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Sammanfattning 

 

Det har dykt upp en mängd nya s.k. Hammondkloner på marknaden i försök att digitalt 
återskapa Hammondsoundet.  Syftet med denna studie är att utforska om Hammondorgeln har 
ersatts av digitala Hammondkloner i musikutbildning på högskola, folkhögskola och inom 
privatundervisningen i Sverige. Studien genomfördes metodiskt med tre kvalitativa 
forskningsintervjuer och observation av två privatundervisningar i Hammondorgel. Resultatet 
är att det går att utbilda sig i att spela Hammondorgel B3 med Leslie 122 på högskola och 
inom privatundervisning i Sverige och att Hammondorgeln ännu inte har ersatts helt av 
Hammondkloner i undervisning i att spela Hammondorgel. Det är däremot ovisst huruvida 
man kan utbilda sig att spela riktig Hammondorgel på folkhögskola av det som framgår utav 
min forskning.  

Nyckelord: Hammondorgel, Leslie, Hammondklon, Drawbar, Tonhjulsorgel, Pedalbord, 
Hammondorganist. 
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1. Inledning och Bakgrund 

Jag har genom mina egna studier i keyboardspel i Los Angeles på Musicians Institute fått lära 
mig en del historia om Hammondorgeln vad gäller musikgenrer den använts/används i och 
hur man spelar Hammondorgel inom dessa musikgenrer. Under mina studier 2008-2010 fick 
jag aldrig spela på en äkta Hammondorgel utan det var olika Hammondkloner i form av 
märken som Yamaha, Roland, Nord Electro och i dataprogrammet Logic pro 9 som hade en 
visuell Hammondorgel som man kunde ändra de inställningar som finns på en fysisk 
Hammondorgel och sedan spela via ett midiklaviatur. Det har därför uppstått en nyfikenhet 
inom mig om det är samma inom musikutbildningar i Sverige vad gäller Hammondorgel och 
om man även i Sverige använder sig utav Hammondkloner för att undervisa i 
Hammondorgelspel.  
 
Jag studerar kompletterande pedagogisk utbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
och har via denna utbildning haft praktik på några pop- och rockskolor i Stockholm där jag 
observerat att man lär eleverna att spela på Hammondkloner i ensemblespel med liknande ljud 
som Hammondorgelns ljud. Däremot har jag inte sett till någon äkta Hammondorgel på dessa 
skolor när jag har haft praktik på Pops Academy åk 4-8 och på Kulturama åk 7-9. Jag har vid 
skrivandet av denna uppsats praktik på Södra Latin gymnasium i Stockholm där samma 
dilemma uppstått. Nämligen att det inte heller här finns en äkta Hammondorgel att öva på 
utan Hammondkloner i form av Nord Stage. Jag har sökt efter undervisning i Hammondorgel 
på Google utan något större resultat. Jag har inte riktigt reflekterat över att det kan vara något 
negativt att Hammondorgelljudet ersätts av digitalt sound. Jag har snarare sett det som positivt 
ur min synvinkel som är att det underlättar att spela på scen med en lätt klaviatur istället för 
en stor Hammondorgel. Samma vid inspelning då det bara är att plugga in t.ex. en Nord 
Electro och spela in även fast jag har en förståelse att själva spelkänslan påverkas av olika 
klaviatur vilket jag själv upplevt när jag övat på olika klaviaturer.  
 
När hårdrocken kom in i bilden för mig så märkte jag ganska snabbt att jag kan kunde spela 
diverse hårdrockslåtar på piano men att soundet blev för tunt och det var där jag började 
komma i kontakt med Jon Lords otroligt tunga sound som påminner om en elgitarr när han 
bränner igenom snabba solon i Deep Purples musik. Det var då jag verkligen förstod att det 
går att använda sig utav klaviatur i hårdrocken. Det är intressant att jag själv inte har provat 
att spela på en riktig Hammondorgel trots mitt stora intresse att spela med hjälp utav 
Hammondorgelns sound. Det bör dock tilläggas att jag aldrig aktivt sökt en möjlighet att få 
prova spela på en äkta Hammondorgel innan jag började skriva denna uppsats. Det är ändå 
intressant att jag har gått både musikutbildning i USA och musikvetenskap i Stockholm samt 
KPU på KMH med praktik kopplat till det och ändå inte stött på en äkta Hammondorgel 
under dessa undervisningssammanhang. Nu när jag studerar på KMH i Stockholm så verkar 
det även här som att det inte finns tillgång till en äkta Hammondorgel. Jag använder mig utav 
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Hammondorgelsound i det hårdrocksband jag själv spelar i och har även spelat i coverband 
där jag bl.a. har spelat coverlåtar från Deep Purple och led Zeppelin som innehåller 
Hammondorgel med hjälp utav en Hammondklon. Både på scen och vid inspelning så 
använder jag mig utav Nord Electro 5D och Roland VR-09. Vid inspelning och på scen så 
använder jag bl.a. funktionerna drawbars, distorsion och leslie slow, fast.  
 
Eftersom Hammondorgeln har haft en stor påverkan på musiken så är det intressant hur dess 
fortsatta påverkan kommer att bli om man jämför till hur del stor den används i 
musikutbildning i dagens samhälle (Lodder, 2008, s. 14-16). Idag finns det en rad olika 
klaviatur och datorprogram i vilka man har försökt att efterhärma Hammondorgelns unika 
ljud. Hammondorgel B3 med Leslie 122 är ett stort och tungt instrument att förflytta och det 
är dyrt att köpa in ett sådant instrument till band och musikstudios. De nya lättare och 
billigare s.k. Hammondklonerna kan därför ses som ett lockande alternativ till en riktig 
Hammondorgel. Hur är det med detta fenomen i undervisningssammanhang? Kan detta i 
förlängningen leda till att den äkta Hammondorgeln helt kommer att ersättas med digitala 
klaviatur och datorprogram och därmed dör Hammondorgeln ut som instrument? När jag sökt 
på folkhögskolor i Sverige så har jag inte funnit någon som specifikt undervisar i 
Hammondorgel, utan de skolor som har orgellinjer riktar sig främst mot kyrkorgel. 
 

1.2 Historisk användning utav Hammondorgeln 
 
Eftersom Hammondorgeln började användas i hem och kyrka och är förknippad med religiös 
musik är det ett intressant fenomen att den har spridits från dessa sammanhang till att 
användas på rockscenerna (Aldridge, 1996, s. 1). Hammondorgeln har använts i stilar som 
blues, jazz, gospel, funk, hårdrock, progressiv rock, m.m. och det verkar som att instrumentet 
i sig har få begränsningar i dess användningsområden (Lodder, 2008, s. 14-16). 
 
Det var under det tidiga 1930-talet som Hammondorgeln uppfanns och Laurens Hammond 
hade en fungerande prototyp år 1934 efter att han börjat arbetat på instrumentet år 1931. Det 
var på the Industrial Arts Exhibit på Rockefeller center i New York som Hammond visade 
den första produktionsmodellen (A-serien) år 1935. Denna händelse utspelade sig ett år efter 
att Hammond hade demonstrerat en fungerande prototyp för the U.S. Patent Office (Aldridge, 
1996, s. 1).  
 
Laurens Hammond kunde nog inte ana hur populärt detta instrument skulle komma att bli och 
i hur många olika musikstilar det skulle komma att användas inom. Hammondorgeln har 
sedan 1935 då den började användas spridits från kyrka och hem till radion, restauranger, 
rullskridskobanor, både mindre scener och till de stora rockarenorna. Hammondorgeln var 
relativt lätt att förflytta och krävde bara ett strömuttag för att fungera och skiljde sig därför 
från tidigare orglar (Aldridge, 1996, s. 1-6).  
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1.2.1 Blues och Jazz 
 
Hammondorgeln började så småningom att användas av pianospelare inom Jazzen. Fats 
Waller blev en av de tidiga användarna av Hammondorgeln då den började spridas (Lodder, 
2008, s. 14). När en annan känd Hammondorgelspelare vid namn Wild Bill Davis hade spelat 
Hammondorgel och Jimmy Smith hört detta så bestämde sig Jimmy Smith för att börja spela 
Hammondorgel (Lodder, 2008, s. 24). Under sin 50-åriga karriär så släppte Jimmy Smith 80 
album (Lodder, 2008, s. 22). Andra stora artister som bör nämnas och som spelade 
Hammondorgel i denna stora första Jazzvåg är Jack McDuff och Jimmy McGriff (Lodder, 
2008, s. 29).      
 
1.2.2 Gospel  
 
Gospelmusiken upptäcktes och kom att växa till en populär stil då den spreds från kyrkorna 
till den icke-kyrkliga världen. Denna period matchar väldigt exakt uppfinnandet av 
Hammondorgeln och utvecklingen av den. Då musikbranschen ansågs riskabel och inte 
matchade kyrkans ideal så var det få av de organister som spelade regelbundet i kyrkan som 
kom i kontakt med någon större publik. Billy Preston var en av de få som gick in i 
musikbranschen trots sin tro som han även behöll under sin tid i branschen. Billy Preston 
lägger också Hammondorgel på låten Let it Be av the Beatles, vilket är ett oförglömligt bidrag 
av honom. Preston har även turnerat med storheter som the Rolling Stones, Eric Clapton och 
Syreeta Wright (Lodder, 2008, s. 44-47).  
 
1.2.3 Rhythm & Blues 
 
I England var Rhythm & Blues väldigt populärt under det tidiga 1960-talet och i London så 
var denna popularitet som störst. Hammondorgeln kom att få en stor roll inom denna 
återfödelse av bluesen då många bandledare spelade detta instrument. Graham Bond var ett av 
de stora namnen inom denna genre. Hans egna ord var ” I am not terrifically impressed by the 
organ players around, but people like Georgie Fame, Zoot Money and Brian Auger do well in 
the field” (Lodder, 2008, s. 48-51).  
 
1.2.4 Funk 
 
Bandet the Meters bildades i New Orleans av Art Neville och bandet mixade riffbaserad gitarr 
med Hammondorgel på ett nyskapande sätt vilket hörs i deras funklåt Cissy Strut (Lodder, 
2008, s. 38). I låten Dance to the Music så ropar Sly Stone ”You might want to hear my 
organ! ”. Låten kommer från albumet Sly & the family Stone och spelas av gruppen med 
samma namn. Låtarna Stand och Everybody is a star, båda från 1969 är bra representanter för 
användning av Hammondorgeln inom funkmusiken (Lodder, 2008, s. 38-40).  
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1.2.5 Rock och Hårdrock 
 
Ett av de troligtvis mest kända riffen på Hammondorgel genom tiderna är nog det riff som 
Steve Winwood spelade i låten Gimme some Lovin från 1967. Steve Winwood spelade in 
låten Voodo Chile tillsammans med Jimi Hendrix 1968 och Winwood spelade då på en 
Hammond B-3 Orgel. John Lord är ett av de största namnen inom hårdrocken vad gäller dess 
Hammondorgelspelare och han spelade i Deep Purple. Lord berättade med egna ord om sina 
verk från sent 1960-tal ”that was one of the most fascinating parts of my life, trying to make 
the Hammond organ sound like a rock instrument rather than sound like a jazz and blues 
instrument…and I think I did it in the end, I got there.” (Lodder, 2008, s. 59). Eftersom 
volymen blev allt högre i bandet så tvingades Lord att börja spela Hammondorgel som var 
kopplad till Marshall förstärkare istället för via Leslie högtalare som han tidigare gjort. Ett 
annat stort band inom hårdrocken under denna tid var Led Zeppelin. Det var deras basist John 
Paul Jones som även spelade Hammondorgel i bandet. Jones lärde sig att spela detta 
instrument i kyrkan och han spelade Hammondorgel både på scen och i studion med bandet 
Led Zeppelin och breddade tack vare detta bandets sound. Jones hade samma problem som 
Lord vad gällde att få upp volymen av Hammondorgeln för att inte drunkna av de andra 
instrumenten. Detta löstes genom att koppla Lesliekabinettet i ett omklädningsrum och sedan 
så mickade man upp omklädningsrummet (Lodder, 2008, s. 57-62).   
 
1.2.6 Progressiv Rock 
 
”Det var en extrem show och extravagant fåfänga på the Isle of Wight festival som ägde rum 
år 1970”. Emerson Lake & Palmer är gruppen som beskrivs med dessa ord (Lodder, 2008, s. 
66-68). Genom att placera sin kollektion av dolkar mellan tangenter på Hammondorgeln och 
sedan tippa runt den på scen så skapade Keith Emerson stor uppmärksamhet. Musik av Bartok 
och Janacek bearbetas i Emerson Lake & Palmers låtar och en låt med titeln Knife-Edge 
innehåller bearbetningar av Bartok. Ett annat stort namn inom den progressiva rocken är Al 
Kooper som har haft en enorm musikalisk karriär. Kooper spelade i bandet Blod, Sweat and 
Tears som bildades år 1967. Koopers sätt att använda Harmoni var långt före sin tid och det 
fanns en viss brittisk popkänsla i hans spel (Lodder, 2008, s. 73). 
 

1.3 Hur fungerar en Hammondorgel B3? 
 
Det har funnits hundratals orglar genom tiderna men av dessa orglar så är den populäraste 
Hammondorgeln av modell B3. Från mitten av 1930-talet och fram till 1970 så tillverkade 
Hammond Organ Company dussintals elektriska orglar. Ungefär 140 kg (193 kg med 
pedalbord och bänk) är vad en Hammondorgel av modell B3 väger. Tillsammans med B3 
modellen så var det väldigt populärt att använda ett högtalarkabinett som kallas Leslie 122. 
Leslie 122 väger ungefär 68 kg. Lägger man ihop vikten av Leslie 122 med en 
Hammondorgel B3 så blir det uppenbart att det var och är väldigt slitsamt och kostsamt att 
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förflytta dessa två i t.ex. undervisningssammanhang eller på en turné. De äldre modellerna av 
Hammondorglar har s.k. tonhjul som skapar ljudet (Vail, 2007, s. 8-11, 40). 
Tonhjulen är gjorda av metall och har skåror som kugghjul. Det finns 12 olika hastigheter 
som tonhjulen snurrar i och dessa hastigheter är från 16-31 varv per sekund. Ju fler s.k. skåror 
tonhjulen har desto högre blir tonhöjden. Hjulen som sammanlagt täcker 8 oktaver består 
enskilda utav 2, 3, 8, 16, 32, 128 eller 192 skåror. Vid varje hjul så finns det en mottagare 
som är där för att förstärka tonen från varje hjul. Det finns två separata manualer på modell 
B3. Var och en av dessa manualer täcker fem oktaver (Vail, 2007, s. 8-11, 40). 
 
