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Sammanfattning 

Om du är intresserad av en introduktion till biograforgelhistorien och om du någonsin 
funderat över hur man egentligen går tillväga om man fått för sig att spela Maurice Ravels 
stycke Boléro på en gammal Wurlitzerorgel från 1925 har du hittat rätt. Det är bara att 
gratulera! Framför dig ligger ett arbete av en kyrkomusikstudent som tycker att det är 
fascinerande att utforska nya klanger och som av en tillfällighet råkade snubbla in i ett väldigt 
speciellt instrument. Skandiaorgeln är ett unikt instrument för Sverige, det är den enda 
klassiska biograforgeln som står i ett publikt rum i vårt land. 

Jag har satt mig in i biograforgeltraditionerna och jag har jämfört kyrkorganistens och 
biograforganistens spelstilar. För att undersöka och presentera Skandiaorgeln har jag valt att 
arbeta med stycket Boléro från 1928 som fungerar som en ouvertyr till instrumentets 
klangvärld. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: orgel, orgelspel, biograforgel, stumfilm, filmmusik, Wurlitzer, Skandiaorgeln, 
Ravel, Boléro 
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Inledning 

Kyrkomusikstudenterna på KMH fick i februari 2015 en inbjudan av Leif Handberg på KTH 
till en visning av en då nästan färdiginstallerad biograforgel av märket Wurlitzer. Orgeln hade 
stått på Biografen Skandia i Stockholm, dit den kom 1925 importerad från USA, och hade nu 
byggts upp på nytt efter att i många år legat förvarad och bortglömd på orgelvinden ovanför 
Blå Hallen i Stadshuset. Nu stod den i stort sett färdig i all sin prakt, uppbyggd i den historiskt 
intressanta Reaktorhallen på KTH Campus. Detta var den underjordiska salen där Sveriges 
första kärnreaktor byggdes upp på 1950-talet.  

Jag blev genast intresserad av detta instrument som likande en kyrkorgel, men ändå var något 
helt annat. Biograforgeln konstruerades ursprungligen för att ackompanjera stumfilmer. Idén 
med instrumentet är att vara en enmansorkester och försågs därför med slagverk och en 
avdelning ljudeffekter som styrdes från orgelns spelbord.  

Jag tog vara på invitationen vi kyrkomusiker fått och fick komma och bekanta mig med 
instrumentet. I slutet av oktober 2015 var det högtidlig återinvigning av Skandiaorgeln i 
dagarna tre där det stora dragplåstret var biograforganisten Len Rawle, som förutom konsert 
höll ett seminarium för oss intresserade. Eftersom det i Sverige funnits endast två ”riktiga” 
biograforglar har området varit en marginell företeelse, och någon riktig kultur som det finns 
och har funnits i framförallt Storbritannien och USA har det aldrig varit frågan om här. Det 
innebär att det inte finns någon organist i Sverige med kunskap och erfarenhet av 
biograforgelspel. 

Det finns något gripande med historien om detta mäktiga instrument, som var så praktfullt 
och som var konstruerat att kunna ersätta en hel orkester, men som hade en sådan sorgligt kort 
guldålder.  
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Bakgrund 

Stumfilmens historia 

I begynnelsen av filmens historia var det inte möjligt att skapa synkronitet mellan långa 
ljudinspelningar och den rörliga bilden. Filmerna var stumma och kom med tiden att 
ackompanjeras av levande musik. Hur detta gick till såg olika ut runtom i världen. I 
exempelvis Japan hade filmer utöver den levande musiken även en så kallad benshi, en 
berättare som kommenterade och gav liv åt karaktärerna. Stumfilmsmusiken hade inte enbart 
en illustrativ och stämningsskapande roll utan även en berättande funktion. Det var 
biografmusikerna som fick berätta för publiken vem som var skurk, hjälte, häxa eller fager 
ungmö. Som fick berätta om det var något hemskt på gång eller om faran var över. Om 
filmmusikens narrativa betydelse vittnar Wallengren: ”Jag gjorde nyligen experimentet att 
stänga av musiken till en Chaplin-film och trots all förförståelse jag har angående Chaplin 
blev filmen svår att förstå, även på den mest omedelbara nivå. Vad betydde kedjan av 
händelser – var det som hände roligt eller sorgligt, bra eller dåligt?”1 
 
När filmmediet blivit populärt på 1910-talet byggdes i USA gigantiska filmpalats som hade 
praktfull inredning med jättedukar och ibland flera tusen sittplatser. De var utrustade med en 
akustik som konsertsalar och en fast orkester på upp till hundra medlemmar. Filmmusiker 
utbildades till ett speciellt yrkeskunnande: att anpassa sitt spel efter vad som hände på 
filmduken. Även i Sverige var en ansenlig del av musikerkåren under stumfilmstiden 
biografmusiker. 
 
Men stumfilmens storhetstid var kort. 1927 kom Warner Brothers med den första riktiga 
talfilmen, The Jazz Singer, vilken blev en omedelbar succé. När talfilmen kom slog den på 
kort tid ut en hel yrkeskår. Stumfilmen hade då utvecklat ett eget språk som alla förstod: det 
mimiska språket av blickar, minspel och gester. Många av de stora stumfilmsstjärnorna 
fungerade inte alls i det nya talfilmsmediet. Stumfilmsspråket blev omodernt. 
 
Det fanns dock en mindre motståndsrörelse som vägrade överge stumfilmen. Charlie Chaplin 
är antagligen det mest berömda exemplet på en regissör som länge vägrade anpassa sig till 
den nya tidens medium. Nuförtiden har de gamla bevarade stumfilmsklassikerna kultstatus 
och visningar sker runtom i världen, även om det naturligtvis är en marginell rörelse. På 
Cinemateket i Stockholm kan man regelbundet se stumfilm ackompanjerad med levande 
musik. De senaste åren har även svenska kyrkorganister hakat på trenden. Här några exempel 
på stumfilmsvisning med levande orgelmusik i svenska kyrkorum: 2011 spelade Ulf Norberg 
till filmen ”Körkarlen” av Alf Sjöberg i Hedvig Eleonora kyrka, Karin Nelson spelade till 
Chaplinfilmen ”The Kid” 2015 i S:t Nicolai kyrka i Lidköping och David Briggs spelade till 
stumfilmen ”King of Kings” av Nicholas Ray under invigningen av den nya orgeln i Sofia 

                                                
1 1998, s. 248 
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kyrka i Stockholm 2013. 

Filmmusikens och biograforgelns historia 

”One essential should never be forgotten; the cinema player can enhance or spoil 
the moral underlying what is being screened; he can create or destroy an 
atmosphere, and it is within his precinct to ennoble.”2  

 
Även om standarden mellan biograferna skilde sig i olika hänseenden fanns alltid en orkester, 
ett kapell eller en pianist på plats. Wallengrens källmaterial visar att det i Sverige var 
vanligare med åtminstone två eller tre musiker, även på de mindre biograferna.3 Musiken var 
en stor del av upplevelsen, under 1910-talet då stumfilmen etablerades var den levande 
musiken en av de få möjligheterna att överhuvudtaget få höra musik.  
 
