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Förord 

För mig var det självklart att projektarbetet skulle handla om ett ämne som engagerar mig och 
som jag skulle komma att ha användning för i framtiden. Drömmen om att ha ett eget 
instrument hemma och intresset för mekanik har legat till grund för mitt val. Själv har jag lärt 
mig mycket under processen och hoppas att mitt arbete bidragit med något nytt! 

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till min vän Bertil Östergren för den tid och den kunskap 
som du bidragit med under arbetets gång.  

Tack till Stefan Normark, Herwin Troje, Gary Verkade och min handledare Åsa Unander-
Scharin för hjälp med reflektioner, material och utveckling i mitt arbete, och till S:t Olovs 
församling, Piteå församling och Skellefteå landsförsamling för att ni upplåtit era instrument. 

Sist men inte minst ett stort tack till min fru Cecilia som ständigt har stöttat mig! 
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Inledning 
 
Personlig bakgrund 
Musik har alltid haft ett stort inflytande på mitt liv. Jag började som så många andra i 
musikskolans regi med piano och musikteori, utökade med violin och sedan med studier i 
orgel vid Svenska Kyrkans fria musikundervisning. Vid Framnäs Folkhögskola kom jag för 
första gången i kontakt med det romantiska klangidealet. Orgeln i Öjeby kyrka som stod till 
mitt förfogande hade ett fristående spelbord, en lättspelad klaviatur och en romantisk klang. 
Drömmen om en liknande orgel hemma hade väckts… 
 
2011 började jag min tjänst som kyrkomusiker i Arvidsjaur och funderingarna över ett 
övningsinstrument blev ytterst aktuella. Jag har under flera år funderat över möjligheten att ha 
en orgel hemma och har betraktat de alternativ som funnits tillgängliga. En akustisk orgel 
skulle behöva ett relativt stort antal stämmor för att utgöra ett fullvärdigt övningsinstrument. 
Instrumentet skulle därmed, i fråga om klang och utrymmesmässiga aspekter få svårt att bäras 
upp av ett mindre rum då rummet fyller en stor del av funktionen som orgelns resonanslåda. 
De digitala instrument som finns att tillgå på marknaden har inte tillfredsställt mina önskemål 
gällande ljud och spelkänsla.  
 
Av en bekant fick jag höra talas om konceptet Hauptwerk. 
 
Hauptwerk är ett datorbaserat virtuellt orgelsystem för återgivning av piporglar där varje 
enskild stämma samplas ton för ton med full originalakustik. Efter redigering av de enskilda 
samplingarna sätts detta samman till ett komplett sampleset, vilket sedan kan spelas via ett 
MIDI-utrustat spelbord. En Hauptwerk-orgel är med andra ord en virtuell modell av en 
orgel(...)1 
 
Man kan tillägga att en del sampleset spelas in från två olika perspektiv: ett som speglar det 
ljud organisten hör vid spelbordet och ett för hur ljudet ter sig i rummet. Man kan då välja 
perspektiv eller blanda. Möjligheten till att sampla (spela in varje pipa med för- och 
efterklang, tonansats och tonavslut i enskilda filer vilka sedan sätts samman till ett sampleset) 
egna stämmor öppnar stora möjligheter för den kreative att sätta ihop sin egen orgel. 
 
Den 5 augusti 2012 fick jag ett fristående spelbord från en orgel, Åkerman & Lund, av 
döttrarna till en avliden släkting, Karl-Erik. Mina efterforskningar har visat att det 
ursprungligen byggdes till Skellefteå Landsförsamlings kyrkas orgel 1915, och monterades 
ned vid läktarorgelns ombyggnad 1953. Karl-Erik hade studerat orgel i Landskyrkan under 
1930-talet och blev på något sätt erbjuden att ta hand om spelbordet. Han kom sedan att ställa 
in det i ett uthus, där det stod bortglömt i nära 60 år innan jag hörde talas om det. Spelbordet 
besitter ett kulturhistoriskt värde men saknar idag funktion. Målet är att projektarbetet ska ge 
mig kunskap kring klaviaturer och vad som påverkar spelkänslan vilket i sin tur får ligga till 
grund för vad jag ska konstruera och sätta in i spelbordet. 
  

1 http://www.leyman.net/z06_orgelsystem/z06_orgelsystem-01_introduktion.html 
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Syfte  
Syftet är att utreda och diskutera vad i händelsekedjan, vid orgelspel, som påverkar touchen i 
klaviaturen kopplade till digitala respektive akustiska instrument och att jämföra skillnaden 
för det musikaliska uttrycket. 
 
Frågeställningar 

1. Vad i händelsekedjan, från tangent till klingande ljud, är av betydelse för en bra 
touch? 

2. Vilken betydelse har touchen för de musikaliska uttrycksmöjligheterna? 
 

 
Metod, material och begrepp 
Jag har använt mig av olika kvalitativa metoder så som att föra loggbok via kamera och skrift 
samt samråda med sakkunniga kopplat till syftet. Jag har också använt olika kvantitativa 
mätningar för att undersöka olika klaviaturer samt spelat ett stycke av Klaus Huber för att 
undersöka de musikaliska uttrycksmöjligheterna. 
 
Urval och avgränsningar 
Jag har fokuserat arbetet kring digitala klaviaturer till en MIDI-konverterad klaviatur kopplad 
till Hauptwerk som finns i Lycksele. Klaviaturen i Lycksele har valts ut med tanke på 
forskningen kring vad jag ska sätta in i spelbordet från 1915.  
 
Kort biografi över Klaus Huber 
Klaus Huber (1924-) är en schweizisk violinist och kompositör, han studerade komposition 
för sin gudfar Willy Burkhard (1900-1955) i Zürich och Boris Blacher i Berlin. 
Kompositionsstilen präglas av ett djupt, naturligt introvert uttryck och en oöverträffad 
kontroll av musikalisk tid. Stycket ”In memoriam Willy Burkhard” för orgel skrevs 1955 och 
framfördes första gången i Radio Zürich 1956.2 
 
Begrepp och förklaringar 
Abstrakt: Ett slags tunna ribbor, mestadels av trä men ibland även av järn, mässing eller 
aluminium.3 
 

 
 

Bladkontakt: En typ av kontakt som är hermetiskt förseglad av glas och som manövreras av 
ett magnetfält. En fördel med dessa kontakter är att de har en mycket lång livslängd då den 
hermetiska förslutningen skyddar mot damm och fukt som kan orsaka problem i systemet.4 
 

 
 
Barkermaskin: En pneumatisk maskin uppfunnen 1833 av Charles S Barker.5 I en för övrigt 
helt mekanisk traktur får små kilbälgar, en för varje spelton, dra abstrakterna vid en viss 
punkt, oftast placerad innan kopplen. Organistens arbete består enbart i att med tangenten 

2 http://www.klaushuber.com 
3 Hellsten, Instrumentens drottning. s.194. 
4 http://www.midiboutique.com/old/ 
5 Westblad, Kyrkoorgeln. s.48. 
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öppna lufttillförseln till Barkerbälgen som sedan gör det tyngre arbetet att dra resten av 
trakturen (med eventuella koppel).6 

Bottenvikt: Med det menar jag den vikt i gram som behövts för att hålla tangenten nere i 
bottenläge. 

Diod: Är en komponent som är till för att endast leda ström i en och samma riktning. 

Hermetisk: Otillgänglig, tillsluten,7 i detta fall gastät kontakt. 

Kombinationssystem: Ett system som gör det möjligt att förprogrammera olika 
kombinationer av register på orgeln så att man snabbare kan byta mellan olika registreringar. 

Kontaktbräde: Med kontaktbräde menar jag det färdiga ämne av exempelvis trä eller 
skivmaterial som bladkontakterna monterats upp på. (Se bild s.18). 

Luftkista: En del av orgelns luftsystem som är belagd under lufttryck samt den del där 
spelventilerna sitter monterade. (Se bild s.9). 