Bredvid varje manual så finns det ytterligare tangenter som täcker en sjätte oktav. Dessa 
tangenter har omvänd färg vad gäller vita och svarta tangenter om man jämför med de andra 
tangenterna som täcker fem oktaver. Dessa tangenters funktion är att kunna ändra på 
förinställningar på de s.k. drawbars som finns i modell B3. Det finns 9 st. drawbars på en 
Hammondorgel. Drawbars är dragstänger som man antingen kan dra utåt eller trycka inåt. 
Funktionen som dessa drawbars har är att övertonernas styrka i orgeln kan påverkas beroende 
på i vilken position som man har ställt dessa drawbars. Man kan ändra positionerna för alla 
drawbars medans man spelar, vilket i så fall förändrar klangfärgen (Vail, 2007, s. 9-11, 40)  
 
På en Hammondorgel av modell B3 så finns det 4 st. uppsättningar av drawbars. Två av dessa 
uppsättningar påverkar den övre manualen och två av dessa uppsättningar påverkar den nedre 
manualen. Ett pedalbord som omfattar 25 pedaler som var och en utgör en ton hör till B3 
modellen om den är komplett. För att få ett mer intressant och mindre statiskt ljud så lade 
Hammondingenjörerna till effekter som vibrato och chorus på Hammondorgeln. Av de 96 st. 
hjul som finns i modell B3 så genererar 91 st. av hjulen toner medans de övriga 5 hjulen 
fungerar som mekanisk balans och dessa 5 hjul finns i den övre halvan av åttonde oktaven 
(Vail, 2007, s. 9-11, 40).   
 
När man designade modell B3 så utgick man ifrån en design av Thaddeus Cahills 
teleharmonium. Det var mellan åren 1954 och 1974 som modell B3 producerades. Man 
behandlade modell B3 och C3 som en och samma produktkategori och deras serienummer 
användes samtidigt under produktionen. Det finns en ovisshet i hur många av de här 
modellerna som var modell B3 och modell C3 på grund av detta men de sammanlagda 
produktionssiffrorna på dessa två modeller uppskattas till mellan 270 till 275 tusen (Vail, 
2007, s. 33-36).  
 

1.4 Lesliehögtalaren och dess uppfinnare Don Leslie 
 
Hammondorgelns trogna följeslagare har kommit att blivit Lesliehögtalaren. 
Genom Lesliehögtalarens effekter så kan detta bli en del av själva spelandet på 
Hammondorgeln. Lesliet grundades av Don Leslie i Los Angeles där han jobbade som 
radioingenjör. Den elektriska tillförseln ändrades från 50 Hz till 60 Hz i delar av Kalifornien 
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under året 1937. Hammondorgelkunder behövde anpassa sina orglar till det nya systemet och 
Don Leslie åkte runt i sitt jobb och gjorde detta (Lodder, 2008, s. 17).  
 
Leslie bestämde sig för att förändra standardhögtalaren till det bättre på sin egen 
Hammondorgel som han hade köpt. Han byggde flera prototyper av ett högtalarkabinett under 
de tre år som följde. Han införlivade ett roterande horn och trumma i högtalarkabinettet. 
Vibratone blev det namn han kom att kalla sin färdiga design år 1940. Lesliekabinettet är 
beroende av den s.k. dopplereffekten, i vilken tonhöjden i ett ljud ändras när den rör sig i 
förhållande till var lyssnaren befinner sig. Det är detta som det roterande hornet gör genom en 
frekvensmodulering genom att frekvensen av ljudet höjs när hornet kommer emot lyssnaren 
och sänks när det rör sig ifrån lyssnaren. Men det pågår också en amplitudmodulation genom 
att volymen vacklar beroende på om hornet pekar mot lyssnaren eller ifrån lyssnaren. 
Lesliekabinettets speciella sound är en produkt av dessa faktorer. Leslie modell 122 har 
designats specifikt för Hammondorglar men det finns även flera modeller utav Lesliekabinett 
(Lodder, 2008, s. 17).  
 
Så här låter Don Leslies egna ord om varför Lesliet låter som det gör. ” I believe that how the 
Leslie speaker does what it does is pretty much misunderstood. There have been many 
explanations that don´t include what´s really happening. The way the Leslie works, in my 
opinion, is that it creates motion. We have two ears, and that lets you respect motion. That´s 
why pipe organs sound so big without overwhelming you with volume. It doesn´t have to hurt 
your ears. They generate this big feeling because of the constantly changing position of the 
source, and your ears respect that. The rotating horns in the Lesliespeaker simulate that. 
They´re constantly changing position, so it relives you of that fixed, rigid-position effect. 
Everybody describes it as the Doppler effect, but they really don´t understand what it´s doing. 
There´s a complex situation going on with the moving speaker. When the speaker moves 
towards you, the pitch will be going up. At the same time, there´s radiation going over to a 
wall and reflecting back to you, and that sound is going down in pitch. The Leslie creates a 
broad sound made up of an almost infinite number of frequencies from all these changing 
reflections that are bouncing off the walls.” Don Leslie uppskattar att ”a couple hundred 
thousand” av modell 122 har tillverkats (Vail, 2007, s.128, 132-134).  

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om Hammondorgeln har ersatts av s.k. digitala 
Hammondkloner i musikutbildning på högskola, folkhögskola och inom privatundervisning 
vid utbildning av Hammondorganister i Sverige. Mitt antagande är att Hammondorgel B3 
med Leslie 122 inte används i undervisning i Hammondorgel. 
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2.1 Forskningsfrågor 

1. I vilken omfattning används Hammondorgel B3 med Leslie 122 i undervisning på två 
folkhögskolor, en högskola eller inom privat undervisning i Sverige? 
 
2. Vilka fördelar och nackdelar finns det i undervisning när det gäller att använda 
Hammondkloner i jämförelse med Hammondorgel B3 med Leslie 122? 
 
3. Vilka möjligheter finns det att lära sig att spela Hammondorgel i Sverige? 

2.2 Avgränsning 

Jag kommer att begränsa min undersökning till Hammondorgel B3 och Leslie 122 vad gäller 
tonhjulsorglarna som ingår i undersökningen eftersom det är denna kombination som varit det 
populäraste soundet i musik som innehåller Hammondorgelspel (Vail, 2007, s. 8-9). Jag 
begränsar även undersökningen till en högskola, två folkhögskolor och två tillfällen med 
privatundervisning. 
 

2.3 Tidigare forskning 
 
Det finns en del böcker om själva instrumentet Hammondorgeln, musiken den 
används/använts inom och de kända personer som spelar/spelat detta instrument. Exempel på 
det är Music’s Most Glorious Voice (Aldridge, 1996) och Classic Hammond Organ-Know 
The players, Play The Music (Lodder, 2008) samt Hammond organ: Beauty in the B (Vail, 
1997). Denna artikel och dessa två böcker har jag använt mig av i min redovisning vad gäller 
den historiska användningen av Hammondorgeln samt hur en Hammondorgel modell B3 och 
Leslie 122 fungerar. Artikeln och de två böckerna har jag hittat när jag sökt på Libris (Libris. 
2018). Artikeln Music’s Most Glorious Voice (Aldridge,1996) innehåller bl.a. en historisk 
beskrivning om Hammondorgelns uppfinnare, hur den kommit ut på marknaden och om 
musiker som har spelat/spelar Hammondorgel. Det framgår även hur Hammondorgeln 
fungerar i artikeln. I boken Classic Hammond Organ-Know The players, Play The Music 
(Lodder, 2008) så beskrivs instrumentet på ett liknande sätt, dess uppfinnare och musiken 
samt de musiker som spelat/spelar Hammondorgel. I boken finns det även notexempel på hur 
man spelar Hammondorgel och hur man använder dess olika funktioner samt en historisk 
beskrivning av Lesliet och dess uppfinnare. I den andra boken Hammond organ: Beauty in the 
B (Vail, 1997) så beskrivs också Hammondorgelns historia och Lesliets grundare samt hur 
dessa två fungerar. Boken innehåller även en historisk beskrivning av olika musiker som 
spelar/spelat Hammondorgel samt notexempel på hur man spelar Hammondorgel.  
 
Det är svårt att finna tidigare forskning om hur man har undervisat i Hammondorgel historiskt 
i Sverige och även om hur man undervisar i nutid. Jag använder mig dock av tre böcker i 
examensarbetets diskussionsdel även fast denna litteratur inte ligger i kärnpunkten av min 
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egen forskning. Jag utgår även från min egen forskning då det gäller undervisning i att spela 
Hammondorgel i Sverige.  
 
Den första boken med titeln Organ improvisation-activity, action and rhetorical practice 
(Johansson, 2008) behandlar samtida orgelimprovisation i västeuropeisk musikkultur, där 
organister representerar en historisk kontinuerlig och nu levande improvisationstradition, som 
inte är vanlig i utbildning och framförandepraxis på andra klassiska instrument. I boken 
beskrivs organisters beskrivningar, konstruktioner och definitioner av improvisation i ord och 
musik, med ett intresse för samspelet mellan receptivitet och förändring (Johansson, 2008).  

Johansson skriver att inlärningsprocessen för att bli organist har traditionellt ägt rum både i 
församlingar och på akademier, där orgelelever studerar med etablerade organister och så 
småningom blir organister själva. Liksom i andra hantverk så lär sig lärlingarna av en 
mästare. Mästar-lärling inlärning som ett begrepp är historiskt relaterat till gillen, men idag 
betecknar det också processen för överföring av kunskap i praktiken. Nielsen och Kvale 
(2000) använder begreppet metaforiskt för att beskriva "en relation där en nybörjare lär sig av 
en mer erfaren person inom ett visst område” och tillämpar termen individcentrerad mästar-
lärling till den historiskt välkända varianten av lärande. En-till-en undervisning kan beskrivas 
enligt denna modell, där mästaren fungerar som en förebild och som en källa för identifiering. 
I en decentrerad mästar-lärling inlärning är det den praktiska gemenskapen som är i fokus, 
och inte mästaren som person. Lärlingen fungerar som en" legitim perifer deltagare ", och 
praxisen fungerar som mästaren. I övningen att lära sig att bli en organist kan dessa två ses 
som kombinerade i lärandeförhållandet där organisten och församlingen samtidigt fungerar 
som mästare. Lillienstam (1995) påpekar hur traditioner för lärande kan beskrivas som starka 
eller svaga. I svaga traditioner finns det inga sociala ramar och inga centralt placerade 
mästare, medan starka traditioner (till exempel gillen) kännetecknas av strikta regler, 
formaliserade undervisningsmetoder och system för godkännande av lärlingarna (Johansson, 
2008, s.10-12).  

Historiskt sett kan en organists inlärningsprocesser ses som en del av en stark tradition, redan 
före existensen av institutionaliserade musikutbildningssystem. Institutionaliserad utbildning 
för att bli en organist introducerades i Sverige 1818. Fortfarande kan organisationernas 
formella inlärningsprocesser väl beskrivas av de fyra aspekterna av lärarutbildning som 
presenterats av Lave och Wenger (1991) och Nielsen och Kvale (2000). Genom att delta i en 
praktisk gemenskap rör sig lärlingen från en perifer position till att bli en auktoriserad 
yrkesmedlem, en professionell identitet uppnås genom ett gradvis förvärv av färdigheterna för 
hantverket, vilket kan innebära, att studierna, inte genom formell undervisning, utan genom 
observation och imitation, bedöms i praktiken inom gemenskapen där färdigheterna testas och 
besvaras, och nybörjare på orgel tas med in i en tradition, där de styrs av en mästarorganist, 
men även deltar i gemenskapens övningar, som till exempel i en grupp av organister eller i 
församlingen. Enligt Nielsen och Kvale är individuellt centrerad lärling-inlärning 
asymmetriskt i relation till den praktikcentrerade varianten och beskrivs som ojämlik i 
förhållande till maktfördelningen mellan mästare och lärling. Trots de inneboende och ibland 
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problematiska maktstrukturerna i en-till-en undervisning och lärande som ibland diskuteras, är 
det ett grundläggande antagande för detta projekt att presentationen av förebilder och 
överföring av kunskap som sker i en-till-en inlärningsrelationer inte kan ersättas på tidigare 
nivåer med gruppföreläsningar eller endast med läroböcker (Johansson, 2007). En-till-en-
undervisning, som genom traditioner är individcentrerad, kan också i praktiken relatera till en 
gemensam kunskap och en social praxis i en levande tradition, som beskrivs av: Hultberg 
2000; Johansson, 2008, s.10-12).   

I Geldrich studie av tillvägagångssätt att närma sig tryckta noter ses de instrumentaltekniska 
och praktiskt-empiriska undervisningsmetoderna som kopplade till en produktiv och 
utforskande inställning till tryckta noter respektive musikskapande. Från dessa resultat 
formuleras en teori om instrumental undervisning av Hultberg (2000), där den individuella 
musikaliska tolkningen ses som relaterad till den generella utvecklingen mot betygssättning, 
som i sin tur betraktas som framvuxen ur erfarenheter från undervisning och lärande samt från 
personlig erfarenhet. Om mästaren och lärlingen kan fokusera på den gemensamma 
musikaliska diskursen tillsammans, kan kvalificerad praktisk kunskap bli resultatet. Hultberg 
(2000) hänför sig till begreppet "musikalisk kunnighet", som inkluderar att intuitivt 
kombinera praktisk och teoretisk kunskap. Det ses som en effekt av ett självständigt 
deltagande i den musikaliska kulturen grundad på en kännedom om den kollektiva kunskapen 
och traditionen. Detta antyder att övningssamhällena och deltagandet i dem som beskrivs av 
Lave och Wenger (1991) inte nödvändigtvis måste vara fysiska, utan kan relateras till på en 
virtuell nivå, kanske till följd av en sammanslagning av olika former av lärande. En 
utgångspunkt för denna studie är att sådana virtuella relationer nödvändigtvis grundar sig på 
praktiska erfarenheter av musikaliskt lärande (Johansson, 2008, s.10-12).   