Man började experimentera med de pianon som användes till stumfilmspel. David Q Bowers 
uppskattar att det byggdes mellan 8000 och 10000 så kallade photoplayers 1910-1928, varav 
nästan samtliga verkar ha hamnat i USA och några i Australien.4 Dessa instrument kunde vara 
utformade på olika sätt, men var oftast en hybrid mellan piano och orgel samt utrustade med 
percussionavdelning och ljudeffekter. De kunde antingen spelas manuellt eller vara 
självspelande. Då skötte musikern mekaniken samt hade möjligheten att förgylla numret med 
diverse ljudeffekter. Den intresserade läsaren kan hitta mer information på  
http://theatreorgans.com/southerncross/Photoplayers.htm. 
(video: https://www.youtube.com/watch?v=U0JZszqC7mk).  
Vid 1920-talets början blev det också vanligare med olika typer av självspelande instrument 
på Sveriges biografer, men de fick aldrig något större genomslag.5 
 
Det publicerades ”musical selections”, där musik till olika scener och känslouttryck föreslogs: 
musik för svärdduell, förvirring, lycka etc. Den tysk-italienska tonsättaren Giuseppe Becce 
gav ut en hel serie om tolv volymer ”Kinothek” 1919-1929.6 
 
På 1910-talet blev det vanligare med genomkomponerad musik till filmerna. Storfilmen ”The 
Birth of a Nation” (1915) regisserades av D W Griffith och musiken skrevs av Joseph Carl 
Breil för stor orkester. Griffith lade stor vikt vid olika motiv för huvudpersonerna.  
 

”Not only is Lillian Gish remembered for her face, not only is she the character she 
represents, but she is also that sweet melody which always is played during her 
most poignant moments on the screen, and which seems to exhale the simplicity 
and beauty of her unsuspecting character.7  

 
Lang och West (1970) berättar också ingående i sin bok hur man formar ett huvudtema och 
hur man sedan förvaltar det genom filmen. Där betonas också vikten av att ge varje 
huvudkaraktär ett eget sidotema. Det wagnerska musikdramat utgjorde en av modellerna för 

                                                
2 Tootell, 1945, s. 6 
3 1998 
4 1972, s. 352 
5 Wallengren, 1998, s. 158 
6 Robinson, 1990 
7 Robinson, 1990, s 15	  
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stumfilmens musikackompanjemang med ledmotiv, den kontinuerliga musiken som aldrig gör 
paus och syntesen mellan musik och drama. Wallengren menar dock att ledmotivsprincipen 
aldrig blev fullt genomförd i den svenska stumfilmsmusiken.8 
 
Under 1910-talet började man installera orglar på större biografer. Dessa orglar var i början 
försedda med samma klangfärger som en kyrkorgel, men utvecklade snabbt en egen profil. 
Engelsmannen Robert Hope-Jones (1859-1914) räknas som biograforgelns upphovsman. Han 
kombinerade kyrkorgeln med effekterna i en photoplayer, samt uppfann och utvecklade en rad 
förbättringar. Efter att ha arbetat som amatörkyrkomusiker under flera år, samt som 
elektroingenjör i ett telebolag, sa han upp sig för att på heltid prova sin lycka i 
orgelbyggarbranschen. Han byggde fler än 100 kyrkorglar i Storbritannien innan han 
emigrerade till USA.9 Där fortsatte han att utveckla sina idéer inom orgelbyggeriet. Han 
förbättrade den elektro-pneumatiska trakturen och uppfann och patenterade sin ”unit chest” 
som gjorde att man kunde spela alla stämmor från orgelns samtliga manualer. Piporgeln 
skulle kunna imitera alla orkesterns enskilda instrument och spelbordet skulle kunna placeras 
var som helst i salongen, fristående från resten av instrumentet. Dessutom utvecklade han 
egna orgelstämmor. Diaphone är en rörstämma som Hope-Jones först utvecklade för 
båtindustrin att användas som signalhorn. Detta ljud anpassade han senare för orgelbruk. Han 
förädlade också Tibia Clausa, en kraftfull, varm flöjtstämma och gjorde den till 
biograforgelns grundstämma och ryggrad. 
 
Stämmorna skulle inte längre grupperas verkvis, utan ordnas som i en orkester. Fem 
stämfamiljer kan urskiljas: grundstämmor (principaler och tibiastämmor), träblås, stråkar, 
bleckblås och slagverk (trummor, cymbaler, glockenspiel etc). Hope-Jones påpekade att trä 
var en bra ljudledare, och skulle inte användas i svällskåp. Han använde sig istället av tegel, 
sten och betong för bättre ljudisolering i sina orgelhus. 
 
Men alla var inte imponerade, Hope-Jones drog på sig många motståndare. William Leslie 
Sumner skrev i sin genomgång av orgelhistorien: ”He did much damage to the tonal structure 
of the organ both in England and America.”10 
 
Tillsammans med den amerikanska firman The Rudolph Wurlitzer Company utvecklade han 
”The Wurlitzer Hope-Jones Unit Orchestra”. Wurlitzer var den första och den största 
biograforgeltillverkaren, de tillverkade 2234 biograforglar 1911-1942.11 Men de fick snart 
konkurrenter. Andra stora firmor var Robert Morton, Kimball och Bartola. I Tyskland fanns 
kyrkorgelfirman Walcker som också byggde ett antal biograforglar. Men det var inte helt 
oproblematiskt: ”För att inte skrämma de många kyrkliga kunderna marknadsfördes 
biograforgeln i ett eget bolag.”12 
 
1928 invigdes Stockholmsbiograferna China och Göta Lejon med plats för 1486 respektive 
1307 personer. Båda biograferna hade tjugo man i orkestern. Biograforgeltillverkarna kunde 
motivera en investering i ett, förvisso dyrt, instrument med att ägaren sedan endast behövde 
avlöna en enda musiker vid föreställningarna. 
 

                                                
8 1998, s. 247 
9 Sumner, 1968 
10 1968, s. 243 
11 http://www.atos.org/atos-marketplace hämtad 2016-01-30 
12 Hellsten, 2002, s. 119 
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I Sverige fanns tre biograforglar. Förutom Skandiaorgeln fanns ytterligare en Wurlitzerorgel 
av samma modell på biopalatset Cosmorama i Göteborg. Detta instrument finns i dag i privat 
ägo och är ombyggt. 1922 installerade Åkerman & Lund en orgel på biografen Röda Kvarn i 
Stockholm. Detta var dock ingen biograforgel à la Wurlitzer, utan en traditionell kyrkorgel, 
om än utrustad med ett fjärrverk. 
 