MIDI-konverterad klaviatur: Syftar i detta fall på en klaviatur från en akustisk orgel som 
byggds om för att styra en virtuell orgel via midi-signaler. 

Ryggpositiv: Ett en-manualigt orgelverk/positiv som är placerat hängande över 
läktarbarriären bakom organistens rygg och spelbart via en särskild manual på huvudorgeln. 

Sampleset: Avser i orgelsammanhang digitalt inspelade toner från orgelpipor som ordnats 
stämvis med en ljudfil per pipa vilka sätts samman till en komplett uppsättning och sedan kan 
spelas via en MIDI-utrustad klaviatur. 

Spelbord: Den del av orgeln som innehåller pedal och manualklaviaturer samt alla 
anordningar för hanteringen av orgelns klanger.8 (Se bild s.9). 

Spelvikt: Med spelvikt menar jag den vikt i gram som behövs för att ventilen inne i luftkistan, 
i en akustisk orgel, ska släppa från kancellen så att tonen kan börja klinga. Ventilen trycks 
mot kancellen av fjäder och lufttryck. 

Stämma: Även kallat register innebär en uppsättning pipor per tangentrad med en specifik 
klang. 

Touch: Är känslan i händelsekedjan med utgång från tangenten. 

6 Hellsten, Instrumentens drottning. s.195.
7 Bonniers konversationslexikon V. s.679.  
8 Hellsten, Instrumentens drottning. s.192.  
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Traktur: Systemet för kraftöverföring mellan tangent och ventil.9 I trakturen överförs 
spelarens impulser från tangent till väderlådans spelventil.10 

Tryckpunkt: Kan beskrivas som ett extra mottryck just före eller i samband med 
tonansatsen vid nedtryckningen av en tangent (notera att det inte är alla orglar eller 
klaviaturer som har tryckpunkt). 

Verkuppdelning: Orgelstämmorna är grupperade i verk, klangligt självständiga delar av 
orgeln och oftast spelbara från var sin manual.11 

Virtuell orgel: Syftar här på den samplade orgel som finns i en dator och som görs spelbar 
via en midi-utrustad klaviatur och programvaror som Hauptwerk eller GrandOrgue.   

Vällbräda: Överför tangentrörelsen i sidled. Vällbrädan möjliggjorde att piporna kunde 
ställas upp i en annan ordning än tangenterna och dessa kunde i sin tur anpassas till 
storleken på organistens hand. 12 Utan vällbrädan skulle det inte vara möjligt att bygga orgeln 
särskilt mycket bredare än klaviaturen. 

Vällare/Vällarmar: De enskilda delar som sitter monterade på vällbrädan. 

9 Hellsten, Instrumentens drottning. s.12. 
10 Hellsten, Instrumentens drottning. s.194. 
11 Hellsten, Instrumentens drottning. s.11. 
12 Hellsten, Instrumentens drottning. s.24. 
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Händelsekedjan 
Jag har aldrig tyckt att det varit särskilt stimulerande att spela på orglar med elektrisk traktur 
och många organister har sagt detsamma. Oftast lyfts problemet fram i form av att det bara är 
”av eller på”. På en mekanisk orgel finns möjligheten att långsamt öppna och stänga 
spelventilen och därmed få luften att sakta börja vina genom pipan till dess den ljuder till fullo 
(pipans tonansats i slowmotion). På en elektrisk traktur finns inte den möjligheten, enbart en 
elektrisk kontakt som snabbt öppnar och stänger ventilen.  

De elektriska klaviaturer/spelbord som styr dessa akustiska orglar liknar i mångt och mycket 
dem som återfinns i digitala/virtuella orglar, enda skillnaden är att vi i detta fall har riktiga 
pipor att arbeta med. När jag själv har spelat på dessa orglar vid gudstjänster och konserter har 
det dock sällan varit avsaknaden av att sakta kunna öppna spelventilen som varit det 
avgörande för min upplevelse utan snarare klaviaturens totala livlöshet. Händelsekedjan 
saknas. 

Jag upplever att när man musicerar på en mekanisk akustisk orgel skapas en händelsekedja, 
små vibrationer i tangenterna som uppstår när abstrakter, vinklar, vällare, ventiler och 
lufttryck tillsammans bildar en process, en massa som sätts i rörelse och som via små 
vibrationer bildar en touch i tangenten som går vidare genom händerna och ger hjärnan en 
uppfattning av vad som komma skall. Händelsekedjan handlar egentligen om det 
sammanlänkade fysiska materialet man använder för att artikulera på en orgel även inberäknat 
den fysiska människan i form av fingrar, armar och impulser från hjärnan. Man kan reducera 
anslaget på en orgel till styrningen av själva spelventilen, hur den öppnas respektive stängs, i 
vilken hastighet osv. Men exakt hur styrningen av ventilen ser ut finns det olika tekniska 
system för och därför får man olika förutsättningar att styra ventilen på olika orglar, och 
ibland går det kanske inte alls…?! Detta gäller även inom en och samma orgel. En mekanisk 
orgel kan ha ett bröstverk som sitter nära vilket gör att man i större utsträckning kan styra det 
verket än exempelvis ett stort huvudverk som befinner sig längre bort. Det får då ett mer 
invecklat traktursystem som ger mindre möjlighet till styrning. Styrningsmöjligheterna kan 
alltså variera inom ett och samma system men även inom en och samma orgel. 

I en mekanisk akustisk orgel är det ventilfjädern i andra änden av trakturen som håller 
tangenterna i det övre viloläget, alltså i det läge vi ser tangenterna när de inte är nedtryckta (ca 
10 mm över bottenläge). Om orgelbyggaren gjort ett bra jobb är fjädertrycket välbalanserat 
mot massan i trakturen och drar tillbaka den när man släpper upp tangenten och sluter 
ventilen. Detta måste också fungera vid snabb repetition av tonerna. Jag påstår att repetitionen 
blir snabbare med högre fjädertryck men på bekostnad av touchen. 

Johann Gottlieb Töpfer skriver i sin bok Orgeln: 

Uti väderkistan finnas fjädrar, fjäderlistor, kancellventiler och deras ledstift. Fjädrarna skola 
tilltrycka ventilerna, som af tangenterna öppnas. De måste således hafva en märkbar 
öfvervigt uti tryckkraft öfver mekanikens dragning, hvilken ventilen och tangenten, 
inberäknade deras föreningsband, utöfva emot fjäderspänningen.13  
Ventilfjädern skall väl tilltrycka ventilen, men dess tryckning bör icke vara större, än att den 
öppnade ventilen hastigt och säkert åter höjer sig upp till kancellen, då mottryckningen 

13 Töpfer, Orgeln. s.45. 
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upphörer. Den egentliga kraften, som trycker den vädertätt intill kancellöppningen, är den i 
väderkistan befintliga samt sammanprässade luften.14  

Detta händelseförlopp saknas i en elektrisk digital klaviatur där enbart en fjäder håller 
tangenteten i övre viloläge. Likande åsikter kring avsaknaden av kontroll över pipan tonansats 
har jag mött hos organister angående pneumatiska orglar där pipornas tonansats styrs via 
pneumatik, ett system med små bälgar och blyrör som manövreras via en fjäderbelastad 
klaviatur.  

Under en studieresa till Tyskland år 2013 fick jag för första gången ingående öva och 
framföra ett stycke vid en pneumatisk orgel. Orgeln är byggd år 1900 av Walcker och finns i 
Essen. Systemet var segt, tonerna var märkbart fördröjda men efter en veckas övning så hade 
jag vant mig någorlunda. Klaviaturen var lättspelad vilket tyder på ett lågt fjädertryck. Jag 
tyckte dock inte att den pneumatiska klaviaturen saknade händelseförlopp. Det fanns en 
upplevelse av att en process tog fart när tangenten trycktes ned, luft som blåstes genom 
blyrören och bälgar som lyftes för att slutligen nå fram till pipan, det var en form av ”av och 
på” syndromet fast i långsamt tempo. 