Den andra boken med titeln The Organ in Recorded Sound (Marshall, 2012) handlar om att 
utforska orgeln genom ljudinspelningar. Boken innehåller artiklar från forskare och musiker 
som handlar om orgelinspelningar, från äldre inspelningar till inspelningar med digital teknik. 
I en intervju som har transkriberats i denna bok säger Sverker Jullander: ”Det finns ett stort 
värde i att kombinera stipendium och framförande, detta är den logiska grunden bakom en ny 
variant av doktorsexamen i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Framförandet är 
mycket mer än bara forskningsdokumentet. Det leder till nya insikter som i sin tur kan 
påverka forskningsriktningen. Hans Davidssons arbete med Matthias Weckmann´s 
orgelmusik och dess framförande från 1991, var den första produkten av det nya 
doktorsexamensprogrammet, vilket kräver ett vetenskapligt dokument och ett inspelat 
framförande. Davidssons avhandling var i tre delar: en extensiv vetenskaplig text, en utgåva 
av Weckmanns fria orgelverk och en inspelning på Schnitger-orgeln i Norden. Inspelningen 
var en lika viktig del av forskningsresultatet som de andra två. Det är naturligtvis väsentligt 
att orgeln representerar epoken i fråga och att den förblir i ursprungligt skick. När det gäller 
Otto Olsson finns det mycket få svenska orglar från den sena romantiska eran som förblir 
oförändrade. I själva verket finns det bara ett sådant instrument som också har den storlek 
som krävs för att realisera Olssons registreringar - tre manualer. Så valet av instrument för 
inspelningarna var faktiskt inte särskilt svårt, särskilt eftersom Olsson var involverad i 
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planeringen. Orgeln finns i en liten stad, Kristinehamn, och därför är den inte så lättillgänglig” 
(Marshall, 2012, s.132). 
 
Den tredje boken med titeln How Popular Musicians Learn: A way Ahead for Music 
Education (Green, 2001) behandlar förhållandet mellan utlärning och inlärning och den 
motivation, de färdigheter och den mening som ligger bakom skapandet av populärmusik. 
The " New classrom music education” tog grepp under andra hälften av 1980-talet och genom 
1990-talet. I mitten av 1980-talet utvecklade den brittiska regeringen ett nytt examenssystem 
för 14 till 16-åringar i England och Wales, och den första elevgruppen startade kursen i 
september 1986. Detta kallades GCSE (General Certificate of Secondary Education), och ett 
av dess huvudmål var att bli av med den tidigare klyftan mellan O-nivå och CSE. GCSE 
involverade alla elever i att arbeta enligt samma kursplan och göra samma tentamen i slutet. 
Det hade en stor effekt på musikutbildning i England och Wales, där läroplanen genomgick en 
radikal förvandling. Med drivkraft från grundskolan, ökande krav från regeringsinspektörer, 
forskare och många lärare, krossades den tidigare, praktiskt taget hegemoniska positionen av 
klassisk musik, historia och sång i klassrummet. Den nya kursplanen omfattade bestämmelsen 
att eleverna skulle studera olika musikstilar inklusive folkmusik och populärmusik, jazz, 
samtida klassisk musik och kanske den mest innovativa aspekten, "världsmusik". För första 
gången krävdes det av alla elever att visa förmåga inom tre områden; att lyssna på musik 
inom en mängd olika stilar, att kunna framföra musik på alla instrument från sitaren till det 
elektriska tangentbordet, och komposition, inklusive originalkomposition, improvisation och/ 
eller arrangemang, i någon musikalisk stil eller sub-stil. Det var möjligt att framföra 
föreställningar i en ensemble, bedömas vid repetition och dirigering av en ensemble och att 
ersätta det traditionella synläsningstestet med improvisation. Egna kompositioner kunde 
fungera som föreställningar. Notationen var inte obligatorisk, men detta var avhängigt den 
specifika styrelsen och kursplanen. GCSE sopade bort den gamla uppdelningen av 14–16 
åldersintervallerna i två ömsesidigt exklusiva kurser, och öppnade samtidigt vägen för alla 
elever att kunna följa kursplanen, ta tentamen, presentera föreställningar och kompositioner i 
vilken musikalisk stil som helst och på vilket instrument som helst och kunna känna igen och 
analysera ett brett utbud av musik från många historiska epoker och geografiska regioner 
(Green, 2001, s. 155-157).  
 
Fem år efter att GCSE implementerades införde regeringen ytterligare en radikal förändring: 
för första gången i brittisk historia infördes en nationell läroplan. Innehållet och aktiviteterna i 
läroplanen, som ursprungligen föreslogs av The Music Working Party återspeglade till stor 
del GCSE-kursplanen. Dock hade inte det senare väckt intresse från allmänheten i stort, men 
utvecklingen av den nationella läroplanen för musik åtföljdes av stora kontroverser om vilken 
musik som ansågs vara tillräckligt värdefull för att inkluderas och vilken musik som ansågs 
vara underlägsen eller till och med skadlig eller tillräckligt skadlig för att inkluderas, liksom 
konflikter om vilka musikaliska aktiviteter som var lämpliga för klassrummet. Mångfalden av 
stilar och den jämlikhet som det ursprungliga Working Party hade placerat jämsides med att 
komponera i kombination med att lyssna och att uppträda orsakade förvirring bland 
traditionalister som ansåg att elever borde använda sin tid till att introduceras till kulturarvet 
snarare än till att studera populärmusik och världsmusik, eller hitta på sin egen musik i vilken 
stil som helst. Arga artiklar dök upp i den nationella pressen och det rådde högljudda och 
storskaliga kulturella strider om värdet av det brittiska nationella arvet och (bristen på) 
värderingar inom populärmusiken. I allmänhet gick det kritiska etablissemanget emot 
förslagen från musiklärare, lärarutbildare, musikföreläsare och många andra, inklusive 
välkända musikaliska figurer i både de klassiska och populära områdena, de försvarade i 
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stället högljutt de ursprungliga, klassiska förslagen till förbättring. För att sammanfatta en 
lång berättelse så nåddes så småningom en kompromiss där förslagen från The Working Party 
tonades ned till att minska betoningen på att framföra och komponera, och på populärmusik 
och världsmusik, medan det fortfarande tillät alla en plats (Green, 2001, s. 155-157). 
 
Som framgår av litteraturen om brittisk musikundervisning är att det är resonabelt att föreslå 
att majoriteten av skolorna inkluderade en stor mängd klassprestanda och komposition, samt 
ett brett utbud av musik, minst lika brett, och förmodligen till och med bredare än det som det 
slutgiltiga nationella läroplandokumentet antyder. Utöver ovanstående förändringar i 
examensplaner och läroplaner, hade utvecklingen av billiga elektriska instrument och 
musikinformationsteknik en stor inverkan på klassrummet. Keyboards blev mycket vanliga. 
De distribuerades ofta i form av ett keyboardlaboratorium där eleverna kunde arbeta 
individuellt på uppsatta uppgifter och läraren kunde lyssna på från en central konsol. De 
kunde också tas med, tillsammans med andra klassrumsinstrument, till övningsrum eller andra 
tillgängliga utrymmen för mindre grupparbete. Dessutom köpte allt fler skolor 
inspelningsutrustning och datorer med hårdvara och mjukvara, och förekomsten av en 
dedikerad inspelningsstudio i skolor, även om det inte var vanligt, var långt ifrån sällsynthet 
(Green, 2001, s. 155-157).   
 
Jag har hittat ett examensarbete på 15 hp med titeln Hammondorgel-något för svenska 
kyrkan? (Hidmark, 2013).  Detta var det enda jag hittade när jag sökte på ordet 
”Hammondorgeln” i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet, 2018). Examensarbetet går bl.a. 
mer utförligt in på hur en Hammondorgel fungerar och hur man spelar den och jag refererar 
till examensarbetet för att få en ökad förståelse för dessa fenomen och för att få en bredare 
kunskap om detta vilket gynnar läsaren av min uppsats. Däremot så är Hammondorgel-något 
för svenska kyrkan? mer inriktad mot att spela Hammondorgel i kyrkosammanhang och 
behandlar bara till viss del syftet med min uppsats. Jag väger dock in mina resultat mot denna 
uppsats.  
 
I uppsatsen skriver han bl.a. att han lärt sig att spela Hammondorgel på en Hammondklon 
med hjälp av brukspianolärare Claes von Heine och inte på en riktig Hammondorgel B3 med 
Leslie 122. Hidmark skriver även att det var först på musikhögskolan i Osaka som en av 
Hidmarks informanter i uppsatsen kom i kontakt med riktiga Hammondorglar och där kom 
även jazzteori och improvisation in i bilden. Annars gick musikhögskoleundervisningen för 
informanten mest ut på att spela och lära sig noterad repertoar, t.ex. jazzstandards arrangerade 
för Hammondorgel av den kända japanska Hammondorganisten Tashiro Yuri (Hidmark, 
2013, s. 36-37). I Hidmarks uppsats så beskriver en av hans informanter hur en Hammond-
Suzuki XB3 köptes in när informanten var omkring 9 år och att då började improvisera, 
främst i klassisk stil. Till en början spelade han med Hammonds ursprungliga 
registreringsanvisningar men efter ett tag köptes MIDI-programmet Hauptwerk in för mer 
klassiska orgelstämmor. Efter en demodag på Svensk Hammond med Pierre Svärd bestämde 
han sig för att lära sig Hammondspel på riktigt och ”nördade ner sig rejält” under 2 års tid. 
Han hade aldrig någon undervisning, inte ens en spelbok, utan allt baserades på att lyssna sig 
till vad de kända Hammondorganisterna gjorde och vilka drawbar-inställningar de använde 
(Hidmark, 2013, s. 36-37).   
 
När jag däremot sökte på ordet Hammondorgel så dök ett till examensarbete upp med titeln, 
Hansson & Karlsson. En inblick i ett experimentellt musikskapande (Lennestig, 2003). 
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Fulltext saknas i Diva så jag kan inte läsa uppsatsen och kan därför inte avgöra huruvida 
uppsatsen går in på undervisning i Hammondorgel. 

3. Teoretiskt Perspektiv 

I denna uppsats utgår jag från ett hermeneutiskt perspektiv.  
 
Jag hade relativt mycket kunskap om Hammondorgeln innan jag började att skriva denna 
uppsats vilket framgår i inledningen. Kunskapen som jag hade med mig innan var främst om 
Hammondorgelns historia och genrer som den har använts inom. Jag hade också en 
förkunskap om hur man spelar i dessa genrer men då främst själva spelsättet och då på 
Hammondkloner. Jag är även insatt i många av Hammondorgelns funktioner eftersom jag 
spelat mycket själv på Hammondkloner. Däremot så har de intervjuer och de privatlektioner 
som jag tagit som en del av forskningsprocessen gett mig ett bredare och djupare perspektiv 
på själva fenomenet att spela på en Hammondorgel B3 med Leslie 122 och hur de använts i 
undervisningssammanhang.  
 
Jag har genom att anta rollen som hermeneutisk forskare närmat mig forskningsobjektet 
subjektivt utifrån min egen förförståelse.  Jag har genom att använda mig utav min 
förförståelse, mina tankar, mina intryck, mina känslor och min kunskap tolkat och på så sätt 
skapat mig en förståelse för forskningsproblemet. För att nå fram till en så fullständig 
förståelse som möjligt så har jag ställt helheten i relation till delarna och pendlat mellan del 
och helhet för att genom denna process nå fram till så fullständig förståelse som möjligt. Jag 
har använt mig utav min förförståelse i min forskning (Patel & Davidson, 2011, s. 28-30).  
 
Jag har använt mig av hermeneutiken genom att först analysera mina transkriberade intervjuer 
genom att läsa igenom hela intervjuerna flera gånger för att bilda mig en helhetsuppfattning 
av texterna. Sedan har jag fördjupat mig i texterna genom att läsa delar av texterna för att på 
så sätt hitta likheter och olikheter i texterna. Sedan har jag delat upp dessa likheter och 
olikheter i olika teman. Efter det har jag pendlat mellan dessa teman och helheten utav alla 
dessa teman för att komma fram till svar på mina forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. 
Jag har även pendlat mellan det synsätt som de personer som jag har intervjuat har och mitt 
eget synsätt på den problematik som har dykt upp under den forskning som jag har bedrivit 
för att på så sätt öka min egna förståelse för denna problematik (Patel & Davidson, 2011, s. 
28-30). 
 

3.1 Den Hermeneutiska cirkeln och den Hermeneutiska spiralen  
 
En konsekvens av hermeneutikens ständigt utvidgade förståelse av enskildheter är det som 
brukar kallas den Hermeneutiska cirkeln. Jag har tillämpat den hermeneutiska cirkeln/spiralen 
i min forskning. Den innebär att jag har haft en ständigt dynamisk eller dialektisk rörelse 
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mellan förståelsen av de enskilda delarna och förståelsen av helheten. Ju mer jag har utvidgat 
förståelsen av delarna och skaffat mig en helhetsförståelse, desto mer har denna helhet i sin 
tur kastat nytt ljus över delarna och omvänt. I min forskning så har denna forskningsprocess 
rört sig fram och tillbaka genom olika cirkel- eller spiralformade rörelser (Andersson, 2014, s. 
91-92). 

4. Metod 
 

4.1 Intervju 
 
En metod som jag använt i denna studie för att samla in information i syfte att kunna besvara 
mina forskningsfrågor är en kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna har varit uppbyggda 
genom en intervjumall med 16 öppna frågor. Eftersom jag har använt mig av 
forskningsintervju så innebär det att jag har haft ett kritiskt förhållningsätt till de metoder som 
jag har använt mig av under intervjuerna. Jag har hela tiden strävat efter en klarhet i vad 
undersökningen går ut på genom intervjun för att hitta det bästa sättet att genomföra 
undersökningen. Jag redovisar i denna uppsats hur undersökningen har gått till och hur jag har 
strävat efter att det som jag tolkat ska vara giltigt och hållbart. Jag har under arbetets gång 
haft i åtanke att ju större spelrum jag gett personerna som jag intervjuat desto mer har chansen 
ökat till att få fram nytt och eventuellt mer spännande material (Krag Jacobsen, 1993, s.17-
20).  
 