Över 7000 biograforglar byggdes 1915-1933, men färre än 40 av dem står idag kvar på sin 
ursprungliga plats.13 Efter de gyllene åren på 1920- och 1930-talen så kasserades många 
instrument. Vissa såldes till kyrkor, privata köpare, ishallar eller restauranger.  
De flesta orglarna är idag borta, och av dem som har bevarats står merparten idag i 
privatbostäder. Det finns dock krafter som försöker rädda instrumenten, renovera dem och 
göra dem publika igen, t ex American Theatre Organ Society (www.atos.org), och i 
Storbritannien Cinema Organ Society (http://www.cinema-organs.org.uk). 

Effektmakeriets historia i orglar 

Att bygga in reglage som ändrar klangen på kyrkorglarna, eller som alstrar ljudeffekter är 
något som ibland har sysselsatt orgelbyggare. Inbyggda effekter är inte en stor del av 
kyrkorgelns historia, men den är gammal. Här är några av dem: 
 
Tremulanter är anordningar på eller i luftkanalen som försätter spelluften i vibration. En stor 
kyrkorgel har ofta flera tremulanter för olika verk, ibland med justerbar hastighet. Dessa har 
förekommit inom orgelbyggeriet sedan 1500-talet och en eller flera tremulanter är standard i 
större orglar. 
 
Fjärrverk är ett pipverk beläget långt ifrån resten av orgeln, vanligen bakom högaltaret eller 
på kyrkvinden. Förekommer i en del större senromantiska orglar med avsikt att åstadkomma 
”himmelskt” avlägsna toner. Finns till exempel i Stockholms stadshus (1925), S:t Jacobs 
kyrka (1930), Engelbrektskyrkan (1964) och Oscarskyrkan (1949). 
 
Cymbelstjärna består av små bjällror som ljuder genom att en axel sätts i rörelse av luft från 
bälgverket. I fasaden sitter en, eller ibland flera stjärnor, som roterar när cymbelklockorna 
ljuder. Denna effekt är känd sedan medeltiden och var vanlig i orglar från 1500-talet, och 
särskilt frekvent förekommande under barocken. Det finns många kyrkor i Sverige med 
Cymbelstjärna, t ex Högalidskyrkans kororgel (1984), Boo kyrka i Nacka (två roterande 
stjärnor, 1989), Danderyds kyrka (1965) och i Storkyrkan (1960). 
 
Fågelstämma eller fågelsång är en ljudeffekt som imiterar fågelkvitter. Detta åstadkoms 
genom att några små pipor vänds upp-och-ned och nedsänks i en skål med vatten. Då registret 
andrags ljuder växelvis höga och låga pulserande toner. Finns i ett fåtal kyrkorglar i Sverige, 
bland annat i Boo Kyrka i Nacka (1989), Tyska S:ta Gertruds kyrka, barockorgeln (2002-
2004) och i Veckholms kyrka (1600-talet). 
 
Olika slags klockspel och bjällror är något som i sällsynta fall ingår i kyrkorglar, och kan 
styras från spelbordet. T ex rörklockor i Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn (1990), klockor i 

                                                
13 Ball, 1963, november/december 
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Ruffatti-orgeln i Uppsala Domkyrka (2008) och Chimes i Kristus Konungens katolska kyrka, 
Göteborg (1907). I Jukkasjärvi Kyrka (1997) finns Trolltrumma som eget registerandrag. 
 
Redan tidigt under stumfilmsepoken började man att konstruera ljudhärmande effekter av 
frekvent förekommande händelser och placera dem lättåtkomligt i instrumenten. Företeelsen 
blev en succé! Tidigare hade pianisten eller organisten själv varit hänvisad till att skapa 
ljudhärmande effekter på spelbordet. Biograforglar brukar vara utrustade med en hel 
avdelning ljudeffekter, dessa kan manövreras antingen från manualerna eller med särskilda 
reglage. Skandiaorgeln har åtta ljudeffekter: tågvissla, sirén, brandlarm, fågelkvitter, 
hästhovsklapper, havsbränningar, bilhorn och ringklocka. I slagverkssektionen finns 
virveltrumma (med virvel), tom tom, bastrumma (med eller utan virvel), cymbal, större 
cymbal, triangel, tamburin (tremulerande), Chinese blocks, kastanjetter (tremulerande) och 
bjällror (tremulerande). Det finns också klockspel, xylofon, glockenspiel och chrysoglott 
(påminner om celesta).  
 
C. Roy Carter publicerade år 1928 ”Theatre organist’s secrets”14 där han går igenom en 
mängd ljudeffekter och hur man ”tillverkar” dem på sin orgel, t ex snarkande, skratt, åska och 
hundskall. Han skriver i sitt förord att det är lika viktigt att veta när man ska använda sig av 
effekter som att vara bra på att utföra dem. Han skriver också i samma förord att organisten 
oftare får beröm för sina ”clever effects” än att han spelade styckena snyggt. 
 
Lang och West anser att det är under organistens värdighet att använda sig av de inbyggda 
effekterna i biograforgeln.15 De menar att man inte kan spela artistiskt och samtidigt förse 
publiken med ljudeffekter. Författarna föredrar att organisterna själva skapar effekterna. De 
nämner också tystnaden som en av de viktigaste effekterna, när den används rätt. 
 
Jag har funderat över hur jag ska förhålla mig till Skandiaorgelns effektarsenal och 
percussionavdelning på min konsert. De är ju en del av orgeln och en del av instrumentets 
särprägel. Dessutom är de unika för Sverige och av intresse för publiken. 

Skandiaorgelns öden och äventyr 

Biografen Skandia från 1923 hade Stockholms mest påkostade salong, gestaltad av arkitekten 
Gunnar Asplund. 1925 beställdes en biograforgel från Rudolf Wurlitzer Company i USA och 
året därpå invigdes Skandiaorgeln. Modellbeteckningen är Wurlitzer style E 2/7, med två 
manualer, vilket var en av de mest spridda modellerna i världen. Det är en av de minsta 
modellerna som firman tillverkade, de flesta modellerna har tre manualer och det tillverkades 
även modeller med fyra och fem manualer. Svensk Filmindustri hade till premiären låtit kalla 
in en organist från USA, Stanley C Wallace, för att sköta invigningsspelet. När instrumentet 
visades upp för allmänheten väckte den sensation. Varje föreställning inleddes med att orgelns 
spelbord steg upp ur golvet med hjälp av en hydraulisk hiss. Vid spelbordet satt 
biograforganisten iklädd vit frack och fyrade av ett potpurri av evergreens och nyare 
slagdängor. ”Orgeln var helt enkelt ett mirakel och ett mycket vackert sådant, både när den 
”målade” ett bröllop om våren och i ”Valencia” härmade en hel jazzorkester” skrev Svenska 

                                                
14 http://theatreorgans.com/tosecrets/ hämtad 2015-12-20 
15 1970, s. 57	  
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Dagbladet, och i Dagens Nyheter utnämndes den till ”orgeln som skrattar och gråter”. Ännu i 
mitten av 1940-talet, när talfilmen för längesedan trängt bort stumfilmen, ljöd orgeln vid varje 
föreställning. 
 
