

 

 

 