Genom att använda mig av den öppna och öppet riktade intervjun så möjliggör det att jag 
genom min undersökning kan analysera för att komma fram till slutsatser om kvaliteter. Jag 
ökar därmed förståelsen för de nya fenomen som jag kan komma att möta via intervjun genom 
att använda mig av kvalitativa analyser. Detta öppnar upp för möjligheter att kunna beskriva 
fenomenen på ett varierat sätt. Möjligheten att förstå komplexa sammanhang öppnas upp och 
det går därmed att bygga upp modeller där fenomenet åskådliggörs ur en ny synvinkel utifrån 
en analys av enskilda fall. Detta gör det möjligt att dra slutsatser om relationer mellan 
fenomen (Lantz, 1993, s. 31-32).  
 
Jag har intervjuat tre informanter som spelar Hammondorgel. Av dessa informanter så 
undervisar två av dem i Hammondorgel privat och riktat mot högskolor och en av dessa har 
även har varit elev i Hammondorgelundervisning på folkhögskola och inom 
privatundervisning. Den tredje informanten undervisar inte i Hammondorgel men har varit 
elev på högskola och folkhögskola. Jag har valt ut dessa tre informanter tack vare två 
personer. Den ena personen är min handledare på KMH och den andra är en av de som jag har 
intervjuat. Det har därmed blivit en s.k. snöbollseffekt i mitt urval av de personer som jag har 
intervjuat.  
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Intervjuerna med två av informanterna har ägt rum i deras hem. Den tredje informanten har 
intervjuats i ett övningsrum på en högskola. Informanterna har innan intervjun ägt rum fått 
information om vad som är syftet med denna uppsats. För att kunna analysera intervjuerna så 
har dessa intervjuer först spelats in digitalt med röstmemon i telefon och ljudinspelning på 
dator. Dessa två hjälpmedel för att spela in intervjun användes samtidigt under intervjun i 
syfte att med större sannolikhet säkerställa att informationen inte skulle försvinna om det blev 
något tekniskt fel under inspelningen. Därefter har intervjuerna transkriberats för att kunna 
analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv.  

Jag har efter varje intervju transkriberat intervjun ordagrant. Sedan har jag korrigerat texten så 
att det har blivit mer flyt i meningarna genom att ta bort ord som upprepats i samma mening 
och ljud som inte påverkar meningens betydelse. Detta har jag gjort för att underlätta analysen 
av texterna från min sida för att kunna återge texternas mening i min uppsats.  

Eventuell problematik som uppstod vid valet av mina informanter kan ha varit att de alla var 
professionella Hammondorgelspelare och att min forskning därför ger en ensidig bild enbart 
utifrån professionella Hammondorgelspelares synvinkel i och med att amatörspelares 
perspektiv saknas. 
 

4.2 Informerat samtycke 
 
Jag har informerat undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, om 
hur den är upplagd i stort och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande 
i forskningsprojektet. Undersökningspersonerna har deltagit frivilligt i projektet med rätt att 
dra sig ur när som helst. Jag har informerat de personer som jag intervjuat om konfidentialitet 
och vem som kommer att få tillgång till intervjun eller annat material. Jag har även frågat om 
deltagarna godkänner de delar av intervjuerna som jag använt mig av i denna uppsats och 
deltagarnas eventuella tillgång till utskriften och analysen av kvalitativa data (Kvale, 
Brinkmann, 2014, s.107-108). Min strävan har varit att under själva intervjun skapa en bra 
relation med den som intervjuas för bästa resultat av intervjun (Patel & Davidson, 2011, s.73-
91).  
 
Jag har valt att publicera namnen på de personer som jag har intervjuat i mitt examensarbete 
eftersom det är väldigt få personer som lär ut på och spelar Hammondorgel B3 med Leslie 
122 på scen i Sverige. Det gör att det är väldigt svårt att dölja vilka dessa personer är även om 
de hade velat vara anonyma. Alla personer som jag har intervjuat har godkänt att inte vara 
anonyma efter att de tillfrågats om det är ok att deras namn publiceras i denna uppsats.  
 

4.3 Observation 
 
En annan metod jag använt mig av är att jag har utfört två deltagande ostrukturerade 
observationer i form av de två privatlektioner i Hammondorgel som jag har tagit hos två av 
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informanterna. Detta har skett i samband med intervjuerna av de två informanterna. 
Privatlektionerna har ägt rum i de två informanternas hem i samband med intervjuerna. Jag 
har efter dessa två observationer antecknat så utförligt som möjligt den information som jag 
har fått ut av observationerna och därefter analyserat dessa anteckningar för att få fram data 
om observationerna Den data som jag har fått fram från observationerna har jag analyserat 
genom att söka efter likheter och skillnader i privatlektionernas struktur (Patel & Davidson, 
2011, s. 73-91).  
 

4.4 Sekundärlitteratur 
 
Jag har även studerat sekundärlitteratur (Patel & Davidson, 2011, s.69) som handlar om den 
faktiska historiska användningen utav Hammondorgeln som jag skriver om i denna uppsats. 

5. Resultat 

Här sammanfattas de tre intervjuer och de två privatlektionerna som jag genomgick i samband 
med två av intervjuerna. 
 

5.1 Intervju 1-Erik Petersson 
 
Denna intervju genomfördes i ett övningsrum på kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
Datumet då intervjun genomfördes var 2018-09-18 och intervjun varade i 57 minuter utan 
avbrott. I intervjun så framgår Eriks erfarenheter och åsikter om Hammondorgeln i 
undervisning på högskola och folkhögskola. I intervjun framgår även Eriks åsikter om 
likheter och olikheter mellan Hammondorgel B3 med Leslie 122 och olika Hammondkloner. 
Erik beskriver även i intervjun hur man lär sig att spela hammondorgel B3 och dess olika 
funktioner. 
 

5.2 Intervju 2-Andreas Hellkvist 
 
Denna intervju genomfördes hemma hos Andreas i hans hem 2018-10-30 och varade i 46 
minuter och utan avbrott. I intervjun framgår Andreas upplevelser och erfarenheter av att 
undervisa privatlektioner i Hammondorgel och även om hans egen undervisning på 
folkhögskola. I intervjun så framgår även Andreas erfarenheter och reflektioner kring hur det 
är att spela på Hammondkloner i jämförelse med Hammond B3 tillsammans med Leslie 122. I 
intervjun så framkommer också Andreas egna upplevelser och erfarenheter av att både lära sig 
att spela Hammondorgel och att lära ut Hammondorgelspel. Denna intervju kombinerades 
med en separat privatlektion för mig. 
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5.3 Intervju 3-Pierre Swärd 
 
Denna intervju genomfördes hemma hos Pierre i hans hem 2018-11-01 och varade i 1 timme 
och 43 minuter utan avbrott. I denna intervjun med Pierre så framkommer hans erfarenheter 
kring privatundervisning och undervisning riktad mot högskola. I intervjun så framgår även 
Pierres beskrivning av Hammondorgel B3 och dess funktioner och hur den skiljer sig från 
Hammondkloner. Pierre beskriver även hur han själv har lärt sig att spela och hur han lär ut 
Hammondorgelspel. Han delger även sina visioner om hur Hammondorgelns framtid kan 
komma att se ut. En privatlektion ägde även rum under samma dag som intervjun. 
 

6. Analys 
 

6.1 Undervisning i Hammondorgel på högskola 
 
Erik berättar om en lektion som han har haft i Hammondorgel på KMH i Stockholm. Det var 
en lärare på KMH som undervisade Erik som vid detta lektionstillfälle hade med sig sin egen 
Hammondorgel B3. Under lektionen på KMH fick Erik bl.a. tips om övningar för att öva upp 
speltekniken och fick även ett tips som han beskriver såhär: 

 
E: innan jag ens hunnit öppna munnen så säger han ”du, vänta lite, kan du flytta 
bak pallen 20 cm,” Ja visst tänkte jag, för då hade jag skjutit fram den så långt det 
gick, där det tar emot på pedalerna. Ja, så jag flyttade bak pallen och då var det 
som att, Ja men så här ska det ju vara! så här ska det kännas! 

 
Det framgår av det Erik säger att det är av stor vikt hur man placerar pallen och hur man 
sitter på den när man spelar Hammondorgel och detta är något som man eventuellt kan 
missa när man lär sig att spela på egen hand. Det kan då leda till att speltekniken vad 
gäller händer och fötter kan påverkas negativt och att det därmed tar längre tid att lära 
sig att på ett effektivt sätt koordinera händer och fötter vid spelandet och när man ska 
ändra olika inställningar på Hammondorgeln. 
 
När Erik började spela på sin Hammondorgel B3 så hade han tidigare spelat på en Nordorgel 
modell C1 med ett pedalbord som han hade byggt själv. Vanan från att spela med detta gjorde 
att Erik upplevde smärtor i knän och fötter och att det var lite jobbigt med ergonomin när han 
började spela på sin Hammond B3 men detta löstes i och med lektionen han deltog i. 
 
Tack vare Eriks utbildning i Hammondorgel på högskola så löstes ett problem med smärtor 
som eventuellt hade kunnat påverkat Eriks övning på instrumentet. Här framgår även att det 
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finns en skillnad i hur man sitter när man spelar på en riktig Hammondorgel B3 i jämförelse 
med en Hammondklon. 
  
Andreas anser att det finns få utbildade lärare som undervisar i Hammondorgel och att man 
inte kan bli Hammondorganist på samma sätt som man kan bli pianist eller saxofonist, 
formellt utbildad så att säga. Men Andreas har en elev från Göteborg som kommer att ta 
examen som Hammondorganist. 
 
Det framgår av det Andreas säger att det är svårt att hitta lärare som undervisar i 
Hammondorgel om man jämför med andra instrument som t.ex. piano och saxofon. Han 
menar att det är svårt att bli formellt utbildad till Hammondorganist men att möjligheten ändå 
finns.  
 
Pierre har undervisat och undervisar inom musikhögskolor genom att eleverna kommer till 
Borlänge från Örebro, Piteå, Stockholm och ibland från Göteborg men även från Borlänge. 
 
Här framgår det att det går att lära sig att spela Hammondorgel B3 på flera högskolor i 
Sverige även om själva undervisningen inte sker på själva högskolorna i detta fall. 
 
Pierre beskriver en del av undervisning såhär: 

 
P: en fråga från en elev öppnar ju upp en bok hos mig, och då är det väldigt 
spännande, och just det här, varför spelar jag som jag gör? Ja men det finns givna 
saker som kommer fram då, både sådana saker som jag lyssnar på för att få 
inspiration till att också förstå vad jag är kapabel till. 

 
Det framgår att Pierre reflekterar över sitt eget spelande på Hammondorgeln när han 
undervisar elever vilket leder till att han själv utvecklas som Hammondorganist genom 
att lära ut till elever. 
 
Pierre beskriver att när elever kommer från högskolorna så kan de t.ex. fråga hur Pierre spelar 
ett visst parti i hans egna låtar. Då visar Pierre detta för eleven på sin Hammondorgel B3 och 
på så sätt lär sig eleven att spela det själv. 
 
Här framgår det att eleverna får chansen att lära sig att spela Pierres egna låtar och därmed 
utveckla sin spelstil efter hans egen unika spelstil. Det framgår även att själva undervisningen 
inte äger rum på själva högskolorna. 
 
6.1.1 Sammanfattning undervisning i Hammondorgel på högskola 
 
Det framkommer att det går att utbilda sig i att spela Hammondorgel på högskola enligt Erik, 
Andreas och Pierre. Erik har själv blivit undervisad i Hammondorgel på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. Andreas har själv en elev som kommer ta examen som 



 18 

Hammondorganist på Högskola. Pierre utbildar elever från flera högskolor i landet även om 
själva utbildningen inte äger rum på själva högskolorna. 
 

6.2 Undervisning i Hammondorgel på folkhögskola 
 
Både Erik och Andreas har erfarenheter av att gå på folkhögskola när de var i processen att 
lära sig att spela Hammondorgel och de beskriver dessa erfarenheter såhär: 
Erik gick på Skurups folkhögskola på Jazzutbildningen när han var i 20 årsåldern. Det var då 
han lärde sig grunderna i att spela Hammondorgel, och det gjorde han helt själv. Han 
beskriver att han inte hade någon riktig hjälp av lärare därför att pianoläraren på Skurup inte 
var så intresserad av Hammondorgel, så han uppfattade inte riktigt vad Erik höll på med. Så 
han lärde sig det där själv och lite grann genom att läsa på och genom att lyssna mycket på 
Hammondmusik och testade och experimenterade själv. 
 
Av texten framgår det att intresset av att lära ut Hammondorgel på denna folkhögskola 
verkade vara lågt och att fokusen låg på att lära ut piano istället för Hammondorgel. 
Resultatet av det blev att det enda sättet att lära sig att spela Hammondorgel var att Erik 
lärde sig hantera instrumentet på egen hand. Här framgår det även att det är möjligt att 
lära sig att spela Hammondorgel genom att lyssna sig fram på Hammondorgelmusik och 
genom att själv experimentera på Hammondorgeln. 
 
Erik beskriver att han i grunden är gehörsmusiker och det har varit det dominerande sättet för 
honom att lära sig att spela Hammondorgel. Han har använt sig av gehör för att lägga 
grunderna för att lära sig spela och beskriver att han så väldigt gärna ville lära sig att behärska 
instrumentet att det var värt all tid och energi som han fick lägga ned på att själv lista ut 
speltekniken. Han har även sett lite videos på Youtube där andra Hammondorganister har 
spelat och lärt sig en del av att se hur de har spelat. 
 
I intervjun så framgår det att det finns alternativa sätt att lära sig spela Hammondorgel som att 
t.ex. kolla på youtubevideos hur andra spelar eller att lyssna sig till hur andra spelar. Att ha ett 
bra gehör verkar vara till stor fördel om man ska lära sig att spela Hammondorgel eftersom 
det verkar finnas få skolor som utbildar Hammondorganister. Gehöret kommer till stor 
användning om man väljer att lära sig spela instrumentet på egen hand genom att lyssna på 
när andra spelar på olika sätt.  
 