I artikeln: Ett besök hos orgelbyggarna i Falu Kristine kyrka beskrivs när orgelbyggaren 
Herwin Troje försökte återskapa en barockorgel i Cahmanstil med hjälp av 290 bevarade 
Cahmanpipor. 15 I samtal med Bertil Östergren fick jag veta att Herwin Troje också varit med 
och byggt den franska barockorgeln i Maria Magdalena kyrka, Stockholm. Inför detta bygge 
lär han ha utfört undersökningar på ett par gamla orglar i Frankrike byggda av Clicquot. 
Dessa franska barockorglar lär ha haft en mycket bra anslagskänsla.  

Jag bestämde mig för att kontakta Herwin Troje via mail och ställa några frågor kring varför 
orglarna skulle haft en sådan bra spelkänsla och en kväll ringde han upp. Han berättade att 
han besökt orglar i Souvigny och Poitiers i Frankrike. Mekaniken var ofiltad och bestod av 
kraftiga vällare, tjocka abstrakter i ek och vällarmar av järn, således en rätt stor massa i 
överföringen samt ventilfjädrar vilket givetvis medförde ett visst slammer, men vad gör lite 
slammer i en katedral!. En del orglar hade ventilfjädrar som inte var lindade i varv men de 
kunde vara ganska tjocka. En av orglarna hade ett speldjup på 11mm vid tangenten men bara 
8 mm vid spelventilen. Det var således små rörelser i mekaniken och därför kunde de bygga 
orglarna med större massa i trakturen, med stora doningar i järn och ek.  

Herwin berättade att om mekaniken har större rörelser måste massan som ska förflyttas vara 
lätt annars blir orgeln tungspelt, större rörelse tillåter inte större massa. Han menade att man 
nästan kan föreställa sig att orglarna var lättspelta bara genom att titta på notskrift till viss 
fransk barockmusik. Han menar att filtbrickor i moderna orglar åstadkommer en ”förlust” i 
energin mellan tangent och spelventil (moderna orglar har mycket filt i form av brickor och 
annat i mekaniken för att minimera slammer) och att ofiltad mekanik åstadkommer mycket 
mindre förlust. Han gjorde en jämförelse. Om man tar ett antal filtbrickor och staplar dom 
mellan tumme och pekfinger kan man trycka ihop dem till en bråkdel av tjockleken precis 
som man kan göra med ett färskt bröd. Han menar att om man touchar en rad mekanikdelar så 
ska energin vara lika stark på andra sidan, han jämförde det med ”Newtons vagga” 16 där fem 
stycken järnkulor hänger i ett stativ. När någon av de yttre kulorna dras ut och släpps tillbaka 

14 Töpfer, Orgeln. s.46. 
15 Anonym. ”Ett besök hos orgelbyggarna i Falu Kristine kyrka”. s.114, 116. 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_vagga 
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stöter den i de andra fyra kulorna och rörelsemängden förs vidare genom de tre mittersta 
kulorna till den sista kulan i andra änden som uppnår exakt samma rörelsemängd som den 
första kulan. Skulle man sätta en bit filt mellan någon av kulorna skulle det uppstå en förlust i 
rörelsemängden och på samma sätt menar han att touchen i orgelmekanik påverkas.17 

Processbeskrivning 

Klaviaturtester på akustiska orglar 

Det är för spelet av icke ringa vikt, hur lätt tangenterna gå, m.a.o. hur pass lätt touchen är. 
Motståndet i tangenten bör vara så stort, att det övervinnes, först då en vikt av 200-250 gr. 
placeras vid tangentens ända.18 

Mätmetoder 
I min eftersträvan att utreda varför jag upplever att akustiska klaviaturer känns mer levande än 
digitala och för att undersöka hur spelmotståndet påverkar touchen har jag gjort mätningar på 
ett antal klaviaturer kopplade till akustiska orglar. Genom att mäta spelvikt och bottenvikt på 
olika manualer (MI, MII, MIII) och typer av trakturer och orglar ville jag också ta reda på vad 
som är det idealiska spelmotståndet i tangenterna. 

För att mäta spelvikten använde jag en helförsänkt maskinskruv av modellen M5x8 och 
brickor av storleken 5x19x1mm. Skruven limmades ihop med en bricka och en tjock filtbricka 
i botten för att inte göra åverkan på tangentbeläggningarna. Skruven ställdes sedan längst ut 
på tangenten och brickor lades på en och en tills tangenten föll ner i bottenläge. Varje bricka 
väger cirka 2 gram vilket gör att felmarginalen är plus cirka 1 gram. Jag eftersträvade att 
placera vikten på precis samma ställe på samtliga tangenter och anser att felmarginalen kan 
anses som låg. 

I mätningen av bottenvikt försökte jag till en början att plocka bort brickor, enligt ovanstående 
metod, för att se när tangenten började lyfta från filtbädden under tangenten. Detta visade sig 

17 Personlig kontakt. 
18 Westblad, Kyrkoorgeln. s.223-233. 
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vara mycket svårt eftersom att det inte gick se någon större skillnad mellan om jag lyfte bort 2 
respektive 20 gram från skruven. Lösningen blev att mäta bottenvikten med en fjädervåg av 
märket Halda. Denna mätmetod har betydligt högre felmarginal än mätmetoden för spelvikten 
eftersom jag själv måste hålla i vågen. Jag uppskattar felmarginalen till plus/minus cirka 5 
gram utifrån hur visaren på fjädervågen svänger. Bottenvikten är mätt i det läge där tangenten 
börjar lätta från filtbädden. Eftersom fjädervikten är som högst när tangenten är helt nedtryckt 
i filtbädden, på grund av att en fjäder genererar högre tryck ju mer den trycks ihop, kan man 
anta att bottenvikten generellt kan anses vara lite högre än mätresultaten vid vanligt spel.  

Samtliga vikter är uppmätta med orgelfläkten påslagen och registerandrag inskjutna förutom 
när annat anges. 

Skellefteå S:t Olov Läktarorgel 
Jag började med att undersöka en mekanisk orgel i Skellefteå S:t Olov byggd 1965 av 
Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad.  

Det första problem jag stötte på var att jag hade för lätta vikter. Även om jag staplade brickor 
högre än maskinskruvens längd så föll inte tangenten ned. Det resulterade i att jag fick åka 
hem och gjuta ett antal vikter i bly som jag hade i botten för att öka grundvikten på skruven. 

Det jag kom fram till och som visas i diagrammet ovan är att den helmekaniska orgeln 
generellt har högst spelvikt i basen och att spelvikten successivt minskar upp till diskanten. 
Min förklaring till detta är att ventilerna är bredast i basen och successivt minskar i bredd upp 
till diskanten. Det blir alltså ett högre lufttryck på ventilerna i basen eftersom dessa fångar 
upp mer luft.  

Den högst uppmätta spelvikten på huvudverket (HW) MII låg på tonen C#, 241 gram, och den 
lägst uppmätta spelvikten låg på tonen c3, 109 gram. Medelvikten låg på 156,5 gram för hela 
klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 30 och 90 gram med en medelvikt på 60 gram. 

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

C C# D D# E F F# G G# A B H c c# d d# e f f# g g# a b h c1 c1
# d1 d1
# e1 f1 f1
# g1 g1
# a1 b1 h1 c2 c2
# d2 d2
# e2 f2 f2
# g2 g2
# a2 b2 h2 c3 c3
# d3 d3
# e3 f3 f3
# g3 g#
3 a3

Spelvikt & Bottenvikt S:t Olov

Spelvikt MII HW Spelvikt MIII SW Bottenvikt MII HW Bottenvikt MIII SW

10 



Den högst uppmätta spelvikten på svällverket (SW) MIII låg på tonen D#, 161 gram, och den 
lägst uppmätta spelvikten låg på tonen e3, 75 gram. Medelvikten låg på 112 gram för hela 
klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 40 och 90 gram med en medelvikt på 63 gram. 

Intressant att notera är att vid stickprov på fem tangenter, C, c, c1, c2, c3, så ökar spelvikten 
allt eftersom register dras ut. Se diagram nedan.  