Mot slutet av 1950-talet hade den dock blivit otidsenlig och användes inte längre. Orgeln 
köptes av Stockholm Stad i slutet av 1960-talet, antagligen när Skandiabiografen renoverades. 
Den kom till Stadshuset där den under en period användes som ersättningsorgel för den 
ordinarie orgeln som då var under renovering. Därefter magasinerades Skandiaorgeln på 
vinden ovanför Blå hallen och kom där att ligga ända till år 2005. Det var då dags att röja upp 
på orgelvinden och då återupptäcktes detta instrument som fallit i glömska. En grupp 
entusiaster fick möjlighet att titta igenom materialet och ansåg en restaurering möjlig. 
Föreningen Skandiaorgeln bildades och ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan 
inleddes. Orgeln började byggas upp på nytt i Reaktorhallen R1 som ligger på KTH:s campus 
och rymde Sveriges första kärnreaktor. Den användes aktivt 1954-1970, men monterades ner 
och Reaktorhallen blev efter noggranna mätningar friklassad. Sedan 2009 har denna 
underjordiska sal (25 meter under jord) använts som scen för opera, dans och performance. I 
augusti 2015 var Skandiaorgeln färdiginstallerad och i oktober samma år var det dags för 
invigningskonsert.16 

En jämförelse mellan kyrkorgeln och biograforgeln 

Kyrkorgeln och biograforgeln är två olika instrument konstruerade för att tjäna olika syften.  
 
Biograforgelns spelbord är alltid fristående från resten av instrumentet, det är ofta påkostat 
och iögonfallande. Registreringarna ligger i hästskoform över manualerna vilket gör de mer 
snabbåtkomliga, en nödvändighet eftersom biograforganisten oftast sköter sina 
omregistreringar själv. Registreringarna var inte till skillnad från i dåtidens kyrkorglar 
utformade som andrag. De konstruerades istället som smidiga knappar, liknande tungor (eng: 
stop tongues). Tack vare den elektromagnetiskta trakturen kunde man placera ut pipverket på 
åtskilda ställen i rummet så att publiken kunde höra instrument från olika delar av salongen. 
En annan uppenbar skillnad är effektresurserna som finns i biograforgeln, 
slagverksavdelningen, alla de ljudhärmande effekterna och de kromatiska 
slagverksinstrumenten (xylofon, celesta, glockenspiel etc). 
 
Wurlitzerorglarna är alltid transmitterande. Skandiaorgeln har sju stämmor, men detta 
förhållandevis lilla pipmaterial används maximalt i de båda manualerna och pedalen. De flesta 
av stämmorna har förlängda piprader. I Skandiaorgeln är stämman Flute 97 pipor lång, men 
på manualen finns bara 61 tangenter. Detta gör att den kan vara en 16’-, en 8’-, en 4’-, en 2’ 
2/3- (kvint), en 2’- och en 1’ 3/5 (ters)-stämma på en gång,17 och kan spelas från båda 
manualerna och pedalen. Detta är dock ett system med nackdelar. Om organisten spelar på 
exemplets Flutestämma med alla fottalen andragna samtidigt innebär det att flera toner faller 
bort om man spelar i oktaver, eftersom stämmorna använder samma pipmaterial. Resultatet 
blir en tunnare klang. Men det finns lösningar på problemen. Biograforganisten Len Rawle 

                                                
16 http://www.skandiaorgeln.com hämtad 2015-12-18 
17 I orgeln är 8’ eller 8 fots-stämmorna grunden och tonerna är av samma tonhöjd och i samma oktav som om man hade 
spelat dem på ett piano. Om man drar en 16’-stämma klingar tonerna en oktav lägre än 8’-läget. En 4’-stämma klingar en 
oktav högre än en 8’-stämma. 
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kom med ett tips på sitt seminarium i Reaktorhallen. Om organisten hoppar över ett fottal när 
den registrerar, exempelvis 4’-läget, och istället registrerar endast med 8’ och 2’ så blir de 
toner som faller bort betydligt färre. 
 
I biograforgeln är stämman Tibia Clausa instrumentets huvudstämma. Det är en varm, fyllig 
flöjtklang och spelas ofta med tremulant. I kyrkorgeln är istället principalkören ryggraden, 
detta är en starkare stämma, med fast och bärig ton. 
 
Registrertungorna (eng. stop tongues) på biograforglarna är färgkodade, vilket inte brukar 
vara fallet i kyrkorglar. Systemet som Hope-Jones utvecklade och som sedan kopierades av de 
flesta andra biograforgelbyggarna innebär att alla koppel är svartfärgade, de röda tungorna är 
orgelns rörstämmor såsom trumpet och horn, de gulfärgade är de motsvävande stämmorna 
och de vitfärgade kontrollerar flöjter, stråkstämmor och principaler. Stämmor tillhörande 
samma orkestergrupp och fottal är placerade tillsammans så att man lättare kan registrera 
dem. 
 
Biograforgeln har ofta en hel uppsättning tremulanter som arbetar med olika frekvenser och 
amplituder. Dessa används flitigt inom biograforgelrepertoaren och är också en viktig del av 
den unika klangen. Men enligt Tootell skall biograforganisten inte överanvända denna effekt. 
”The tremulant is a much-abused and overworked stop”18, och fortsätter med att berätta för 
läsaren om organister som har tremulanterna igång under hela framförandet. Men Foort 
påpekar att inget instrument i orkestern spelar utan vibrato nuförtiden (”möjligen med 
undantag av klarinetten”).19 Även den minsta biograforgeln har minst två tremulanter 
(Skandiaorgeln har två). Foort skriver: ”The organ played entirely without tremulants gives, 
in my opinion, a dull, unpleasant, dead effect.” Denne organist hade tio tremulanter i ”sin” 
orgel (The BBC Theatre Organ, London) och när han spelade på detta instrument brukade han 
ha tre eller fyra tremulanter igång samtidigt för att ge en ”fair imitation of the full orchestra”. 
Han vill komma bort från ”the dead, ”churchy” effect of the organ when played without 
tremulants at all.”20  
 
Second touch-funktionen i biograforgeln gör att varje tangent har två lägen, trycker man ner 
tangenten i bottenläget så kan t ex trumpeter och cymbaler tillkomma. Denna funktion gör 
också att en skicklig organist kan spela melodi mot ackompanjemang med annan klangfärg på 
samma manual med ena handen. Skandiaorgeln har second touch på 
ackompanjemangsmanualen samt i pedalen, men den är ännu inte helt färdigjusterad när detta 
skrivs.  
 
Biograforgeln har utrustats med en extra snabb och ljudstark basstämma, Diaphone, som 
tillåter snabba waking bass-löpningar i pedalen.  
 
Biograforgeln arbetar med ett betydligt högre lufttryck än en klassisk orgel för att imitera 
orkesterinstrumenten. 
 