Andreas beskriver med dessa ord sina erfarenheter från folkhögskola: 
 

A: För att det är ju både som lärare och elev kan man säga att Hammondorgel är 
ju ofta ett instrument som inte riktigt räknas om man säger. Hammondorgel är mer 
som ett komplement. För att spela Hammondorgel så måste man först vara pianist, 
sedan kan man spela orgel vid sidan av. Och det har jag märkt till exempel för 20 
år sedan då gick jag folkis i Växjö, ett år och då var jag runt och sökte lite grann. 
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Och där var det ju sådär att om man verkligen ville spela orgel så passade man 
aldrig riktigt in. Alltså för att ensemblerna är uppbyggda för att det ska vara, 
speciellt på jazz då, det är piano som är grunden och det finns alltid en basist med 
så om man vill spela med pedaler och allt det där. 

 
Genom det Andreas säger så framgår det att fokus låg på att spela piano på den 
folkhögskola som han gick på. Det framgår att först efter att man lärt sig att spela piano 
så kunde man ges tillfällen att börja öva Hammondorgel och då mera som ett 
komplement till själva pianospelandet. Eftersom man ofta spelar basen med ett 
pedalbord på Hammondorgeln så verkar det som att detta går bort på denna 
folkhögskola då man i ensemblerna har en basist som sköter denna uppgift. Det gör att 
även om man får chansen att spela Hammondorgel i ensemblerna så får man inte göra 
det fullt ut med baspedalerna som en del av spelandet. Andreas beskriver även att 
Hammondorgeln kan vara ett instrument som är svårt att passa in med andra instrument 
i ensemblespel vilket eventuellt skulle kunna påverka så till den grad att man byter 
instrument för att kunna vara med i fler ensembler. 
  
6.2.1 Sammanfattning undervisning i Hammondorgel på folkhögskola 
 
Likheter som framkommer i texterna är att både Erik och Andreas har upplevt att det har varit 
svårt att få möjlighet att lära sig spela Hammondorgel på de folkhögskolor som de har gått på. 
Likheter är även att fokus legat mer på att lära ut pianospel än att lära ut Hammondorgelspel. 
Erik nämner att det fanns ett bristande intresse från läraren vad gällde Hammondorgel på 
folkhögskolan och Andreas nämner att det inte riktigt fanns utrymme för att spela baspedaler 
på Hammondorgeln i ensemblespel eftersom det oftast var en basist i ensemblespel på 
folkhögskolan.  
 

6.3 Privatundervisning i Hammondorgel 
 
Erik nämner att han lärt ut en del men att det har varit mer informellt och ingen 
privatundervisning i Hammondorgel. Han beskriver att en grej som alltid händer är att många 
tycker att det är häftigt med så många knappar och reglage som det finns på hans 
Hammondorgel B3 och att man kan få sådan volym utan att behöva trycka så hårt på 
tangenterna.  
 
Erik beskriver det såhär: 
 

E: Det är ju egentligen bara att hålla ned en tangent och gasa med foten så får man 
ju väldigt stark volym, eller hålla ned ett ackord i och med att det inte är 
anslagskänsligt, utan volymen styr du ju, så att det är ett väldigt så att säga 
effortless instrument att spela. Du behöver inte ta i så mycket rent fysiskt för att 
spela det och folk brukar ju alltid bli lite tagna av att det låter så himla mycket 
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med så lite insats från ens egen kropp. Så att det är många som bara, whaoh! 
Reagerar på den, att det går att få ett sådant stort ljud. 

 
I intervjun så framgår det att det kan vara relativt lätt att få fram ett mäktigt ljud i en 
Hammondorgel med lite förkunskaper även om det senare krävs mycket övning för att 
bemästra att spela hela instrumentet på en hög nivå. Detta skulle kunna innebära att det 
möjligtvis öppnar upp ett större antagande hos personer som vill lära sig att spela 
Hammondorgel att det är relativt lätt att lära sig att själv spela detta instrument i 
jämförelse med andra instrument. Det kanske leder till att instrumentet som är väldigt 
komplicerat att spela på en hög nivå framstår som ett lätt instrument att lära sig och 
därför inte existerar i så hög grad inom undervisning och därmed tappar status i 
jämförelse med t.ex. piano. 
 
Andreas beskriver att han har haft en del elever och i privatundervisning i Hammondorgel 
men att han inte är utbildad lärare för detta. Andreas säger att det är viktigt att på något sätt ta 
fram en passande läroplan för varje elev då eleverna har olika önskemål om vad de vill lära 
sig att spela på Hammondorgeln. Han känner att det inte finns så mycket böcker att använda i 
undervisningen. Han nämner att det finns några böcker men inte alls på samma sätt som när 
det gäller t.ex. gitarr. Han känner även att det är både som lärare och elev som att 
Hammondorgeln är ett instrument som inte riktigt räknas utan att Hammondorgeln är mer 
som ett komplement. Han menar på att för att spela Hammondorgel så måste man först vara 
pianist och sedan kan man spela Hammondorgel vid sidan av.  
 
I texten så framkommer det att det inte finns lika många böcker om hur man lär sig att spela 
Hammondorgel som det finns för att lära sig att spela t.ex. gitarr. Han menar att 
Hammondorgeln har kommit i skymundan på grund av detta och att det försvårar att både lära 
sig och att lära ut Hammondorgel via böcker. Detta påverkar nog i sin tur undervisningen i 
Hammondorgel eftersom mycket av musikundervisning är baserat på litteratur. Här påverkas 
även undervisningen i Hammondorgel av elevernas förmåga att lära sig att spela via gehör 
istället för via noter. 

 
A: På en orgel kan man till viss del påverka hur man slår an tonen men väldigt lite 
och istället är det ju med swellpedalen man har den här möjligheten till dynamik. 
Men sedan är det ju också möjligheterna att forma ljud med drawbars, med 
percussion med det här att du hela tiden kan du förändra ditt sound i kombination 
med Lesliekabinettet. 

 
Här framkommer det att det är många detaljer att hålla reda på samtidigt när man spelar 
Hammondorgel och att dynamiken och soundet går att påverka på flera sätt när man 
spelar Hammondorgel. 
 
Pierre berättar om ett nytt fenomen som han påträffar i privatundervisningen när han jämför 
hur det är bland unga idag med när han själv var ung:  



 21 

 
P: Jag har aldrig haft någon lärare i orgel. Utan min skola är ju helt enkelt att jag 
har lärt mig själv genom att lyssna på plattor, lyssna på organister. Jag började ju 
spela orgel när jag var fjorton år, 1968, då fanns det bara plattor. Idag upplever jag 
yngre människor som orädda att höra av sig till de Hammondorganister som dom 
tycker om, men när jag var 14,15 år, det fanns inte på kartan att jag skulle ha ringt 
till någon som Kjell Öhman! Han var på en måne och jag var på jorden. Han var 
en stjärna! 

 
Pierre beskriver att han är helt självlärd när det gäller att spela Hammondorgel och att 
det idag finns större möjligheter att lära sig att spela än det fanns när han lärde sig att 
spela instrumentet. 
 
Pierre sammanfattar om sina upplevelser att spela Hammondorgel med dessa ord:  

 
P: Man spelar med händerna på två klaviaturer, man spelar bas med fötterna, alla 
fyra grejerna på det instrumentet. Och det var det som fascinerade mig, att man 
kan göra så mycket på en orgel, bli som en orkester på en gång och göra så 
mycket samtidigt. Och så är det för mig, det är skillnaden på orgeln mot något 
annat. Och att spela orgel på riktigt handlar om det, inte bara att låta orgel.  

 
Här beskriver Pierre hur avancerat det är att spela Hammondorgel B3 och pekar på att 
det är skillnad på att bara låta orgel och att spela orgel på riktigt. Här framkommer det 
att även om det är lätt att få ett mäktigt ljud i en Hammondorgel så krävs det mycket 
övning för att kunna behärska hela detta instrumentet. 
 
6.3.1 Sammanfattning privatundervisning i Hammondorgel 
 
Likheter som framkommer hos informanterna är att de alla på något sätt har bedrivit någon 
slags privatundervisning. Erik framhåller att det är relativt lätt att som nybörjare få fram ett 
mäktigt ljud i en Hammondorgel vilket kan vara en inspiration till att fortsätta att ta 
privatlektioner på instrumentet. Andreas nämner att det saknas bra böcker att använda inom 
privatundervisningen när man lär ut hur man spelar Hammondorgel. Han menar på att detta 
kan leda till att man först måste lära sig att spela piano för att sedan lära sig att spela 
Hammondorgel eftersom det finns betydligt mer böcker i hur man lär sig att spela piano. 
Pierre som aldrig haft någon lärare i orgel anser att det finns större möjligheter för dagens 
ungdomar att lära sig spela Hammondorgel eftersom den generationen har en annan syn på 
hur man kan ta för sig om man vill lära sig att spela Hammondorgel. 
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6.4 Hammondorgel B3 och Leslie 122 Vs Hammondkloner 
 
När Erik gjorde lumpen i Arméns trumkår så spelade han även i ett underhållningsband där 
han i vissa låtar spelade orgel. Han använde då en Nord Electro 2 och det var under denna 
period som han insåg att han behövde ett riktigt Leslie. Han köpte ett Leslie modell 122 och 
en Nord C1 med två manualer. Han beställde även ett Hammond B3 pedalbord från USA och 
byggde om detta och här följer Eriks beskrivning: 

 
E: Och så byggde jag med någon, jag fick någon liten synt. En sån här leksakssynt 
som hade midi. Så jag slet itu den där och lödde om och gjorde en brygga med 
massa olika brytare som jag kopplade in i den här. Så att jag gjorde ett eget 
midipedalbord utifrån den här som jag byggde i en låda runt de här pedalerna som 
jag hade köpt, med någon hållare för volympedal också. Då kunde jag ju börja på 
riktigt att öva på det här med baspedaler. 

 
Här framkommer det att man inte behöver en riktig Hammondorgel för att lära sig att 
spela Hammondorgel och att det till och med går att bygga ihop en egen Hammondklon 
som man kan öva på. 

 
Erik beskriver att han har gjort en del renovering på sin Hammond B3 men att vissa saker har 
han struntat i att renovera för att det fungerar och han säger att den får lite karaktär om han 
inte renoverar den så att allt är på topp. Han påpekar att den kommer att låta som den låter 
tills man t.ex. går in och löder om eller byter rör i den. Han jämför detta med en digital HX3 
Hammondklon där man kan gå in och programmera om sådana saker när som helst digitalt. 
Han beskriver vidare hur man i en digital HX3 kan gå in ännu mer i detalj och emulera 
varenda komponent. Han beskriver att man kan ställa in åldern och märket på 
kondensatorerna och att man kan ändra varenda liten variabel på dem. Han berättar vidare att 
den är som en digital liten dator som är specialiserad på att vara en Hammondorgel, men där 
har man verkligen läst av varenda liten grej som händer, varenda liten komponent och 
simulerat dem och även gjort så att man kan ändra på varje komponent eller grupper av 
komponenter för sig, så att det kan låta lite mer personligt. Erik tycker att han själv kan få 
Logics egen orgel plug-in att låta relativt autentiskt i en skivproduktion. Han beskriver att det 
beror på att han spelat på den riktiga orgeln och vet hur man använder den, vilket mål han har 
och hur han vill att det ska låta. 
 
Här beskriver Erik att det finns Hammondkloner på marknaden som är väldigt realistiska när 
det gäller att härma Hammondorgelns sound och funktioner. Däremot så beskriver Erik hur 
hans egna Hammondorgel får en viss karaktär som är unik på grund av mekaniken som 
påverkas av dess ålder och skick samt hur man själv väljer att renovera dessa orglar. 
Eriks egna ord lyder såhär: 
 

E: Däremot, soundmässigt så är det ju en väldigt stor skillnad på att ha ett riktigt 
Lesliekabinett och den akustiska och fysiska händelsen som det innebär att ha en 
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sån i rummet. Det går ju inte att få samma effekt om man skulle vara i en stor 
kyrka till exempel och spela, där verkligen tonerna får fart. Då blir det inte samma 
grej om man har en line:ad orgel eller PA, för att det är ju en helt annan ljudkälla! 
Och den är ju inte riktad på det sättet som en vanlig högtalare eftersom dom här 
grejerna snurrar runt hela tiden så att den skickar ju ljudet åt alla håll. Det snurrar 
runt och bashögtalaren skjuter nedåt, men den har också en trumma som föser 
ljudet lite ut åt sidan och som också snurrar runt. Det blir större spridning på det, 
det sprids ut överallt, det är som en cirkel som går ut från ljudkällan än som en 
högtalare som kanske har mer som en kon.  

 
Här påpekar Erik hur viktigt det är att ha ett riktigt Leslie för att få ett riktigt bra och 
autentiskt Hammondorgelljud. Det verkar som att även om man återskapar 
Hammondorgelns ljud bra i moderna kloner så fattas fortfarande de effekter som ett 
riktigt Leslie skapar med ljudet. 

 
Erik nämner att den största skillnaden som han upplever med Hammondkloner i jämförelse 
med en Hammond B3 är skillnad i interface. Han menar hur det känns att spela på 
klaviaturerna. Han förklarar att de är gjorda i olika material och en Hammond B3 är som en 
trämöbel och är väldigt stor och tung vilket gör att man kan dra och slita åt olika håll när man 
spelar och den står kvar. Han jämför detta med mindre Hammondkloner som kan ramla 
omkull om man gör samma sak på dem. 
 
Här påvisar Erik hur viktig själva spelkänslan med en äkta Hammondorgel är. Han menar att 
den gamla tunga trämöbeln som utgör en stor del av en Hammondorgel påverkar spelsättet i 
jämförelse med en Hammondklon.  
 