Min hypotes är att mer luft ska passera förbi ventilen om registren är utdragna eftersom 
trycket i kancellen inte utjämnas lika fort som om den vore tillsluten. Ju fler register som är 
utdragna desto större mängd luft tillåts passera förbi ventilen innan trycket utjämnas. 
Viktökningen skulle då förklaras av att ventilen sugs upp mot tillslutet läge av 
förbipasserande luft vid öppnandet. 

Manual II C c c1 c2 c3 
0 register 210g 182g 160g 135g 109g 
1 register 210g 186g 160g 132g 111g 
Fullt verk 226g 198g 170g 142g 122g 

Manual III C c c1 c2 c3 
0 register 136g 136g 111g 90g 93g 
1 register 149g 141g 118g 92g 98g 
Fullt verk 159g 149g 124g 98g 106g 

Skellefteå Landskyrka Läktarorgel 
Denna orgel är mekanisk med konstant påliggande barkermaskin, byggd 2008 av Grönlunds 
Orgelbyggeri i Gammelstad. 
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Den högst uppmätta spelvikten på huvudverket (HW) MI låg på tonen a#, 192 gram, och den 
lägst uppmätta spelvikten låg på tonen f, 145 gram. Medelvikten låg på 164 gram för hela 
klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 80 och 130 gram med en medelvikt på 109,5 gram. 

Den högst uppmätta spelvikten på svällverket (SW) MII låg på tonen d1, 202 gram, och den 
lägst uppmätta spelvikten låg på tonen f2, 149 gram. Medelvikten låg på 174 gram för hela 
klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 90 och 140 gram med en medelvikt på 111,5 gram. 

Den högst uppmätta spelvikten på svällverket (SW) MIII låg på tonen c#, 226 gram, och den 
lägst uppmätta spelvikten låg på tonen e2, 147 gram. Medelvikten låg på 183 gram för hela 
klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 30 och 130 gram med en medelvikt på 88 gram. 

Intressant att notera är att spelvikten inte verkar påverkas av att register dras ut. Det betyder 
att den som spelar kan använda hur många register den vill utan att anslaget påverkas. 

Efter att ha genomfört mätningar på dessa två instrument väcks för mig en ny frågeställning. 
Jag tycker personligen att orgeln i Skellefteå Landskyrka uppvisar en märkbart hög bottenvikt 
i förhållande till den helt mekaniska orgeln i S:t Olov. Detta är förvånande eftersom 
barkermaskinens syfte är att göra orgeln mer lättspelad. Jag beslutar mig för att undersöka om 
andra orglar med barkermaskin också uppvisar liknande mätresultat. Den enda orgel med 
barkermaskin som jag känner till inom räckhåll är orgeln i Öjeby kyrka.  

Öjeby Kyrka 
I Öjeby Kyrka finns en orgel med konstant påliggande barkermaskin på manual I och 
mekanisk traktur på manual II, byggd 1998 av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. 

Den högst uppmätta spelvikten på huvudverket (HW) MI låg på tonen h1, 190 gram, och den 
lägst uppmätta spelvikten låg på tonen d1, 111 gram. Medelvikten låg på 137 gram för hela 
klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 30 och 120 gram med en medelvikt på 65 gram. 
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Den högst uppmätta spelvikten på svällverket (SW) MII låg på tonen C, 233 gram, och den 
lägst uppmätta spelvikten låg på tonen e3, 135 gram. Medelvikten låg på 179 gram för hela 
klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 40 och 110 gram med en medelvikt på 73 gram. 
 
Jag gjorde även här ett stickprov på fem tangenter, C, c, c1, c2, c3. I tabellerna nedan syns en 
tydlig skillnad mellan hur spelvikterna påverkas i en klaviatur kopplad till en barkermaskin 
respektive i en helt mekanisk klaviatur när register adderas. I manual I som är kopplad via 
barkermaskin så påverkas spelvikten i princip inte alls men i den mekaniska manual II så ökar 
spelvikten med ett antal gram allt eftersom register läggs till. 
 

Manual I C c c1 c2 c3 
0 register 126g 128g 141g 124g 132g 
1 register 124g 128g 140g 124g 132g 
Fullt verk 124g 128g 140g 124g 132g 

 
Manual II C c c1 c2 c3 
0 register 233g 184g 169g 172g 193g 
1 register 252g 202g 182g 204g 196g 
Fullt verk 265g 215g 200g 214g 210g 

 
Mätningarna av dessa akustiska orglar har fått mig att fundera kring vad det är som gör att jag 
upplever en klaviatur som lättspelad, tungspelad, lätt att artikulera på eller inte. 
 
Klaviatur till virtuell orgel 
I Lycksele finns en klaviatur av Åkerman & Lund från 1938 som är midi-konverterad och 
kopplad till Hauptwerk.19 Mätningar har även gjorts på denna klaviatur. 
 

 
Observera att det lodräta axelvärdet har ett mindre spann än mätningarna på de övriga klaviaturerna vilket kan 
upplevas vilseledande. Notering om avbrott i linjen, tangenterna var svåra att mäta pga. tröghet. 

19 Poor man in search for better organ touche. 
http://forum.hauptwerk.com/viewtopic.php?f=15&t=10485&p=77138 

20

30

40

50

60

70

80

90

C C# D D# E F F# G G# A B H c c# d d# e f f# g g# a b h c1 c1
# d1 d1
# e1 f1 f1
# g1 g1
# a1 b1 h1 c2 c2
# d2 d2
# e2 f2 f2
# g2 g2
# a2 b2 h2 c3 c3
# d3 d3
# e3 f3 f3
# g3 g#
3 a3

Spelvikt & Bottenvikt Digitala klaviaturen

Spelvikt MI Spelvikt MII Bottenvikt MI Bottenvikt MII

13 
 

                                                 



Den högst uppmätta spelvikten på manual I låg på tonen D#, 78 gram, och den lägst uppmätta 
spelvikten låg på tonen F#, 52 gram. Medelvikten låg på 63 gram för hela klaviaturen.  
Bottenvikten pendlade mellan 30 till 67 gram med en medelvikt på 42 gram. 
 
Den högst uppmätta spelvikten på manual II låg på tonerna B, f, 68 gram, och den lägst 
uppmätta spelvikten låg på tonerna f#, g#1, b1, d#2, 40 gram. Medelvikten låg på ca 61,6 
gram för hela klaviaturen. Bottenvikten pendlade mellan 40 till 62 gram med en medelvikt på 
ca 50,9 gram. 
 
Även här gjordes ett stickprov på ett antal tangenter för att se hur spelvikterna påverkas.  
I tabellerna nedan syns tydligt att spelvikterna i denna midi-klaviatur påverkas av närliggande 
tangenters läge. Spelvikten tycks alltså vara konsekvent inkonsekvent.  
 
Spelvikter med närstående tangenter nere 

Manual I V2 V1 H1 H2 V1+2 H1+2 V1+H1 V1+2+H1+2 
G#: Magnet  
i övre läge 

62g 68g 74g 62g 70g 76g 84g 88g 

A: Magnet  
i nedre läge 

64g 74g 70g 66g 74g 72g 80g 80g 

Manual II         
c1: Magnet  
i övre läge 

64g 70g 70g 65g 70g 70g 76g 78g 

c#1: Magnet  
i nedre läge 

54g 64g 64g 54g 66g 64g 80g 80g 

I tabellen skall följande utläsas. V=vänster om given ton, H=höger om given ton, 1=kromatiskt tonsteg, 
2=diatoniskt tonsteg. Ex. V2 utifrån tangent G# utläses som: F#. Spelvikten hos tangenten G# blir då 62g om V2 
(F#) är nedtryckt samtidigt.  
 