Alla Wurlitzerorglar har elektrisk traktur, vilket gör dem mycket lättspelta, medan den 
ursprungliga och vanligaste modellen i kyrkorgelrummet har mekanisk traktur. Detta innebär 
att när organisten trycker ned en tangent startas en mekanisk rörelse som öppnar spelventilen 

                                                
18 1945, s. 25 
19 1945, s. 94 
20 ibid 
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som släpper upp luften i piporna, vilket gör att man får en helt annan kontakt med 
instrumentet. 
 
Skandiaorgeln har ett kombinationssystem som på sin tid var supermodernt, och som nu i o m 
återuppbyggnaden byggts ut så att de tio knapparna på spelbordet nu har 12 olika 
kombinationer var, alltså inalles 120 kombinationer. Hälften av dessa påverkar respektive 
manual, och hälften kontrollerar hela orgeln. Detta kan låta mycket, men är en relativt låg 
siffra i sammanhanget, särskilt om man är flera organister som samsas om instrumentet och 
har olika projekt på gång. Dessutom finns det ingen frammatarknapp, utan organisten måste 
själv hålla reda på vilken kombination det är dags att trycka på. 

En jämförelse mellan kyrkorganisten och biograforganisten 

”Always remember that ”the picture’s the thing”, and the music is an accessory – vitally 
necessary to the success of the film but – an accessory.”21 Här finns en parallell till 
kyrkomusikerns arbete, filmen är ett drama och gudstjänsten likaså. Både gudstjänstmusikern 
och stumfilmsackompanjatören har en bärande och understödjande uppgift. Kyrkomusikerns 
gudstjänstspel ser olika ut beroende på vilken helgdag som firas. Stämningen och musiken 
skiljer sig drastiskt mellan långfredagens svarta sorg och påskdagens jubel. Att ackompanjera 
en film skiljer sig dock på en viktig punkt åt mot gudstjänstspel, och det är att filmen är 
statisk medan gudstjänsten är ett levande drama. 
 
Att ackompanjera film kunde vara ett lukrativt arbete, Hellsten skriver: ”Framför allt under 
1920-talet kunde en duktig biograforganist tjäna betydligt mer än sin kyrklige kollega.”22 De 
kyrkomusiker som extraknäckte som biograforganister antog ofta pseudonymer för att inte 
stöta sig med den kyrkliga världen.  
 
Biograforganisten spelar på pedaltasterna mest med sin vänsterfot, högerfoten sköter då 
svällpedaler (volymkontroller) och effekter. Sådant spel förekommer även i 
kyrkorgelsammanhang, men inte alls i samma utsträckning. 
 
Biograforganisten fick ofta själv transkribera musik från ett orkesterpartitur eller pianoutdrag. 
Att spela efter transkriptioner och att improvisera tillhörde vardagen i en helt annan 
utsträckning än för kyrkomusikern. Mellan scenernas musikutdrag i filmerna var det noga att 
få till tjusiga modulationer, något som även kyrkorganisten drillades i: att få fina 
överledningar mellan gudstjänstmomenten. Lang och West anser att biograforganisten ska 
undvika traditionell fyrstämmig sats i sina modulationer, eftersom det påminner för mycket 
om kyrkorummet.23 

Biograforganisten är en artist som placeras synligt och centralt och är klädd i tjusiga kläder. 
Han eller hon kommer kanske långsamt upp ur scengolvet med hjälp av en hydraulisk hiss 
spelandes på sitt instrument. Detta kan jämföras med kollegan i kyrkorummet som oftast sitter 
osynlig för församlingen uppe på en orgelläktare. Att det är show det handlar om på biografen 
visar väl detta citat:  

                                                
21 Tootell, 1945, s. 86 
22 2002, s 128 
23 1970, s. 14 
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”There is no doubt that one of the secrets of the art of entertainment consists in 
appealing simultaneously to both eye and ear; no matter how good organist you 
are, unless you give your audience something to look at during your interlude, their 
attention will certainly be liable to wander.”24 

Biograforgelns registreringspraxis och spelsätt 

 
”Theatrical work is the antithesis of church playing. A crisp, clean staccato 
(detached) is the first requisite. Most everything is played staccato, except for 
special effects, such as the main love theme, church scenes, or similar situations for 
which a legato (connected) touch is wanted.”25  

 
Nästan ingen orgelmusik är skriven direkt för biografen. Organisten fick oftast själv överföra 
ett orkesterpartitur eller ett pianoutdrag till biograforgeln. Detta fick till följd att varje organist 
gjorde egna varianter av stycken, alla lät olika. Transkriptioner och bearbetningar är en 
gammal orgeltradition. J S Bach gjorde transkriptioner till orgel av t ex satser ur egna 
kyrkokantater och även andra tonsättares musik. 
 
Alla de böcker jag läst inom ämnet betonar det orkestrala användandet av biograforgeln. Lang 
och West skriver att instrumentgrupperna ska hållas åtskilda, när det är möjligt. ”Tone 
qualities should no more be mixed promiscously than all ten fingers should be put on the keys 
in long stretches of injudicious chord playing.”26 Måttlighet betonas, endast ett crescendo till 
”full organ” per film som en regel. Att tänka orkestralt, är också något som George Tootell 
ständigt återkommer till:  
 

”If he (organisten) will think in this way, it will not occur to his mind to produce 
the effect of four piccolos holding a chord, or (with 16 ft. Flue stops) the effect of a 
quartet of double-basses sustaining four-part harmony.”27  

 
16-fotsstämmor i manualen ska aldrig användas, om de inte särskilt är anvisade i notbilden, 
eller om musiken är av väldigt tung och stark karaktär. Lang och West (1970) förordar också 
att utesluta 16-fotsstämmorna i pedalen som standard. Rawle förordade att vid rytmiskt spel, 
registrera utan 16-fotsstämmor i pedalen.28 Låt ditt pedalspel vara lätt och luftigt, skriver 
Eddington. Han skriver också att Tibia 8’ är grunden i pedalen, den liknar kontrabasen och 
manar till försiktighet med tremulant i pedalen.29 Skandiaorgelns 16-fotsstämmor tremulerar 
inte. 
 
Svagt spel på ackompanjemangsmanualen förordas. Enligt Rawle är en bra regel att spela 
ackompanjemanget hälften så starkt som soloverkets melodi. Använd inte Tibia Clausa på 

                                                
24 Foort, 1979, s. 91 
25 Lang & West, 1970, s. 47 
26 1970, s. 7 
27 Tootell, 1945, s. 34 
28 På seminarium i Reaktorhallen 2015-10-30 
29 2009 
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ackompanjemangsmanualen, den stämman är alldeles för dominant och kommer att 
konkurrera med melodin.30 
 
Glissandon är ett biograforgelsignum. Detta är en effekt där man använder sig av stämman 
Tibia clausa tillsammans med tremulant. När en kromatisk skala spelas väldigt snabbt gör 
tremulanten att varje pipa låter som att den går in i nästa, och effekten blir lik ett portamento 
på violinen, de enskilda tonerna kan inte urskiljas.31 Rawle visade olika sätt att producera 
glissandon på sitt seminarium. Både med och utan tremulant, och berättade också om det 
flitiga användandet av glissandon mellan meloditonerna i det allmänna biograforgelspelet. 
 