Erik beskriver med dessa ord: 

 
E. Stabiliteten i instrumentet och hur den svarar när du trycker ned tangenterna 
och hur dom är designade och hur dom är konstruerade, hur det känns med alla 
sådana här småfel och anomalier som finns i orgeln. Dom är individer! Det är så 
himla komplicerade kretsar, dom är individer för att det är ju flera hundra 
kondensatorer och olika motstånd och kopplingar därinne, grejer som kan oxidera 
eller vara gamla eller nya, halvnya rör som låter olika. Det är så himla många 
variabler så det är helt omöjligt att få två stycken Hammond B3 att låta exakt 
likadant, även när dom var nya från fabrik så gjorde dom inte det. Det är så 
komplext, det kunde bero på vad dom hade för komponenter som var billigast just 
den veckan som dom köpte in och det kunde bli lite olika sådär och generera lite 
olika sound. Medans däremot om du tar en sån här digital kopia då som Nord är, 
dom har ju verkligen gått in och kopierat eller räknat ut ljuden från en viss 
Hammondorgel och hur den låter och mätt på det och gjort så nära som dom har 
kunnat. Då är ju problemet att alla Nordorglar låter ju precis som den förlagan, 
och alla såna här smågrejer som händer där som gör den orgeln unik har nu blivit 
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vidarekopierade till alla Nord. Alla Nordorglar låter ju då, på det finstilta! Låter 
dom likadant, kan man säga. 

 
Här framgår det att alla gamla Hammondorglar av modell B3 har ett unikt ljud på grund 
av en mängd olika faktorer som kan påverka orgelns ljud. Exempel på detta framgår i 
texten och här framgår att det är en viktig skillnad att påpeka när det gäller en riktig 
Hammondorgel i jämförelse med Hammondklonerna där man oftast har samplat ljudet 
från en Hammondorgel vilket leder till att alla kloner av den modellen låter likadant i 
jämförelse med de riktiga Hammondorglar av modell B3 där ingen låter exakt som den 
andra. 
 
Såhär beskriver Andreas med egna ord: 

 
A: Jag har aldrig spelat på en klon som helt känns som en äkta och förmodligen 
kommer man aldrig att göra det heller, den kan ofta bli diskvalificerad innan man 
ens har tagit en ton. Därför att du vet, du kände plasten i tangenterna, den här 
grejen att du känner hur möbeln vibrerar hela tiden. Det är så mycket 
känslomässiga faktorer och sen är det ju så också det här att jag har mina orglar. 
Jag har dom här två och en till i min studio och man har lite andra referenser, man 
har spelat på orglar man tycker om. Och jag är ju så van med hur dom låter och 
det är ju det där också att, det finns inte ett Hammondsound! Det finns lika många 
Hammondsound som det finns orglar. Det gör att alla de här Hammondklonerna 
har ju utgått ifrån verkliga orglar. Och man kan få dom att låta jättelika och nästan 
identiskt, när man hör en inspelning. Men det är på något sätt att, det är alltid 
någonting som fattas. Och frågan blir då, kan man återskapa soundet? Ja till stor 
del och jag ska också erkänna att skulle förmodligen inte alltid höra skillnad, jag 
kan inte svära på att jag skulle klara ett blindtest! Men det kan ju vara så också att 
en Hammondklon, den låter som en annan B3, men inte den B3:n. Så att man får 
vara väldigt ödmjuk inför vad man hör, vad man känner och vad man ser! För 
bara att se en sådan där möbel, då förväntar jag mig genast någonting! Och redan 
där kan jag ha färgat mitt omdöme! 

 
I texten så framgår det att själva möbelkonstruktionen som en riktig Hammondorgel B3 
har och de tangenter som finns på denna modell är viktig för spelkänslan och det verkar 
vara svårt att efterhärma den fysiska känslan av att spela på en Hammondorgel B3 med 
en Hammondklon. Däremot så verkar det som att man kommit långt med att efterhärma 
själva ljudet utav en Hammondorgel B3 med hjälp av Hammondkloner. 

 
Pierre berättar att han i slutet av 90-talet stötte på en digital Hammondklon av modell 
Hammond XB3 som han då eventuellt kunde se som ett lättare alternativ till sin tunga B3. 
Han upplevde att den lät bra men att chorusvibratot inte höll måttet. Konsekvensen av detta 
beskriver Pierre såhär: 
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P: Och då kommer vi in på precis det som aldrig får hända kring ett instrument. 
Ett instrument som är bra, det kan ta emot mig eller vem som helst med min 
spelstil och ge mig det som jag är. Det betyder att jag vill använda chorusvibrato, 
jag vill använda si och så, det betyder att det här instrumentet ska kunna ge mig 
chorusvibrato på riktigt. Men det gjorde inte den här orgeln. jag gjorde bland 
annat ett tv program 2000 med trion på Nalen som gick på SVT. Då spelade jag 
med den här orgeln, och! Då bestämde jag att inte använda chorusvibrato för 
första gången i mitt liv. Så instrumentets dåliga chorusvibrato gjorde att jag ville 
inte ens använda chorusvibratot. Jag som älskar chorusvibrato! då är det ett dåligt 
instrument. Så gör jag en spelning med trion på en festival här i Sverige, och då 
har jag ingen annan än min gamla kära, gamla Bettan! Och då vet du! Då hör jag 
precis vad ett riktigt instrument ljöd med mig! Jag spelade så att, jag älskade den 
kvällen för att jag kände redan när jag startade upp första grejen och bara säger Ja! 
Så här är det! Nu är jag hemma! 

 
I texten framgår det hur viktigt det är att även återskapa de funktioner som finns på en 
Hammondorgel B3. Detta för att det ska bli realistiskt både vad gäller den fysiska 
spelkänslan och hur funktionerna och de effekter som de skapar för ljudet återges i 
Hammondklonerna.  
 
Såhär beskriver Pierre en upplevelse på en Hammond B3 som inte går att uppleva på en 
Hammondklon: 
 

P: Jag menar bara att slå på en B3 med startmotor va, och bara att man förstår, 
whao! Vad är det här för instrument, har man inte sett det här live så blir man ju 
fascinerad, vad är det för instrument som startar som en bil. 

 
Här beskrivs den mekaniska känslan som uppstår i en Hammondorgel B3 som troligtvis 
har en påverkan på en persons spelkänsla och inspiration då hen sätter sig vid en 
Hammondorgel B3 i jämförelse med en Hammondklon.    

 
Pierre jämför tiden i slutet av 90-talet med XB3:an med de Hammondkloner som finns idag 
och han upplever att de är mycket bättre nuförtiden. Han menar att tekniken idag är så bra och 
han nämner Clavias Nord C2D, Viscount Legend, Crumar Mojo, Mag och Uhl orglarna med 
HX3 motorn i och säger att dessa instrument är riktigt bra instrument. Han förklarar att 
instrumenten har rätt karaktärer, klockrena chorusvibraton och percussion. 
 
I texten framgår det att de moderna Hammondklonerna är väldigt bra och att de har utvecklats 
med bra funktioner i jämförelse med Hammondorgel B3. 
 
Pierre anser att konkurrensen mellan Hammond B3 och Hammondkloner framför allt ligger i 
vikten. Han upplever själv att det är tungt att turnera med en riktig B3 och ett stort Leslie och 
tror att många andra organister som spelar B3 upplever samma sak. Pierre säger såhär 
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P: Och ju äldre man blir, det blir tungt och redan är ryggen förstörd genom en 
massa lyft, till viss del, och rätt som det är så finns det alternativ som väger 16 kg 
men låter som en stor B3, så väldigt nära, och det gäller alla dom här klonerna. 
Men hur som helst, och jag tror att det är såhär, nu kan du se Hammondorganister, 
tydliga Hammondorganister i världen liksom jag. Att rätt som det är sitter vi 
runtom i världen och spelar på kloner emellanåt. Alla, dom här stjärnorna idag 
som Joey DeFrancesco och en som heter Alberto Marsico i Italien, såna här som 
jag känner igen. Och Lonnie Smith i USA och Tony Monaco som spelar på en 
Crumar Mojo och Joey DeFrancesco på Legend. Men han var ju så förtjust så 
förra gången han var, då när jag träffade honom. Då ville han ju spela med en 
Clavia Nord C2D, han ville inte ens ha en stor B3. Han valde att spela med den 
för att han gillade den orgeln, och då spelade han på Fasching med den. Och det 
säger ganska mycket om vad som har hänt med kloner. För annars, varken han 
eller jag skulle sitta på en scen med en Clavia om inte den skulle fylla måttet och 
det gäller ju dom här klonerna Mojo eller Legend och allt vad dom heter, HX3 
motorn i dom här MAG till exempel. Men det är någonting som är spännande och 
det här gör att idag är klonerna med oss och framför allt är dom med oss för att 
dom är smidigare och lättare att handskas med plus en annan sak! En riktig 
Hammond B3 är idag 45 år gammal som är nyast, det betyder att många är slitna, 
du kan aldrig vara riktig säker att dom funkar. För det är en sida utav det också, 
att dom är gamla dom här du spelar på. Då kan det vara någonting som, oj! Nu 
bara slutade den! En gammal orgel, ett frågetecken hur den kan funka och då 
kommer dom här klonerna in som oftast, dom är välfungerande, det är också en 
sida utav det. 

 
Det framgår i texten tre aspekter till att Hammondklonerna har börjat att konkurrera 
med Hammondorgel B3 bland professionella Hammondorganister runtom i världen. 
Första aspekten är att vikten på en Hammondklon är väldigt liten i jämförelse med en 
Hammondorgel B3 vilket leder till att Hammondklonen blir mycket lättare och billigare 
att transportera. Den andra aspekten är att det vekar som att de moderna 
Hammondklonerna låter väldigt bra och har de funktioner som Hammondorganister vill 
ha när de spelar. Den tredje aspekten är att Hammondorglarna av modell B3 börjar bli 
gamla och slitna och svårare att underhålla med risk för att de slutar fungera t.ex. på 
scen vid ett liveuppträdande till skillnad från de moderna Hammondklonerna. 
 
Pierre nämner en detalj som skiljer de gamla Hammondorglarna av modell B3 åt. Denna 
detalj är keyklick som skapas av att det är kontakter under tangenterna som triggas olika 
snabbt på olika Hammondorglar och kan skilja en Hammond B3 från en annan när detta 
keyklick uppstår. 
 
Här framgår det hur små mekaniska detaljer kan påverka ljudet i en Hammondorgel B3 i 
jämförelse med en annan B3:a. Även om detta keyklick går att ändra i de moderna 
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Hammondklonerna så återstår det faktum att det troligtvis samplats utav en Hammondorgel 
B3 i alla Hammondkloner utav en viss modell vilket ändå inte gör dessa unika som de olika 
orglarna av modell B3 är i sitt ljud på grund av alla småskillnader som de har i dess mekanik. 
 
6.4.1 Sammanfattning Hammondorgel B3 och Leslie 122 Vs Hammondkloner 
 
De tre informanterna beskriver på ett liknande sätt att det finns skillnader i själva spelkänslan 
när de jämför en äkta Hammondorgel med en Hammondklon. Pierre går in på att specifika 
funktioner som chorusvibrato måste följa med i skapandet av Hammondkloner så att även 
Hammondklonens funktioner blir som originalet och inte bara ljudet. Erik beskriver ingående 
hur mekaniken i Hammondorgeln påverkar dess sound och att även dessa aspekter måste tas 
med i skapandet av Hammondkloner. Andreas och Erik påpekar att olika orglar har sitt unika 
sound och att detta unika sound från varje orgel blir svårt att ersätta med en Hammondklon 
som oftast är samplad från en och samma orgel. Pierre nämner att Hammondklonerna har 
både blivit lätta att bära och börjat att låta väldigt likt de gamla Hammondorglarna vilket har 
lett till att man börjar se flera professionella Hammondorganister som spelar på 
Hammondkloner. 
 

6.5 Hammondorgelns framtid 
 
Andreas beskriver sin syn på Hammondorgelns framtid såhär: 
 
A: Jag tror att det kommer fortsätta gå i vågor som det har gjort. Det var hippt på 60-70-talet 
och sedan var det ute under 80-talet, kom tillbaks på 90-talet och så går det.  Ibland så 
blommar det upp och blir någonting.  Jag tror att det kommer att fortsätta så. Tittar man, det är 
väl rimligt att man kommer förmodligen kommer att se färre B3:or och motsvarande 
tonhjulsorglar på scen, gissar jag eftersom dom blir alltmer sällsynta och det är ett jobb att 
släpa runt på. Det känns som att det är tillräckligt intressant för att det alltid ska ha sin plats på 
något sätt. 
 
Det verkar enligt texten som att Hammondorgelns sound kommer att fortsätta användas inom 
musiken och att dess popularitet kommer att gå i vågor som den tidigare har gjort. Däremot så 
verkar det som att de gamla orglarna av modell B3 sakta kommer att försvinna främst på 
scenerna på grund av dess vikt och på grund av att det blir svårare och svårare att få tag på en 
riktig Hammondorgel B3 vilket banar väg för de modernare Hammondklonerna 
Pierre beskriver sin framtidsvision såhär: 
 
P: Ja framtiden för orgeln, tror jag, jag tycker att den ser ut att må väldigt bra! Och jag ser en 
bra framtid för orgel. Och jag ser ingenting annat för jag ser att det skapas grejer. Det finns 
mål, delmål till slutmål till förhoppning om slutmål. Men i en digital värld finns det knappast 
något slutmål verkar det som. Det är bara en lång väg med delmål. Så ju bättre tekniken blir 
digitalt ju mer kan dom göra för stunden och så får du vänta på nästa upphöjning av teknik 



 28 

och då kan dom återskapa någonting ytterligare utav någonting som var redan för över 50 år 
sedan, det är det dom försöker att göra om digitalt! 
 
I intervjun så framgår det att Hammondorgeln kommer att fortsätta att vara en del av musiken 
som produceras och spelas i framtiden och att dess sound kommer att fortsätta att utvecklas i 
den takt som tekniken utvecklas.   
 
En annan beskrivning av Pierre låter såhär: 
 
P: Men en sak som Mafy bland annat gör med HX3 orgeln, med motorn. Dom kan alltså från 
en gammal riktig Hammondorgel skapa om dom med HX3 motorn i. Dom renoverar inte den 
befintliga motorn i Hammondorgeln för den kan vara slut. Då plockar dom ur och så sätter 
dom in HX3 motorn och sedan har du fortfarande din orgel kvar och den låter som en ny 
orgel.  
 