Klaviaturen är försedd med en kontaktbräda med bladkontakter med 22 mm höjdskillnad, 
dioder, rektangulära magneter 9x15x5 mm. Avståndet mellan magnet och bladkontakt är 6 
mm, ansatspunkten 3-4 mm och speldjupet 10 mm. Klaviaturen saknar fjädrar för att trycka 
upp tangenten till övre viloläge efter att den tryckts ned, istället för fjädrar har den vikter av 
bly/tenn monterade längst bak på tangenten. Blyvikterna är justerade så att de har högst vikt i 
basen som successivt minskar med 10 gram för varje tangent upp till diskanten. Ventilens 
tryckpunkt är simulerad med hjälp av magneter 9x15x5 mm som är vända så att de stöter ifrån 
varandra. 
 
Vikter vs fjädrar 
En vikt, av bly eller annat material ger samma tryck oavsett tangentens läge, en blyvikt på 20g 
väger helt enkelt inte mer för att man trycker på den, vikten är konstant. Fjädrar fungerar till 
skillnad från vikter så att ju mer fjädern trycks ihop desto högre tryck ger den ifrån sig. Det 
innebär att tangenten har högst tryck när den är nedtryckt i bottenläget och lägst i övre 
viloläge. Här finns alltså en skillnad i hur den akustiska respektive digitala klaviatur jag 
undersökt är konstruerade. 
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Bilder på kontaktbrädet. Sidan med bladkontakter till vänster och sidan med kablar till höger.      
 
Magneter och deras påverkan av spelviken 
Något som är värt att nämna är vikten av kontaktmagneters placering och hur dessa 
interagerar med varandra. Om man placerar kontaktmagneter och bladkontakter bredvid 
varandra på raka rader uppstår ett tekniskt problem, magnetfältet från en magnet kan påverka 
flera kontakter samtidigt, med resultatet att om man trycker ned en tangent så börjar 
omkringliggande toner också ljuda. För att komma runt det måste man skilja på magneterna 
höjdledes. Det är bra om man kan ha så små kontaktmagneter som är möjligt för att minska 
interaktionen dem emellan, men magneterna måste samtidigt vara så pass starka att de kan 
interagera med bladkontakterna. 
 
En lösning för att skilja kontaktmagneterna åt är att 
montera upp dem på små aluminiumvinklar av olika 
längd som limmas fast på bakre änden av tangenten, 
utrymmet är begränsat i sid- och höjdled av 
klaviaturens eget mått och dess förhållande till andra 
manualer och kontaktbräden. På bilden till höger är 
höjdskillnaden cirka 14 mm mellan vinklarna. 
För att få en uppfattning om hur magneter påverkar 
varandra visar jag tre bilder här nedan.  
 

   
Bild 1           Bild 2                                                  Bild 3 
 
Bild 1: Magneterna sitter monterade höjdledes på två rader. Magneterna är vända så att sidor 
på magneter inom samma rad stöter bort varandra. B och D stöter alltså bort varandra, A, C 
och E likaså. 
Som en följd av detta genererar A och E en tryckkraft för C. 
Samtidigt vill magneternas sidor dras till sidorna av den andra radens magneter, sidan av B 
och D vill alltså dras till sidorna av A, C och E och vice versa.  
Som en följd av detta genererar B och D en dragkraft för C. 
 
Bild 2: Om de två tangenterna B och D trycks ned lyfts bakänden upp enligt bild. Detta gör att 
avståndet till C ökar som då förlorar delar av dragkraften från B och D. Resultatet blir därför 
att tangenten C går tyngre att trycka ned. 
Om istället två tangenter från den undre raden, C och E trycks ned blir resultatet att tangenten 
D går tyngre att trycka ned eftersom C och E genererar dragkraft till D. 

Olika höjdplacering av magneter via vinklar. 
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Bild 3: Samma fenomen uppstår om bara en tangent, till exempel C, trycks ned. B eller D går 
då tyngre att trycka ned eftersom C genererar dragningskraft, men eftersom A och E inte är 
nedtryckta upplevs kraften inte lika så stor.  
Samtidigt stöter också undersidan av övre radens magneter bort ovansidan av undre radens 
magneter. Undersidan av B stöter alltså bort ovansidan av C osv. 

Min slutsats är att kontaktmagneterna i sig kan påverka artikulationen eftersom tangenterna 
får olika spelvikt beroende på vilket läge intilliggande tangenter har. Spelvikten blir alltså 
inkonsekvent.  

Inspelning på digital och akustisk klaviatur 
För att utreda vilken betydelse klaviaturen har för de musikaliska uttrycksmöjligheterna på en 
digital och en akustisk klaviatur kopplad till en verklig orgel valde jag att spela in första 
satsen ur ”In memoriam Willy Burkhard” av Klaus Huber. Jag valde stycket för att jag tycker 
det är uttrycksfullt och innehåller detaljerad information om hur artikulationen ska utföras, 
vilket jag tyckte var bra eftersom jag önskade utföra artikulationen på ett likartat sätt för att 
lättare kunna jämföra inspelningarna. Eftersom de två orglarna inte har samma 
verkuppbyggnad eller stämmor har jag tagit hänsyn till det vid registreringen av de två 
inspelningarna. Vid båda inspelningarna användes registranter och bladvändare. 

Inspelningar både av verkliga orglar och från Hauptwerk måste avlyssnas med reservation för 
brister i återgivningskedjan (som även inkluderar åhöraren), samt brister i själva 
producerandet av inspelningar, kopieringar och dylikt. 

Val av sampleset 
Vid inspelning på den digitala 
klaviaturen kopplad till 
Hauptwerk valdes samplesetet 
Burea Church original.20 Detta 
för att orgeln finns fritt 
tillgänglig att ladda ned samt 
att orgeln har stämman 
Skalmeja 8’ i svällverket, något 
som är specifikt angivet i det 
orgelstycke som jag valt att 
använda mig av vid 
inspelningarna. 

Bilden visar spelbordet för Bureå kyrkas orgel i Hauptwerk. 

20 http://www.familjenpalo.se/vpo/download 
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Inspelning 1. Klaviatur till virtuell orgel i Hauptwerk 

Registreringarna som användes är följande: 
Takt Pedal MI (HV) MII SvV MIII BrV Koppel 
1-9 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Skalmeja 8’ 
9 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ 
10 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’, Rörflöjt 4’ Rörflöjt 8’ Gedakt 8’ 
11-17 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ HV+SvV 
18-23 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Gedakt 8’ HV+BrV 
23 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’, Rörflöjt 4’ Skalmeja 8’ HV+BrV 
23-29 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’, Rörflöjt 4’ Gedakt 8’ HV+BrV 
30-31 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’, Rörflöjt 4’ Rörflöjt 8’ HV+BrV 
32-36 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’, Rörflöjt 4’ Skalmeja 8’ HV+BrV 
37-48 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’, Rörflöjt 4’ Rörflöjt 8’ Gedakt 8’ HV+BrV, 

HV+SvV, 
P+SvV, 
P+BrV 

48-52 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ HV+BrV, 
HV+SvV, 
P+SvV, 
P+BrV 

52-55 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ HV+BrV, 
HV+SvV 

Inspelning 2. Klaviatur till akustisk orgel, Skellefteå S:t Olov Läktarorgel 
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Registreringarna som användes är följande: 
Takt Pedal MI (RP) MII (HW) MIII (SW) Koppel 
1-9 Subbas 16’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ Trumpet 8’ 
10 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Gedakt 8’ 
11-23 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’  

Kvintadena 8’ 
Rörflöjt 8’ Gedakt 8’ 

23-29 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’  
Koppelflöjt 4’ 

Rörflöjt 8’ 
Spetsflöjt 4’ 

Trumpet 8’ 

29-31 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ 
Spetsflöjt 4’ 

Gedakt 8’ 

32-36 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ 
Spetsflöjt 4’ 

Trumpet 8’ 

36-51 Subbas 16’, Gedakt 8’ 
Principal 16’ 

Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ 
Spetsflöjt 4’ 

Gedakt 8’ HV+ÖV 

51-52 Subbas 16’, Gedakt 8’ 
Principal 16’ 

Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ Gedakt 8’ HV+ÖV 

52-55 Subbas 16’, Gedakt 8’ Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ Gedakt 8’ HV+ÖV 

Likväl som det finns orglar med både en underbar klang och ett trevligt anslag finns det orglar 
som låter sämre och har ett mindre behagligt anslag. Däremellan finns också hela spannet av 
diskrepanser. Gemensamt för dem alla är att jag alltid upplevt att hur bra än orgeln låter så 
inbjuder och inspirerar det inte till ett konstnärligt spel om mekaniken jobbar emot mina 
intentioner. Någonstans finns det ”gyllene snittet” då man upplever att allt stämmer, att 
instrumentet och klangen jobbar med en och bidrar till ett konstnärligt spel. 