Det tremulerade ljudet är en stor del av biograforgelns unika sound. Vissa organister tycker att 
man ska ha tremulanterna igång hela tiden, andra manar till återhållsamhet och variation. 

                                                
30 Eddington, 2009 
31 Tootell, 1945, s. 93	  



 12 

Syfte och metod 

Jag ville ta reda på hur instrumentutvecklingen under stumfilmsepoken ledde fram till 
biograforgeln och vad som hände med biograforglarna när talfilmen på kort tid gjorde en hel 
yrkeskår – stumfilmsmusikerna – arbetslösa. Jag var också intresserad av att undersöka hur 
biograforglarna trakterades när de var nya och hur de instrument som finns kvar används idag. 
För att göra det satte jag mig in i historien och traditionerna. Slutligen valde jag ut ett stycke 
att applicera på Skandiaorgeln för att genom detta på djupet analysera på vilket sätt man kan 
använda instrumentets resurser. Jag tror att denna process kommer att berika mitt orgelspel 
som kyrkomusiker. Den improvisatoriska aspekten av biograforgelspelet tilltalar mig och det 
fria och individuella sättet dessa instrument trakteras på är intressant. Det har kommit ett nytt 
instrument till stan och det har ännu inte satts några riktlinjer för hur det kan brukas. Jag tror 
att jag genom detta arbete kommer att få en känsla för vilken slags musik jag tycker passar att 
spela på en biograforgel.  

Jag provade Skandiaorgelns potential genom att spela olika slags stycken på den. Jag hade i 
början djärva planer på att spela stycken ur den klassiska kyrkorgelrepertoaren, t ex barock- 
och renässansverk av de gamla mästarna, men de kom inte till sin rätt. Jag hade tänkt mig ett 
intressant möte mellan denna musik och biograforgeln, men kom snart till insikt om att dessa 
stycken gör sig bättre på de instrument de är skrivna för. Även om den romantiska repertoaren 
passar biograforglarnas konstruktion bättre, med sina möjligheter till dynamiska skiftningar 
och sitt orkestrala upplägg, så ratade jag ändå orgelstycken av Cesar Franck och Hilding 
Rosenberg (den senare av dessa arbetade som biograforganist på Röda Kvarn i Stockholm, 
vilket jag ansåg var en passande utgångspunkt). Jag tyckte att dessa mäktiga symfoniska 
stycken gjorde sig bättre på andra orglar med större resurser i fråga om pipmaterial och 
möjligheter till klangändringar. 

Jag märkte succesivt hur jag närmade mig den klassiska biograforgelrepertoaren. Det kanske 
trots allt fanns en anledning till att olika typer av stycken spelas på därtill överenskomna 
instrument. Det finns stycken där biograforgeln omedelbart har en fördel gentemot kyrkorglar, 
exempelvis transkriptioner av orkesterstycken där trummor och cymbaler eller kromatiska 
slagverk såsom t ex xylofon eller celesta ingår. Biograforgeln har ett särpräglat sound, 
varmare och mer sensuellt klingande än en kyrkorgel. Instrumentets spelas ofta med flera 
tremulanter igång, som gör klangen vibrerande. 

Jag bestämde mig för att spela Boléro av Maurice Ravel från 1928 som ursprungligen är 
skrivet som balettmusik för orkester. Boléro är ett stycke som kretsar kring orkestrering och 
det ständiga byggandet av ett crescendo. Det är en process som visar på instrumentets 
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potential, men också på dess svagheter. Stycket fungerar som en presentation av 
Skandiaorgelns klangvärld. 

Jag har varit hänvisad till att lära mig genom eget experimenterande vid instrumentet och 
genom att gå till de gamla handböckerna, varav de flesta skrevs under 1920-talet. Jag har 
också kontaktat personer med kunskap i ämnet. Jag har lyssnat på biograforgelinspelningar 
och letat lämpliga stycken att prova på instrumentet i samråd med min lärare i solistiskt 
orgelspel, Nils Larsson.  

Det är intressant att jämföra kyrkomusikerns gudstjänstspel och biograforganistens 
filmmusikspel. Det finns flera paralleller, men också olikheter. Jag inspireras av 
biograforganistens fria tyglar, hon är den som tillför något levande till den statiska filmen och 
det är upp till den enskilde organisten om utfallet blir bra. Gudstjänstmusikern ingår i ett 
levande drama med flera aktörer. Jag tror att detta projekt kommer att berika mig som 
kyrkomusiker, dels genom ny repertoar men också genom att jag kommer att tillgodogöra mig 
nya infallsvinklar på hur gudstjänstspel kan utformas. 
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Boléro 

Kompositören 

Maurice Ravel föddes år 1875 i Ciboure i Frankrike, ett samhälle i Pyrenéerna nära gränsen 
mot Spanien. Hans pappa var fransman och hans mamma var av spansk börd. Familjen 
flyttade till Paris när Maurice var tolv år. Två år senare sökte han och antogs till 
Pariskonservatoriet där han studerade piano, musikteori och komposition. Det sistnämnda 
ämnet studerade han för Gabriel Fauré, som utgjorde en stor inspiration och ett stöd för 
honom. Fauré lät sin elev fritt utveckla sin artistiska personlighet. Ravel kom att hitta en egen 
stil som kompositör. Melodin var central: ”Whatever sauce you put around the melody is a 
matter of taste. What is important is the melodic line.”32 uttryckte Ravel saken till kollegan 
och eleven Ralph Vaughan Williams vid ett tillfälle. Hans musik kallas ofta för 
impressionistisk, men detta var en term han själv ogillade. Han blandade element från barock, 
neoklassicism och senare även jazz i sin musik och experimenterade med olika musikformer. 
Med sin fria rytmik, djärva harmonik och sin formmässiga obundenhet var han besläktad med 
Debussy och Rimskij-Korsakov. Han var mycket noggrann i sitt komponerande och tog god 
tid på sig att fullborda sina verk. 1932 var Ravel med om ett slag mot huvudet i en bilolycka 
som man misstänker påskyndade den demenssjukdom han börjat utveckla.33 Boléro var ett av 
de sista verken Ravel skrev innan sjukdomen gjorde det omöjligt för honom att komponera. 
Ravel dog 1937. 