I texten så framgår det att det redan finns metoder för att hålla de gamla Hammondorglarna 
vid liv och på så sätt skapa en slags halvklon vilket leder till att den fysiska spelkänslan av att 
spela på en gammal Hammondorgel kan tas med in i framtiden även om ljudet nu framställs 
digitalt och säkert kommer att utvecklas ännu mer. 
 
6.5.1 Sammanfattning Hammondorgelns framtid 
 
Både Andreas och Pierre ser ljust på Hammondorgelns framtid där Andreas beskriver hur 
detta instruments popularitet har gått upp och ned historiskt och att han tror att detta fenomen 
kommer att upprepas i framtiden. Pierre lyfter fram hur den digitala tekniken ständigt 
utvecklas och att detta kommer att vara till fördel för Hammondorgelns framtid eftersom 
klonerna blir bättre och bättre med tiden och att man även kan hålla de gamla 
Hammondorglarna fungerande med hjälp av modern digital teknik. 
 

7. Egna privatlektioner med lärare 
 

7.1 Privatlektion hos Andreas 
 
När jag satte mig vid Andreas Hammondorgeln modell B3 och tryckte ned ett ackord på den 
övre manualen så tänkte jag direkt att känslan inte går att återskapa med en Hammondklon när 
man hör det mäktiga ljud som kommer från Lesliet. När jag sedan ändrade Lesliet från slow 
och hörde och nästan kände hur Lesliet ökade hastigheten i rotationen i själva 
Hammondorgeln så uppenbarade sig en känsla i spelet av ackorden och ett ljud som jag själv 
aldrig upplevt på ett klaviatur förut. Det blev en ännu mäktigare upplevelse när jag lade till en 
baston till ackordet genom att trycka ned en av pedalerna. Sedan prövade jag att lägga baston, 
ackord på nedre manualen och spelade bluesskalan på det övre och där förstod jag helheten av 
grunderna till hur man spelar Hammondorgel och en känsla infann sig av att jag ville sitta 
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kvar och spela så länge det bara gick. Jag kände även en skillnad i hur det kändes att trycka 
ned tangenterna och i det hela så kändes det mer äkta att spela på en riktig Hammondorgel än 
på en klon på grund av själva spelkänslan och även på grund av ljudet.   
 
Jag fick tips om att sätta drawbarsen i olika lägen och verkligen lyssna noggrant på tonerna 
för att försöka få en större förståelse för hur de påverkar klangfärgen. Andra tips som jag fick 
var olika inställningar för drawbarsen för olika musikstilar som tex Jazz. Andreas visade hur 
percussionfunktionen fungerar och att man måste trycka ned en ton i taget för att funktionen 
ska fungera. Trycker man ned flera tangenter samtidigt så upphör funktionen. Han visade 
också hur vibrato och chorusfunktionen fungerar och inställningar för tex Jazz. Jag fick en 
inblick i hur Hammondorgel B3:n ser ut inuti och såg tonhjul, axeln och hur sladdar var 
dragna för att få till de olika presets som finns på orgeln. Jag fick sedan se insidan på ett 
Leslie 122 och hur trumman och diskanthornet accelererade samt snurrar runt. Jag erhöll även 
en större inblick i hur man kan micka upp lesliet för att på så sätt få olika ljudbilder vid 
inspelning.  
 
Andreas gav mig en grundläggande visning av hur swellpedalen/expressionpedalen fungerar. 
Jag fick även information om att orgeln hade ett s.k. läckage i sitt grundljud när man tryckte 
ned en tangent i taget och att detta gör att olika modell B3 har olika läckage i ljudet vilket gör 
att ljudet blir unikt för varje B3:a då de skiljer sig från varandra. Han undervisade mig om s.k. 
key klick och att detta gör orgeln unik också då det på grund av olika faktorer i orgeln gör att 
orglarna av samma modell skiljer sig i detta key klick.  
 
Jag fick berättat att även Lesliet kan skilja sig vad gäller ljudet det producerar då kabinetten 
kan skilja sig i hur de vibrerar om de är olika slitna mm. Jag fick även reda på att Leslie fast 
och Leslie slow drivs av två olika motorer. Jag förstod hur tungt det är att förflytta både 
Hammondorgeln och Lesliet om man jämför med en betydligt lättare Hammondklon som t.ex. 
Nord C2D. Jag insåg också hur mycket som kan gå sönder vid en transport och fördelen med 
en klon på grund av detta. Det enda som jag saknade när jag spelade på Hammondorgel B3:n 
var distortion/overdrivefunktionen som jag har på min Nord Electro 5D och reverbfunktionen 
som inte finns på en modell B3.    
 

7.2 Privatlektion hos Pierre 
 
När jag satte mig vid Hammondorgeln hörde jag ett slags brummande ljud, vilket betydde att 
motorn redan var igång och när jag sedan tryckte ned ett ackord så kände jag hur själva 
Hammondorgeln vibrerade. När jag sedan satte igång Lesliet från slow till fast så blev 
effekten ännu tydligare och spelsättet handlade inte längre om att spela rätt toner utan det 
hände något mer som satte igång en slags reaktion i mitt spelsätt och även fast jag spelade ett 
ackord med en soloslinga så lät och kändes det mycket bättre än något som jag någonsin 
spelat på en Hammondklon, och det berodde det mer fysiska sättet att spela på. Jag satte mig 
vid Hammond B3:n efter att startmotorn satts igång och fick en genomgång av hur percussion 
fungerar med decay, slow fast, third, second och hur man med hjälp av att dra ut en viss 
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drawbar kan få till ett liknande percussionljud. Detta trick användes på Hammondorgel 
modell B2 som inte hade någon percussion. Jag fick även en genomgång av hur man kan 
använda klicket och den lilla anslagskänsligheten inom jazz t.ex. för att få fram ett trumlikt 
ljud.  
 
Jag fick en genomgång i att varje tangent och ton har olika nivåer av ljudeffekter som ligger i 
bakgrunden förutom själva tonerna och fick förklarat att detta ljud kan skilja sig från orgel till 
orgel vilket gör de olika orglarna unika. Pierre berättade om Lesliets olika lägen fast, stop och 
slow och de effekter som dessa olika lägen kan ge i själva spelandet. Han gav mig också en 
grundgenomgång i hur ska tänka när man spelar Hammondorgel genom att använda foten på 
baspedalen samtidigt som man spelar ett ackord på den lägre manualen och en bluesskala på 
den övre manualen.  
 
Pierre visade hur Hammondorgelns drawbars fungerar och hur man med hjälp av olika 
inställningar kan få till ett väldigt kyrkligt sound eller ett väldigt jazzigt sound. En annan sak 
han gick igenom var att om man trycker väldigt lätt på en tangent så händer det inget men när 
man kommer till ett visst läge så kommer ljudet igång. Detta är en effekt av att de nio 
kontakterna under varje tangent inte triggas igång förrän hela tangenten är nedtryckt. Han 
gick även igenom chorus och vibrato vilka kan stå i tre olika lägen. De olika lägena antingen 
minskar eller ökar de olika effekterna. Lägena som kan ställas in är V1, V2, V3 och C1, C2, 
C3. Han berättade att vissa Hammondorganister gillar att använda främst C2, C3 när Lesliet 
står på stop. Jag fick förklarat hur viktigt det är att ha ett bra Leslie för att få ut ljudet från 
Hammondorgeln och att det inte spelar någon roll hur bra Hammondorgel man än har om man 
inte har ett bra Leslie och vice versa. Jag fick en förståelse för hur dessa två blir som en helhet 
för soundet och att de är väldigt beroende av varandra.  
 
7.2.1 Sammanfattning privatlektioner Hammondorgeln 
 
Jag fick under mina privatlektioner i hur man spelar Hammondorgel B3 med Leslie 122 
liknande genomgångar av Andreas och Pierre gällande Hammondorgelns olika funktioner 
som t.ex. drawbars, vibrato, chorus, percussion och Lesliets olika inställningar. Skillnader i 
lektionerna var t.ex. tips på hur man kan ställa in drawbars på olika sätt för att förändra 
soundet och olika mekaniska genomgångar av hur Hammondorgeln och Lesliet fungerar. 

8. Diskussion 

Jag skriver i början av uppsatsen att syftet med studien är att undersöka om Hammondorgeln 
har ersatts av s.k. digitala Hammondkloner i musikutbildning på högskola, folkhögskola och 
inom privatundervisning vid utbildning av Hammondorganister i Sverige. Vidare så skriver 
jag att mitt antagande är att Hammondorgel B3 med Leslie 122 inte används i undervisning i 
Hammondorgel. Här följer en redovisning där jag besvarar mina tre forskningsfrågor: 
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1. I vilken omfattning används Hammondorgel B3 med Leslie 122 i undervisning på två 
folkhögskolor, en högskola eller inom privat undervisning i Sverige? 
 
2. Vilka fördelar och nackdelar i undervisning finns det när det gäller att använda 
Hammondkloner i jämförelse med Hammondorgel B3 med Leslie 122? 
 
3. Vilka möjligheter finns det att lära sig att spela Hammondorgel i Sverige? 
 

8.1 Formell och informell utbildning 
 
Mina resultat förstärker min teori att det förekommer undervisning i Hammondorgel både på 
högskola, folkhögskola och inom privatundervisning i Sverige. Det motsäger mitt antagande 
att Hammondorgel B3 med Leslie 122 har ersatts utav Hammondkloner som jag utgick ifrån i 
början av denna uppsats. Med utgångspunkt från mina resultat så verkar undervisning inom 
Hammondorgel B3 med Leslie 122 vara bäst inom privatundervisning och undervisning 
riktad mot högskola då det inom folkhögskola verkar finnas en bristfällig undervisning i just 
Hammondorgeln som instrument.  

Jag jämför detta mot tidigare forskning i en uppsats skriven av Niklas Hidmark med titeln 
Hammondorgel-något för svenska kyrkan? (Hidmark, 2013).  I uppsatsen skriver han att han 
lärt sig att spela Hammondorgel på en Hammondklon med hjälp av brukspianolärare Claes 
von Heine och inte på en riktig Hammondorgel B3 med Leslie 122. Detta påvisar ett annat 
resultat, nämligen att undervisningen sker med hjälp av en Hammondklon istället för på en 
riktig Hammondorgel med Leslie 122 i detta fall (Hidmark, 2013, s. 36-37).   

Mitt antagande att Hammondorgel B3 med Leslie 122 inte används i undervisning stämmer 
alltså inte både vad gäller inom högskola och inom privatundervisning eftersom både Pierre 
Swärd och Andreas Hellkvist bedriver undervisning som är riktad både mot högskola och 
privatundervisning där eleverna spelar på Hammond B3 i undervisningen. Observerat från 
mina egna erfarenheter från de två privatlektionerna som jag har haft med Andreas och Pierre 
så spelade jag under båda lektionerna på en Hammond modell B3 med Leslie 122 vilket 
ytterligare motsäger mitt antagande att dessa två har ersatts utav Hammondkloner i 
undervisningen. Här framkommer likheter med en av Hidmarks informanter i hans uppsats 
(Hidmark, 2013, s. 36-37). Det var först på musikhögskolan i Osaka som informanten kom i 
kontakt med riktiga Hammondorglar och där kom jazzteori och improvisation in i bilden. 
Annars gick musikhögskoleundervisningen för informanten mest ut på att spela och lära sig 
noterad repertoar, t.ex. jazzstandards arrangerade för Hammondorgel av den kända japanska 
Hammondorganisten Tashiro Yuri (Hidmark, 2013, s. 36-37). Här kan man se att det 
förekommer liknande undervisning i Hammondorgel i Japan som i Sverige men att det verkar 
skilja sig genom att man använder sig mer av noterad repertoar i japan än vad man gör i 
Sverige. 
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Vad gäller undervisning i Hammondorgel på folkhögskola så är resultatet som jag har kommit 
fram till genom min forskning att det har bedrivits viss undervisning riktat mot elever som vill 
lära sig att spela Hammondorgel men att det är oklart om en Hammond B3 med Leslie 122 
har funnits tillgänglig vid denna undervisning. Av mina resultat så framgår även att 
undervisningen i Hammondorgel på folkhögskola inte har bedrivits på ett sätt där man 
fokuserat på att lära ut Hammondorgel utan mer på pianoundervisning med Hammondorgeln 
som ett instrument som man kan spela vid sidan om pianot som ett slags biinstrument. 
 
Jag har på mina praktikplatser genom nuvarande utbildning på Pops Academy och på 
Kulturama observerat att man bara använder sig av Hammondkloner och då främst av 
modellerna Nord Electro och Nord Stage. Även på Södra Latin Gymnasium där min senaste 
praktik ägde rum så använder man sig, enligt mina observationer, av Nord Stage i 
musikundervisningen när man vill lära ut Hammondorgelsound. Jag använde själv en Nord 
Stage under en lektion då jag undervisade i Hammondorgel under vilken min handledare 
närvarade. Detta var under min praktik på Södra Latin. Det bekräftar dock till viss del mitt 
antagande om att man har ersatt undervisningen i Hammondorgel med digitala 
Hammondkloner på grundskola, högstadiet och gymnasiet. 
 
En anledning till att man började använda digitala Hammondkloner inom musikutbildningen 
kan eventuellt kopplas till The new classroom music education som ägde rum i England under 
den andra halvan av 1980-talet och under 1990-talet. Denna omvandling av 
musikutbildningen ledde till att den föregående klassrumsundervisningen som dominerades 
av klassik musik, musikhistoria och sång i klassrummet ersattes av en ny kursplan som 
innebar att eleverna skulle studera olika musikstilar som Jazz, populärmusik, samtida klassisk 
musik samt världsmusik. Den nya kursplanen innebar även att eleverna behövde visa sin 
förmåga inom tre olika områden: att lyssna på olika musikstilar med stora variationer, att 
spela på olika instrument som t.ex. keyboard och att komponera låtar som innehöll 
ursprunglig komposition, improvisation och/eller arrangering, i någon musikstil. Eleverna 
kunde då börja uppträda i ensemble, bli bedömda i att öva och att leda en ensemble samt att 
de traditionella notläsningsproven kunde ersättas med improvisationsprov. Allt detta 
förändrade kursplanen och bedömningen i musik. Elektroniska keyboards blev allt vanligare i 
undervisningen under denna period eftersom dessa keyboards hade utvecklats och samtidigt 
blivit billigare att köpa in. Man började även undervisa i s.k. keyboardlabs i vilka eleverna 
kunde arbeta individuellt på olika uppgifter och där läraren kunde lyssna på alla elever 
samtidigt genom sina hörlurar. Eleverna kunde även ta med sig dessa keyboards till olika 
övningsrum där de kunde arbeta i mindre grupper. Det här kan ha påverkat att det 
förekommer mer Hammondkloner än riktiga Hammondorglar på skolorna även i Sverige 
(Green, 2001, s. 155-157).  
  