Men går det egentligen att spela lika konstnärligt och välartikulerat på gamla Åkerman & 
Lund-klaviaturer (datoranslutna via MIDI) som på den akustiska orgeln i S:t Olov? 
När jag spelade in stycket med den digitala klaviaturen var upplevelsen att den var mycket 
känslig att artikulera på. Detta uttryckte sig i bristen att kunna påverka spelventilen och hur 
den öppnas eller stängs. När jag tryckt ned tangenterna ca 4-5 mm gick tonen från noll till 
direkt ljudande vare sig jag ville det eller inte. Jag tycker att man kan höra i inspelningen att 
tonerna kommer direkt, det skapas en form av ”kantighet” i de enskilda tonerna som inte finns 
i inspelningen från S:t Olov. Korta toner blir extra korta och det påverkar ljudet. Den första 
tonen är också genomgående mer lik nästkommande ton, framförallt i rörverksstämmor och 
pedalen och därför låter det mer ”jämnt” än i S:t Olov. Jag tror att en aspekt av detta är den 
elektriska överföringen, i detta fall från klaviatur till artificiell spelventil och pipa men också 
det faktum att i Hauptwerk samplas tonerna tillsammans med tonansats och tonavslut så de 
delarna finns på sätt och vis redan inbyggda i tonen och jag har därför inte möjlighet att 
påverka tonansatsen i samma utsträckning som i S:t Olov. Detta är en faktor som gör att jag 
tycker att touchen blir lite statisk i karaktären. Ljud och touch hänger inte ihop i 
händelsekedjan på samma sätt som de gör i en mekanisk orgel. En annan faktor är att jag är 
mer van vid att spela med en riktig spelventil än med en artificiell, men man kan ändå inte 
förneka att man kan vänja sig vid den andra. 

På midi-klaviaturen upplevdes också avsaknaden av fjädrar som att tangenterna faller väldigt 
hastigt när man passerat tryckpunkten (i detta fall ca 4-5 mm ovanför övre viloläge) även om 
jag tror att det i viss mån kompenseras av blyvikten. Tangenten blir på sätt och vis en hävarm 
med en blyvikt på ena sidan och mitt finger på den andra. Vid nedslag av tangenten verkar det 
bildas en accelerationskraft i blyvikten som på något vis delvis kompenserar avsaknaden av 
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fjäder. Man kan jämföra det hastiga fallet med den förlust i energin som Herwin Troje pratade 
om men att den här kommer efter ”spelventilens öppnande” som simuleras av touchmagneter. 
Det uppstår också en ganska statisk känsla när tangenten nått bottenläget, ungefär som på ett 
piano. Som jag tidigare beskrivit så ökar fjädrarnas kraft ju mer de trycks ihop och den 
faktorn minskar eller uteblir därför om man bara använder vikter. Klaviaturen uppvisar 
ungefär samma effekt som när en akustisk orgel styrs via ett elektriskt spelbord fast i detta fall 
med virtuella pipor istället för riktiga, tonen kommer direkt. Jag har ingen möjlighet att 
påverka hur snabbt spelventilen öppnas eller stängs eller i detta fall den digitalt klingande 
tonens ansats. 

En annan väsentlig faktor är just inspelningarna i sig. I Hauptwerk kan man påverka 
inspelningen i efterhand då programmet spelar in i både midi- och wave-format. Om man 
spelar in i Hauptwerk kan man också koppla in en inspelningsutrustning, exempelvis, som i 
detta fall en Zoom H5 till Hauptwerk. Om jag sedan vill ändra registreringar eller laborera 
med det som händer på datorskärmen, exempelvis svällpedalen för att åstadkomma crescendo 
och diminuendo så spelar jag upp den färdiga midifilen i Hauptwerk och ändrar svällpedalens 
rörelser eller adderar register manuellt under tiden som inspelningen rullar. Det som då ändras 
på datorskärmen spelas i stället in på den tillkopplade Zoom H5, som också levererar en 
wave-fil. Detta ger möjligheter att påverka inspelningen på ett sätt som inte är möjligt vid 
inspelning på en akustisk orgel. Man kan tala om två konstnärliga produkter, den ena är 
liveinspelningar och den andra är dokumentationsinspelningar då man ofta gör flera tagningar 
och klipper ihop filerna för att få det perfekt. Inspelningen blir då en dokumentation av 
stycket men även av instrumentet. 

Hauptwerk ger också andra möjligheter att påverka ljudet på ett sätt som inte går på en 
akustisk orgel. I denna inspelning valde jag exempelvis att justera ned stämman Skalmeja 8’ 
med ca 10 decibel för att den inte skulle upplevas för påträngande, något jag hade önskat varit 
möjligt med Trumpet 8’ i S:t Olovs svällverk som upplevdes som allt för påträngande vid 
inspelningen.  

I både S:t Olov och Hauptwerk förprogrammerades 
registreringarna till stycket i orglarnas 
kombinationssystem med skillnaden att det i 
Hauptwerk blir virtuellt. Alla registerandrag 
existerar bara på datorskärmen vilket ger fördelen 
av att det inte förekommer något slammer när 
kombinationssystemet växlar registreringar, något 
som upplevdes som påtagligt störande vid inspelningen i S:t Olov, särskilt i takt 10 (00.45). 
Nackdelen är att man själv inte kan växla register lika enkelt under tiden man spelar oavsett 
om man använder kombinationssystem eller byter enskilda register manuellt. Vid användning 
av pekskärm är det smidigare men även där finns svagheter: det är inte alltid att 
registerandragen åker ut bara för att man trycker på dem, man behöver i många fall träffa 
exakt rätt, exempelvis lite till vänster på registerandraget för att det ska åka ut. Detta gäller 
inte bara registerandrag utan även övriga funktioner som exempelvis knapparna till 
kombinationssystemet. 

Jag tycker att det blev en rundare och varmare klang i S:t Olov och att nyanserna blev 
tydligare. Jag upplevde också att fjäderkraften i mekaniken bildade en form av ”rund” elastisk 
tryckpunkt i tangentens bottenläge som kändes naturlig. Vissa tangenter gick trögt att trycka 
ned, andra gick lättare. Mekaniken slamrar och man hör fläktljud. Eftersom pedalverk och 
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ryggpositiv hänger över läktarbarriären och således är placerade bakom min rygg var det lite 
svårt att uppleva balansen mellan olika stämmor sittandes vid spelbordet. 

Kyrkan/rummet får också en betydelse som orgelns resonanslåda, en förlängd arm av 
händelsekedjan som gör att man spelar med rummet på ett sätt som man inte gör när det är 
digitalt. I Hauptwerk så valde jag att spela in i en ganska torr akustik för att sedan i efterhand 
justera reverbet till önskat läge. Vänder man på resonemanget kan man hävda att möjligheten 
att justera reverb är den digitala orgelns största fördel. Ställer man en akustisk orgel i ett litet 
rum med liten akustik blir klangen väldigt torr och tonen klipps nästan direkt man släpper 
tangenten. För den digitala orgeln spelar det ingen roll. Jag har fått höra att sångare också 
gillar att sjunga i katedraler just för att man får en sådan respons på sin röst. Sångare som 
sjunger där det inte är tillräckligt med akustik blir också trötta i rösten, på samma sätt som för 
orgeln är rummet en del av deras instrument. 