Verkets bakgrund och tillblivelse 

1928 fick Ravel i uppdrag att skriva musik till en balett för sin vän, den ryska dansaren och 
skådespelerskan Ida Rubinstein. Dansformer tilltalade Ravel. Han hade tidigare använt sig av 
olika dansformer i sina kompositioner, i exempelvis Menuet (1895) och i Pavane (1899). Den 
här gången kom han att grunda sitt stycke över en bolérorytm. Boléron är en dans som 
härstammar från Spanien och är populär i sydamerikanska länder. Den typen som kom i slutet 
av 1700-talet dansas i 3/4 takt av två personer med kastanjetter och har ett betydligt snabbare 
tempo än Ravels stycke. Ravel komponerade Boléro mellan juli och oktober och baletten hade 
premiär på operahuset i Paris den 22 november 1928. Stycket gjorde succé på premiärkvällen 
och växte snabbt i popularitet och spred sig ut i världen. Boléro gjorde Ravel till en 
världsberömd kompositör. Själv betraktade han det hela som ett experiment. Han var 
intresserad av att se om det gick att göra ett stycke för orkester baserat på ett tema som aldrig 
varierades eller förändrades.34 
 
Såhär förklarade Ravel själv sitt stycke: 
                                                
32 Orenstein, 1991, s. 131 
33 Orenstein, 1991, s. 105 
34 Goss, 1940 
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"I am particularly anxious that there should be no misunderstanding as to my 
Boléro. It is an experiment in a very special and limited direction, and it should not 
be suspected of aiming at achieving anything different from, or anything more 
than, it actually does achieve. Before the first performance, I issued a warning to 
the effect that what I had written was a piece consisting wholly of orchestral 
texture without music—of one long, very gradual crescendo. There are no 
contrasts, and there is practically no invention except in the plan and the manner of 
the execution.”35 

 
Ravel skrev under sitt liv musik till åtminstone sex verk som kan räknas som baletter samt 
skrev artiklar och recensioner av dansföreställningar. Boléro skrevs alltså som balettmusik, 
men numera är det sällan man får uppleva verket i sin ursprungskontext. Koreografin till 
baletten utarbetades av Bronislava Nijinska och scenografin av Alexandre Benois. Scenen 
föreställde insidan av en andalusisk taverna. I mitten stod ett jättelikt bord med en stor lampa 
hängande ovanför. En grupp män sitter och hänger på stolar och på golvet runtomkring, 
halvsovande. De bryr sig till att börja med inte om musiken, men intensiteten stiger och prima 
ballerinan stiger upp på bordet med kastanjetter i händerna och börjar dansa. Först långsamt, 
sedan alltmer animerat. Männen vaknar till liv och gungar med, och snart börjar de också 
dansa. Slutet är extatiskt med ett fyrverkeri av dånande orkester, färgexplosioner och vild 
dans.36 

Verkets struktur 

Boléro är skrivet för en orkester bestående av 
 2 tvärflöjter (varav ena dubblerar på piccolo), 2 oboer (varav en dubblerar på oboe d’amore), 
engelskt horn, 2 Bb-klarinetter (varav ena dubblerar på Eb-klarinett), basklarinett, 2 saxofoner 
(en sopraninosaxofon och en tenorsaxofon som dubblerar på sopransaxofon), 2 fagotter och 
kontrafagott. 
 4 valthorn, piccolatrumpet, 3 trumpeter, 3 tromboner, bastuba. 
 Pukor, 2 virveltrummor, bastrumma, cymbaler, gong och celesta. 
 Harpa och stråkar. 
 
Stycket går i C-dur, ¾-takt och är 340 takter långt. Det börjar i ett pianissimo som 
crescenderar kontinuerligt stycket igenom till ett fortissimo. Allt är byggt över ett ostinato, en 
bolérorytm som pågår under hela stycket, spelat av först en enda virveltrumma som får 
sällskap av fler och fler instrument ju längre stycket fortskrider. När Boléro skrevs 1928 hade 
Skandiaorgeln stått på sin biograf i två år. Med tanke på vilken världshit Ravels stycke blev, 
är det inte alls omöjligt att det har spelats på detta instrument någon gång. 
Biograforgelkulturen är förutom stumfilmsmusiken också förknippad med jazz, även om 
mycket annat också spelades på dessa orglar. Ravel tog stort intryck av jazzen, något som 
också märks i Boléro.  
 
Boléro har en mycket enkel struktur. Den består av två melodier som spelas växelvis av olika 
instrument i orkestern, två gånger i taget, båda 18 takter långa. Den andra melodin börjar så 

                                                
35 I intervju med David Bruno Ussher i Los Angeles Evening Express 8 augusti 1928. Hämtad från 
https://www.sfsymphony.org/Watch-Listen-Learn/Read-Program-Notes/Program-Notes/RAVEL-Bolero.aspx 2016-01-04 
36 Goss, 1940, s. 9 
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direkt att den måste ses som en fortsättning på den första, snarare än att vara en självständig 
melodi, jag menar alltså att man egentligen kan tala om en tvådelad lång melodilinje. I denna 
uppsats kommer jag att benämna melodins första del för A, och dess andra del för B. 
Ackompanjemanget blir hela tiden livligare och starkare tills dess hela orkestern spelar i 
slutet. Dessutom blir ackorden fylligare och alltmer färgade. Ravel använder sig av olika 
orkestreringar som skapar variation och som dessutom skapar det gradvisa crescendot. 
Formen är AA BB repeterat fyra gånger, följt av ett sista komprimerat AB och en final. Den 
första delen av temat är diatonisk,37 och rör sig inom en nonas omfång. B-delen introducerar 
mer jazzinfluerade element med synkoper och har ett stort omfång: två oktaver och en liten 
sekund. Melodierna består av långa fraser. Det finns en spänning mellan den metriska 
virveltrumman och den expressiva melodin som känns väldigt fri. Melodin som till en början 
känns ljuv och sångbar, ändrar efter alla repriser och med den ökade intensiteten karaktär till 
att bli mer festlig. I slutet har den karaktär av karneval, med alla instrument som spelar 
unisont. 
 
Ravel skapar sitt långa crescendo genom att olika soloinstrument spelar melodin och därefter 
spelar grupper av instrument melodin, i intressanta kombinationer. När vi väl har hört 
melodin en gång börjar Ravel att bygga ackompanjemanget. Ofta är det instrumentet som 
senast spelade melodin som stämmer in i ackompanjemanget. Med variation nr 13 bryter sig 
stråkarna loss från sin ackompanjerande roll för att leda återstoden av variationerna. När det 
gått cirka femton minuter och ett dynamiskt crescendo inte längre är möjligt bryter Ravel utan 
förvarning den monotona strukturen med en plötslig modulation från C-dur till E-dur. 
Modulationen varar i endast åtta takter, sedan är stycket tillbaka i C-dur igen. Det stora 
harmoniska språnget gör dock att hela stycket kollapsar. De sex återstående takterna är 
kaotiska. Då introduceras bastrumma, cymbaler och gong samtidigt som trombonerna och 
saxofonerna spelar glissandotoner medan resten av orkestern spelar virveltrummornas rytm. 
Harmoniken har vid det här laget blivit alltmer komplex. Såhär ser styckets slutkadens ut: 
 

&
?
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˙̇
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Notex 1. Slutkadensen i Boléro (tonfördubblingar bortrensade). 
 