Den nackdel som jag ser i digitala Hammondkloner på skolorna är att det inte finns något 
pedalbord i undervisningen, med det menar jag de pedalbord som man kan köpa till för att 
kunna efterlikna hur man på riktigt spelar Hammondorgel. Frånvaron av pedalborden gör att 
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man förlorar känslan av att spela på en B3 med Leslie 122 vilket innebär, som jag tidigare 
nämnt, kan påverka inspiration och spelsätt. 
 
Den fördel jag ser är att man ändå fortsätter att använda Hammondsoundet i undervisning av 
nya generationer så att det lever vidare inom musiken. Det vore till stor fördel om högskolor 
som t.ex. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och även andra skolor köpte in en 
Hammondorgel för undervisningssammanhang. Detta argument kopplar jag till att det genom 
min undersökning än så länge pekar på att det inte går att återskapa den spelkänsla som en 
riktig Hammond B3 med Leslie 122 ger, även om man kommit väldigt långt i processen att 
återskapa själva Hammondsoundet med Hammondkloner. 
 
En eventuell förklaring till att det verkar finnas så få skolor som utbildar Hammondorganister 
kan vara just det faktum som mina resultat pekar på, nämligen att det är vanligt att 
Hammondorganister är självlärda via gehör och att de därmed har svårigheter att få jobb inom 
skolverksamhet där det förekommer mycket notläsning. En annan faktor om man ser längre 
tillbaka i tiden kan ju vara, vilket mina resultat pekar på, att det då inte kändes möjligt att 
tillfråga duktiga Hammondorganister om de ville ge ut lektioner på det sätt som verkar vara 
vanligare idag hos yngre personer.  
 

8.2 Hammondorgel B3 med Leslie 122 Vs Hammondkloner 
 
När jag utgår från mina intervjuer så verkar det som att avsaknad av böcker och lärare i 
undervisning i Hammondorgel har påverkat utlärandet negativt och det kan vara en anledning 
till att man väljer att spela på en klon istället för en äkta Hammondorgel B3 eftersom det 
verkar svårt att hitta litteratur i ämnet. I Hidmarks uppsats (Hidmark, 2013, s. 36-37) så 
beskriver en av hans informanter hur en Hammond-Suzuki XB3 köptes in när informanten var 
omkring 9 år och att då började improvisera, främst i klassisk stil. Till en början spelade han 
med Hammonds ursprungliga registreringsanvisningar men efter ett tag köptes MIDI-
programmet Hauptwerk in för mer klassiska orgelstämmor. Efter en demodag på Svensk 
Hammond med Pierre Svärd bestämde han sig för att lära sig Hammondspel på riktigt och 
”nördade ner sig rejält” under 2 års tid. Han hade aldrig någon undervisning, inte ens en 
spelbok, utan allt baserades på att lyssna sig till vad de kända Hammondorganisterna gjorde 
och vilka drawbar-inställningar de använde (Hidmark, 2013, s. 36-37). Här framkommer det 
att det går att lära sig att spela Hammondorgel på en Hammondklon och att det finns likheter 
med hur en av mina egna informanter började har lära sig att spela Hammondorgel på en 
Hammondklon genom att lyssna på kända Hammondorganister för att lära sig att spela som 
dem och därefter utveckla en egen spelstil. Det kan eventuellt vara enklare att lära sig att spela 
på Hammondkloner.  

Eftersom det enligt mina intervjuer verkar ha varit och är svårt att utbilda sig till 
Hammondorganist så har nog detta påverkat undervisningen av Hammondorgel i Sverige. Ett 
antagande från min sida är att det har öppnat vägen för klonerna i utbildningssammanhang 
eftersom man vill att soundet ska leva vidare inom musiken. 
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Däremot framkommer det från mina intervjuer och genom de privatlektioner som jag tagit att 
spelkänslan påverkas när man spelar på en riktig Hammond B3 med Leslie 122 i jämförelse 
med en Hammondklon vilket kan medföra att man får annan inspiration och ett annat sätt att 
spela på grund av denna faktor. Detta påverkar även hur läraren lär ut på en Hammondklon 
och hur eleven väljer att spela. Sammanlagt så kan dessa faktorer på sikt förändra hur man 
spelar Hammondorgel. 
 
Det framgår i min forskning att det är vanligt att lära sig att spela Hammondorgel via gehör 
istället för noter. Många är självlärda vilket resulterar i att flera personer nog kommer att lära 
sig att spela Hammondorgel genom att själv lyssna och läsa sig till, alternativt genom att kolla 
på filmer som tex youtube. Då det framkommer i min undersökning att det inte i dagsläget 
verkar gå att ersätta en Hammondorgel B3 med Leslie 122 fullt ut så pekar det mot att 
Hammondorgel B3 med Leslie 122 kommer att finnas kvar ett tag till inom undervisning. I 
alla fall så länge dessa orglar och Leslien finns kvar i fungerande skick och det finns 
Hammondorganister som kan lära ut hur man spelar Hammondorgel B3 med Leslie 122.  
 
Att köpa en Hammond B3 och ett Leslie 122 är väldigt dyrt och därför är det nog och har varit 
naturligt för högskolor, folkhögskolor, andra skolor och även inom privatlektioner att man 
köper in Hammondkloner. En annan faktor är som sagt vikten och storleken på en Hammond 
B3 med Leslie 122 och även där så är det ju mer praktiskt att köpa in en Hammondklon att ha 
i skolmiljöer och inom privatundervisning. Av det material som framkommit när jag har 
skrivit denna uppsats så framgår det att vissa av Hammondklonerna är väldigt lika en 
Hammond B3 med Leslie 122 i sitt sound. De är även lika i hur man spelar på dem rent 
tekniskt i och med att alla funktioner finns på de rätta ställena. 
 
I och med att de digitala klonerna har blivit så pass bra och fortfarande blir bättre och bättre så 
kan det eventuellt leda till att Hammond B3 och Leslie 122 byts ut i 
undervisningssammanhang. Det kan i sin tur leda till att de försvinner på scenerna och att 
Hammond B3 och Leslie122 dör ut som instrument helt och hållet. Däremot så kanske 
klonerna är räddningen för att Hammondsoundet lever vidare inom musiken då den yngre 
generationen eventuellt är mer intresserad av modern teknik och väljer att spela detta 
instrument eftersom det påminner om en synt eller keyboard. 
 
Av de erfarenheter jag har från mina privatlektioner så upplever jag inte samma känsla när jag 
spelar på en Hammondklon som när jag spelar på en riktig Hammondorgel B3 med Leslie 122 
vilket sannolikt påverkar min inspiration till att spela och sättet jag spelar på i jämförelse med 
en Hammondklon och på en riktig Hammondorgel B3 med Leslie 122. Hammondorgel B3 
med Leslie 122 kommer nog så småningom att försvinna och ersättas helt av Hammondkloner 
i undervisningssammanhang på grund av två huvudsakliga faktorer som framgår av min 
forskning. Det ena är att Hammondklonerna redan soundmässigt är väldigt nära att 
reproducera det ljud som kommer från en äkta Hammondorgeln men har en bråkdel av dess 
vikt och pris. Om man dock på något sätt lyckas att återskapa känslan av motorn och 
träbänken, tangenterna och Lesliet med dess vibrationer så är man troligtvis ännu närmare en 
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total ersättning av den gamla B3:an med Leslie 122. Den andra faktorn är att 
Hammondorglarna av modell B3 och Leslien av modell 122 är väldigt gamla och blir mer och 
mer slitna. Detta kommer troligtvis resultera i att de till slut kommer att sluta att fungera. 
 
Här kan en liknelse dras till en problematik vad gäller att spela in med en orgel som härrör 
från den senare romantiken. Problematiken var att Sverker Jullander skulle spela in ett verk av 
Otto Olsson och att det fanns väldigt få av dessa orglar i Sverige som hade bevarats i sitt 
ursprungliga skick. Det fanns bara en enda som hade den storlek som behövdes med tre 
manualer för detta verk (Marshall, 2012, s. 132). 
 

8.3 Möjligheter och svårigheter vid inlärning av Hammondorgelspel i 
Sverige 
 
De möjligheter som i dagsläget verkar finnas att utbilda sig i att spela Hammond B3 med 
Leslie 122 är via privatlektioner eller privatlektioner som är riktad mot olika högskolor i 
Sverige. En annan möjlighet är om man har tillgång till en Hammond B3 med Leslie 122 och 
använder sig av samma metoder som de Hammondorganister som jag har intervjuat. 
Nämligen att via gehör lära sig att spela detta instrument och att använda gehöret genom att 
lyssna på inspelningar från andra Hammondorganister eller titta på Hammondorganister som 
spelar på Youtube och sedan försöka att efterlikna hur de spelar. Detta för att sedan utveckla 
sig en egen spelstil.  

Detta kan jämföras med hur inlärningsprocessen för att bli en organist enligt tradition ägt rum 
i församlingar och på olika akademier där undervisningen har skett genom att elever har 
studerat under ledning av etablerade organister för att sedan själva bli organister. Precis som i 
andra hantverk så har lärlingar lärt sig från en mästare. Historiskt så har lärandeprocessen för 
organister varit en del av en stark tradition redan innan den institutionaliserade 
musikutbildningen. Institutionaliserad utbildning för att bli organist introducerades i Sverige 
år 1818 (Johansson, 2008, s. 10-12). 

Man kan beskriva denna formella undervisning genom fyra aspekter ur ett mästare- 
lärlingsperspektiv. 1: genom att delta i en gemensam övning så rör sig lärlingen från en yttre 
position till att bli en auktoriserad medlem inom yrket. 2: en professionell identitet uppnås 
genom ett gradvis förvärv av de färdigheter som tillhör yrket, vilket kan betyda att lärlingen 
inte lär sig genom formell utbildning utan lär sig genom att observera och imitera mästaren så 
3: bedöms det professionella arbetet i övningssamfundet, där kompetensen testas och blir 
besvarad och 4: nybörjare på orgeln går in i en tradition, där de guidas av en mästarorganist 
men också deltar i gemensam övning som till exempel samfundet av organister eller 
församlingar (Johansson, 2008, s. 10-12). Här ser jag likheter i hur mina privatlektioner med 
Andreas och Pierre har gått till och hur jag ur en lärlings perspektiv lärt mig från mästaren 
som då varit Andreas och Pierre vid dessa lektionstillfällen. Det verkar därmed som att den 
gamla mästar-lärling traditionen på så sätt lever vidare inom svensk utbildning av 
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Hammondorganister via dessa privatlektioner och att dessa privatlektioner verkar vara det 
mest effektiva tillvägagångsättet om man vill bli en professionell Hammondorganist i Sverige. 

Eftersom det inte finns så mycket böcker som man kan lära sig att spela Hammondorgel av så 
kan det bli svårt att lära sig spela den med hjälp utav noter. Enligt informanterna så har de lärt 
sig det mesta genom att spela på gehör. Däremot så framgår i de båda böckerna om 
Hammondorgeln som jag använt mig utav i denna uppsats notexempel och tips på hur man 
kan lära sig att spela Hammondorgel. Det verkar enligt min undersökning som att man måste 
vara ganska mekaniskt lagd för att ha egna Hammondorglar och att det är mycket jobb och 
pengar i att hålla dessa gamla orglar vid liv. Även om det går att byta ut motorn med en HX3 
motor så blir det ju en slags halvklon och de slutsatser jag drar av dessa två faktorer är att 
Hammondorgel B3 och Leslie 122 är ett utdöende instrument i undervisning på folkhögskola, 
högskola, inom privatundervisning, andra skolor och även på scen men att dess sound 
kommer att leva vidare i framtida generationer tack vare klonerna som kanske mer tilltalar 
den yngre generationen i en digital tidsålder. 

8.4 Framtida forskning 

Fortsatt forskning med utgångspunkt från denna uppsats skulle kunna vara att utgå från 
amatörspelares åsikter istället för att utgå från professionella Hammondorganister som jag 
gjort i denna uppsats. 
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(diva-portal.org) sökord-  Hammondorgel, Hammondorgeln [2018-09-06] 

 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
 

1. Hur har du upplevt Hammondorgeln som elev? 
2. Hur har du upplevt Hammondorgel som lärare? 
3. Hur är det att spela Hammondorgel på scen? 
4. Hur har du lärt dig att spela Hammondorgel? 
5. Hur påverkar soundet ditt spelsätt och känslan i spelandet på Hammondorgeln? 
6. Går soundet att återskapa med modern teknik som t.ex. Nord Electro, andra klaviaturer 

eller med datorer? 
7. Vad är den stora skillnaden mellan Hammondorgelspel och piano eller andra 

klaviatur? 
8. Hur är det att öva på Hammondorgeln? 
9. Hur är det att lära ut på Hammondorgeln? 
10. Kan man få ett personligt sound på Hammondorgeln? 
11. Vilka genrer fungerar Hammondorgeln bäst i? 
12. Har du upplevt att Hammondorgeln är ett stereotypiskt instrument för män eller 

kvinnor eller likvärdigt? 
13. Är Hammondorgeln överrepresenterad av en viss åldersgrupp? 
14. Hur ser framtiden ut för Hammondorgeln? 
15. Vilka förebilder/influenser har du haft som spelat Hammondorgel eller andra 

instrument för din egen spelstil? 
16. Vilka tankar/känslor uppstod när du provade att spela på en riktig Hammondorgel för 

första gången? 
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