För att få ett bredare perspektiv på analysen av ljudfilerna har jag tillfrågat organisten Stefan 
Normark om hans synpunkter på skillnader och likheter i det musikaliska uttrycket. I ett 
återkopplande brev uttrycker han följande: 

De är ju ljudmässigt väldigt bra och tydliga. Å andra sidan är det en direkt liveinspelning (S:t 
Olov) jämfört med den samplade. Detta ger kanske inte riktig rättvisa i bedömningen, men å 
andra sidan måste vi ju utgå från givna förutsättningar. 

Det som slår mig är att bureåorgeln, trots det artificiella inslaget, inte upplevs som stel eller 
livlös. Jag får snarare en känsla av nära och välbalanserad klang och ett välbalanserat 
uttryck. 

S:t Olov inspelningen avslöjar det direkta uttrycket i både interpretation, tonansats och 
orgelpipornas klang. Det ger givetvis i sig självt ett rättmätigt intryck av den variation som 
ger den levande orgelupplevelsen.  

Men, lustigt nog, är de båda inspelningarna sammantaget inte något som får mig att tycka att 
bureåorgeln låter mindre levande. 

Anslaget/klaviaturerna avslöjar alltså att uttryck och artikulation blir något mer levande i S:t 
Olov inspelningen. Det hör ju till den levande musikens mirakel (jmf orkester, kör o s v) att 
olika karaktärer och kvalitéer tillsammans kan bidra till en bra och levande klangvärld. Den 
samplade inspelningen är definitivt inte heller livlös och jag tycker registrering och tolkning 
låter väl så bra. 

Jag tänker att hans reflektioner bekräftar mitt resonemang även om han är lite mer positiv till 
den digitala klangen än vad jag är. Upplevelsen av bureåorgeln som välbalanserad är för mig 
ett uttryck av dess jämnhet tonerna emellan medan S:t Olov ger ett mer varierat och levande 
uttryck.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 
En intressant reflektion i det här arbetet är att jag utgår ifrån orgeln, jag lyssnar mycket till 
själva instrumentet istället för musiken. Jag har under studietiden nästan upplevt det som en 
form av ”kulturkrock” som har varit svår att sätta ord på, det var inte förrän en av mina lärare 
vid ett tillfälle uttryckte följande det är musiken som är intressant, instrumentet intresserar 
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mig inte som jag förstod att det finns en skillnad i hur vi som musiker tänker. För mig är det 
en främmande tanke att lära sig spela ett instrument utan att vara intresserad av det. Vi har i 
grunden samma mål men med olika utgångspunkter. Det är orgeln som är intressant, musiken 
tjänar till grund för att utforska instrumentet och dess klanger. Andra musiker kan istället utgå 
ifrån musiken, att Bach, Mendelssohn eller Chopin är så intressant att man vill lära sig spela 
den. Men de bryr sig inte så mycket om vilken orgel det är eller hur musiken klingar på just 
det enskilda instrumentet, den enskilda flöjten. Jag tycker också att musiken är intressant, att 
man egentligen kan spela Bach på vilken orgel som helst och ändå få det att låta musikaliskt 
intressant men för mig har det aldrig varit en central punkt i varför jag suttit vid instrumentet.  

De som är speciellt för oss organister är att vi hela tiden spelar på olika instrument. Pianister 
kan givetvis inte heller släpa runt med sin flygel överallt men har åtminstone 
utrymmesmässigt en möjlighet att ha ett eget instrument hemma. Andra musiker så som 
violinister och flöjtister kan bära med sig sitt instrument över axeln och därför möta samma 
instrument oavsett var man tänker spela även om akustiken varierar. Därför är instrumentet en 
stor fråga för organister. Varje orgel vi möter är olika, skillnader i ljud, stämmor, mått på 
tangenter, anslag, hur vi ska registrera och så vidare. Det är ingen fråga för den som kommer 
med sin flöjt. 

Spelupplevelsen är alltid viktig, oavsett vilket instrument man spelar eller möter. Jag 
upplevde att den virtuella orgeln med den digitala klaviaturen jobbade emot mig på ett sätt 
som inte S:t Olov gjorde och det resulterade i att det var mycket svårare att hålla ihop stycket. 
I S:t Olov var det lättare att som musiker få respons och flödet blev därför bättre då man 
lättare kunde fokusera på andra musikaliska delar. 

Jag tänker att en av anledningarna till att min upplevelse av att den digitala orgeln jobbade 
emot mig kan vara att det kanske helt enkelt inte går att lära känna ett sådant instrument. 
Detta på grund av att man inte får någon fysisk feedback, det handlar kanske egentligen bara 
om att trycka på knappar?! Kan man verkligen fullt ut kan ge respons tillbaka utan fysisk 
kontakt med spelventilen? Kroppen är snabb på att ställa in sig om det är halt på golvet, alla 
dansar och ramlar i början men sen efter ett tag så lär man sig att relatera till det golvet, eller 
när man går i en trappa, då anpassar man stegen. En mekanisk orgel har också en sådan 
”trappa” inbyggd i händelsekedjan men jag tycker att i den digitala orgeln så saknas en del av 
stegen och då blir det svårt att förhålla sig till denna. 

Att spela på den digitala orgeln kan liknas vid att spela violin utan något instrument eller 
stråke, bara dra med rätt styrka och trycka på rätt ställen i luften. Jag kanske tror att jag spelar 
rätt men det vet jag inte för jag får ingen ”feedback”. Hela känslan av att känna, att trycka så 
att det låter, försvinner. Den fysiska kedjan saknas men jag söker den ändå i klaviaturen och 
sen tar det stopp någonstans. Det handlar om att försöka imitera, återskapa någonting som 
egentligen inte finns och resultatet blir i kontrast till S:t Olov lite som att spela luftgitarr. 

Jag vill påstå att vi lever i en värld där renare ”är perfekt”, man eftersträvar mindre 
ojämnheter och går därmed miste om det mänskliga. Att spela på en klaviatur med ojämna 
spelvikter, en orgel med ojämn intonation, innebär att man måste komma tillrätta med något 
som inte är perfekt. I en barockorgel från 16- eller 1700-talet kan till och med tröghet i vissa 
tangenter tillföra något till musicerandet, en känsla av autenticitet som för en tillbaka i tiden 
och bidrar till att påverka klangen. Bara slamret i mekaniken kan räcka för att ge en känsla om 
att instrumentet lever och andas nu som då.  
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Men jag tycker ändå att de ljudande resultaten visar att man med gratisversionen av 
Hauptwerk, det fria samplesetet från Bureå och gamla ombyggda orgelklaviaturer kan 
åstadkomma inspelningar av högt musikaliskt värde. Efter att ha genomfört den här 
undersökningen vill jag också ändra mitt tidigare påstående om att händelseförloppet i vissa 
fall saknas i elektriska klaviaturer. Istället menar jag att det alltid finns en händelsekedja men 
att den ser olika ut i olika typer av klaviaturer. I en elektrisk klaviatur kan händelseförloppet 
vara reducerat till hoptryckandet av en fjäder.  

Vid mätningen av barkermaskinerna i Landskyrkan och Öjebyn kunde jag konstatera att båda 
orglarna uppvisade en högre bottenvikt än den mekaniska orgeln i S:t Olov. Om jag jämför 
bottenvikten för manual I hos samtliga tre akustiska orglar så uppvisar orgeln i Landskyrkan 
det högsta medelvärdet för bottenvikten på 109,5 gram, Öjebyn uppvisade 65 gram mot 60 
gram i S:t Olov. Det blev tydligt att Landskyrkans barkermaskin har en märkbart högre 
bottenvikt än Öjebyn, skillnaden blev hela 44,5 gram (ca 41% högre). Men jag vill inte 
generellt dra slutsatsen att barkermaskiner har en högre bottenvikt än mekaniska orglar 
baserat på ett så begränsat underlag. Man skulle i så fall behöva mäta upp fler orglar med 
barkermaskiner och ställa det mot mätningar av fler mekaniska orglar. 

Min erfarenhet efter att ha genomfört klaviaturmätningarna i S:t Olov, Landskyrkan 
respektive Öjebyn är också att själva spelvikten i sig inte är det som har störst betydelse för 
om man upplever en klaviatur som tungspelad eller inte. Det är istället bottenvikten som är 
det avgörande i den frågan och dess förhållande till spelvikten. Av Landskyrkans tre manualer 
är det manual III som upplevs som den mest lättspelade men det är också den manualen som 
uppvisade högst spelvikt respektive lägst bottenvikt av de tre.  

När jag genomfört klaviaturmätningarna kunde jag först inte riktigt tolka vad resultatet visade. 
Jag hade massor av siffror framför mig. Vad hade jag kommit fram till?! Det var först när jag 
ställde upp klaviaturmätningarna i diagramform för orgelprofessor Gary Verkade som han 
kunde sätta ord på vad klaviaturmätningarna egentligen visade. Vi kom fram till att det 
mätningarna visar är att dessa klaviaturer upplevs mer levande just på grund av att dom är så 
ojämna. Dom är inte perfekta, inte exakt eller jämnt justerade utan orgeln och mekaniken 
lever och andas precis som människan, den blir människans förlängda arm till det musikaliska 
uttrycket. 

Utifrån de mätningar som gjorts av spelvikterna på den digitala klaviaturen har jag kommit 
fram till att man inte kan uppnå tillräckligt stor differens mellan spelvikt och bottenvikt med 
hjälp av magneter för att imitera spelvikten på en akustisk orgel motsvarande dem jag mätt 
upp och därför kommer jag inte att använda mig av magneter för den simulering av spelvikt 
jag tänker ska ingå i spelbordet med dess klaviaturer från 1915.  

Metoddiskussion 
I ett senare skede har jag uppmärksammat att samtliga klaviaturmätningar vid akustiska orglar 
har gjorts på instrument byggda av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. Det innebär att 
resultaten kan anses spegla hur touchen ter sig på enbart instrument byggda av just denna 
firma. Min personliga åsikt är att jag inte tror att så är fallet utan att liknande resultat skulle 
uppmätts även vid orglar byggda av andra firmor. Vad jag senare kan ångra är att mätningen 
vid Skellefteå S:t Olovs läktarorgel inte utfördes på orgeln i Bureå kyrka istället som har en 
mekanisk orgel byggd av Olof Hammarberg 1967. Detta hade inneburit att jag hade kunnat 
jämföra den verkliga orgeln i Bureå mot det sampleset från Bureå kyrka som användes i den 
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digitala klaviaturen kopplad till Hauptwerk. Jag skulle då även ha fått med mätresultat från 
orglar av olika tillverkare. 

En av källorna för arbetet var att föra loggbok. På grund av mänskliga faktorer så som 
”minnet” upplever jag att det under arbetets gång gått olika bra att fylla i loggboken som 
därför blev lite ofullständig. I januari 2014 tog arbetet en ny vändning och syftet byttes ut. 
Därmed kom loggboken att till stor del att bygga på det arbete som utfördes innan 
omformuleringen av syftet och den känns därför inte längre relevant för arbetet. Även 
bilddokumentation var en metod som jag använde. Bilderna var till stor hjälp för att komma 
ihåg vad som gjorts utan att behöva skriva ned något. I digitala bilder lagras även datum och 
tid för fotograferingen vilket gjorde att bilderna kom att tjäna som en tidsdokumentation av 
arbetet och ett bra komplement till loggboken. ”En bild säger mer än tusen ord” är ett vanligt 
förekommande uttryck som här väl kom till sin rätt. Även här var metoden mer adekvat innan 
omformuleringen av syftet och kom sedan att spela ut sin roll. Mätningarna av spel- och 
bottenvikter kom att bli den metod som var mest omfattande. Till dess nackdelar hörde att de 
var väldigt tidskrävande och fysiskt jobbiga att utföra, speciellt när man flera gånger tappade 
ut stora mängder brickor över klaviaturerna och blev tvungen att samla ihop dem igen. Men 
metoden kom att tjäna syftet mycket väl och gav stöd för mina resultat och slutsatser. 

Under ett seminarium framkom frågeställningar kring huruvida spelvikten borde ha mätts i 
det läge där spelventilen helt släpper inne i luftkistan eller om den borde ha mätts upp redan i 
det skede där pipan börjar vina. Jag menar att i en mekanisk orgel med vanlig slejflåda kan 
spelvikten gälla öppnandet av själva ventilen. Men eftersom det i de flesta fall tillkommer ett 
fjädermotstånd när tangenten trycks ned mot bottenläget måste man räkna in båda i 
spelvikten. Då blir spelvikten och det läge där fjädern får ge efter, samma läge som när 
ventilen släpper inne i luftkistan. Därför bör spelvikten också mätas upp i det läget. 
Huruvida organister sitter och spelar med "vinande" eller ”öppnande” av toner tycker jag 
handlar mer om tonbehandling än om det läge där tonen ”klingar till fullo”, man spelar inte 
med bara ”vinande toner” och spelvikten måste spegla det man spelar med. Begreppet "klinga 
till fullo" är också en diskutabel mätpunkt, för då måste man egentligen ha koll på att pipan 
nått sin exakta tonhöjd och inte svävar under med några cent. Om tonerna verkligen hinner nå 
dit under tiden man spelar ett stycke låter jag vara osagt. 

Jag spelade också in ett valt stycke för att utreda de musikaliska uttrycksmöjligheter som 
fanns hos klaviaturerna. Inspelningen i S:t Olov gjordes med en portabel ljudinspelare av 
modellen Zoom H5 monterad på ett högt stativ stående nere i kyrkan. Ljudet påverkades 
mycket av hur långt ifrån orgeln stativet placerades, jag fick göra flera tester för att hitta ett 
läge med bra balans. Ju längre ifrån orgeln stativet stod desto mer påtagligt blev ”rummets” 
inverkan. Tyvärr var det exakta läge där jag ville ha min Zoom H5 placerad ockuperat av en 
stor ljuskrona så jag blev tvungen att välja mellan läget framför och bakom denna och valde 
då det senare. I Lycksele gjordes inspelningen direkt i Hauptwerk vilket jag upplevde som 
mycket smidigt. Utifrån mina kunskaper kring ljudteknik, tillgång på bladvändare och 
registranter på givna orter är jag nöjd med resultatet av inspelningarna. När inspelningarna 
gjordes låg tyvärr hela mitt fokus på att producera inspelningar utan feltoner. Att spela rätt 
toner rakt igenom gick till slut före musikaliska uttryck vilket jag senare ångrar. Den delen 
var inte relevant i relation till syftet och jag hade kunnat lägga mer energi på musikaliska 
uttryck om jag inte fokuserat så mycket på att spela rätt. Jag tänker i efterhand att jag uteslutit 
inspelningar som innehöll feltoner men som helhet ändå hade ett högre musikaliskt värde än 
de filer jag slutligen valt ut. 
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Förslag till vidare forskning 
Det är möjligt att akustiska orglar också har en inkonsekvent ojämn spelvikt som testerna av 
klaviaturer utrustade med magneter visat på. Jag tror att luftflödet som uppstår när man 
öppnar en spelventil mycket väl kan påverka intilliggande ventiler och därmed generera 
inkonsekventa spelvikter även på dessa. Jag planerar också fortsatt att mäta upp klaviaturerna 
på Acusticumorgeln som jag upplever har en bra touch och för att få en inblick över hur 
mätresultaten hos andra orgelbyggare ter sig. Då jag kommit fram till att magneter inte kan 
uppnå samma spelvikt som ventilerna på en akustisk orgel kommer forskningen gå vidare i en 
annan lösning av pneumatisk art. Jag önskar också att forskningen kring spelvikter resulterar i 
en diskussion om organisters ergonomi vid orgeln. Vad är rimligt spelmotstånd i förhållande 
till risken för anatomiska skador? Utifrån erfarenheter och givna mätresultat är min hypotes 
att bottenvikten är en avgörande riskfaktor. 
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