Ravels Boléro är ett av den klassiska repertoarens mest populära stycken som många har 
någon slags relation till. En av anledningarna till att jag valde att spela just denna komposition 
var att jag var intresserad av att utforska möjligheterna och begränsningarna i Skandiaorgeln. 
Boléro är ett utmärkt studium i hur man bygger upp ett crescendo genom klangväxlingar och 
omregistreringar. Skandiaorgeln har en relativt begränsad klangpalett. Den är dock utrustad 
med både slagverkssektion och ljudeffekter. Jag funderade på hur jag skulle kunna använda 
och visa så många sidor som möjligt av instrumentet i min version. Två kärnfrågor blev: hur 
skulle jag registrera stycket och hur trogen skulle jag vara originalorkestreringen? Jag har 
genom mailkorrespondens fått värdefulla tips av biograforganisten Len Rawle och studerat 
stycket med min lärare i solistiskt orgelspel, Nils Larsson. Jag har därtill analyserat andra 
                                                
37 Den rör sig inom samma skala bestående av hel- och halvtoner, i det här fallet C-durskalan. 
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organisters versioner av Boléro, framförallt Gunnar Idenstams som jag finner inspirerande, 
och jämfört dem med originalpartituret. I mitt spelande har jag huvudsakligen utgått från 
Klaus Uwe Ludwigs arrangemang för soloorgel från 2010. 
 
I telefonsamtal med Idenstam fick jag reda på hur han arrangerat Boléro (han har inte 
publicerat sitt arrangemang) och hans tankar kring trohet mot originalet. Idenstam gav 2014 ut 
albumet ”Debussy & Ravel on organ” där Boléro ingår. På inspelningen spelar han på den 
stora symfoniska Stahlhuth-Jann-orgeln i Dudelange i Luxemburg. Idenstams tempoval är 
relativt långsamt, hans version har ett tempo på 64-65 slag i minuten och har en längd på 16 
minuter och 31 sekunder. Ackompanjemang och bolérorytmen är snärtigt spelat, i staccato. 
Boléro registrerade han så nära originalpartituret som möjligt, men han tycker annars att man 
kan förhålla sig fritt gentemot originalet. Han hänvisar bland annat till La Valse på samma 
skivalbum där han avviker helt från originalet. Angående Boléro tänker han dans och 
folkmusik, på samma sätt som när han spelar t ex Bach. Det jag vidare lägger märke till i 
Idenstams version är att ackompanjemanget har en svag volym i förhållande till melodin i 
början av kompositionen. De båda blir med tiden dock jämbördiga, och mot slutet överröstar 
ackompanjemanget t o m melodin stundtals. 
  
Idenstams orgelarrangemang skiljer sig från Ludwigs arrangemang bl a genom att han 
alternerar mellan att spela melodin med höger och vänster hand. Han har liksom 
orkesteroriginalet percussionstonen g genom hela arrangemanget. Ludwig sprider istället ut 
bolérorytmen mellan flera toner såhär: 
 

34? œj œœœœj œœœœ œ œj œœœœj œœœœœœœœœ
 

Notex 2. Rytmen i Boléro som Ludwig har noterat den. 

Ornamentering 

Idenstam har samarbetat med flera svenska folkmusiker och tillsammans med dem spelat in 
en rad banbrytande skivor där han kombinerar orgelharmonium eller kyrkorgel med bl a fiol 
och nyckelharpa. I sin version av Boléro använder han sig friskt av folkmusikaliska ornament 
och drillar. Jag tycker att det är spännande och kommer själv att spela stycket mer 
ornamenterat än notbilden föreslår. Jag tycker att melodin inbjuder till det och det skapar en 
variation som jag anser är inom ramen för vad som är tillåtet i verket. Visserligen bygger 
stycket på det monotona upprepandet av samma melodi, men Ravel använder sig själv av 
ornament i saxofonen och trombonen. Detta skänker liv till melodin och bidrar till att skapa 
variation. 
 
Idenstam inleder med att ornamentera melodin redan första gången B-delen av temat 
presenteras, då fagotten har solo. Det tycker jag är för tidigt. Jag kommer själv att vänta med 
någon form av drillar tills första AABB-delen är spelad. Han fortsätter dessutom med att 
ornamentera första delen av temat när den kommer tillbaka, i svensk folkmusikstil med 
triolkänsla. Det känns inspirerande och skapar variation, A-delen ornamenteras aldrig i Ravels 
originalpartitur. När B-delen av temat återkommer för andra gången då saxofonen har solo 
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spelar Idenstam plötsligt nästan helt oornamenterat. Det kan tyckas en aning paradoxalt 
eftersom det är i den variationen som Ravel för första gången presenterar sina mer 
jazzinfluerade ornament. Idenstam fortsätter med att ömsom ornamentera vissa variationer 
mycket och andra knappt alls.  
 
Saxofon är ett ovanligt instrument i orkestersammanhang, men Ravel var inspirerad av den 
framväxande jazzkulturen på 1920-talet. Andra BB-variationen när saxofonerna, en i taget, 
spelar melodin har de inskrivna förslag i partituret samt espressivo, vibrato inskrivet vid båda 
insatserna. Trombonerna (sostenuto) har inskrivet glissando i sina insatser. Dessa små 
ornament gör att hela kompositionen får en jazzig touch. Det är dock endast trombonerna och 
saxofonerna som har någon form av ornamentering inskrivet i noterna och alltid på samma 
ställen. 
 
Jag experimenterar nu med olika slags ornament i Boléro. I de variationer där jag registrerat 
Main Tremolo spelar jag med glissando mellan tonerna, vilket ger en ”biograforgelkaraktär”. 
Vissa registreringar inbjuder till mer folkmusikaliska drillar, t ex variation B10 och B11 (se 
nedan). Ytterligare variationer, t ex när jag registrerat med Glockenspiel och med Chimes 
utsmyckar jag inte melodin överhuvudtaget eftersom det tar bort något av marschkaraktären 
dessa instrument framkallar. 

Spela med slagverk? 

Inledningsvis hade jag planer på att använda mig av Skandiaorgelns slagverksavdelning i 
Boléros grundrytm, men det visade sig att trummorna repeterade alltför långsamt för att de 
skulle hänga med på varje slag. För ett ögonblick tänkte jag att jag ändå skulle använda mig 
av dem, att det skulle visa på instrumentets mekanik och att det kunde vara charmigt, men 
eftersom det inte lät särskilt bra övergav jag den tanken. Istället föddes idén att spela stycket 
med slagverkare. Mattias Wager spelade in en version av Boléro för orgel och slagverk 
tillsammans med Anders Åstrand i Hallgrimskirkja i Reykjavik och inkluderade detta på sitt 
album Live at Vatnajökull (1998). Wager hade vänligheten att visa mig och gå igenom detta 
arrangemang som är gjort för orgel och två slagverkare. Arrangemanget är pianistiskt och 
fantasifullt utformat. En hel avdelning AABB slopas, så att stycket förkortas väsentligt. 
Anders Åstrand, som lyckas spela de båda slagverksstämmorna ensam, spelar en svängig 
grundrytm med en tendens till inégale. Femte gången B-delen av temat spelas tar 
arrangemanget en plötslig paus i det ständiga crescendot, vilket helt förändrar styckets 
grundidé i ett slag, men det är intressant och mycket överrumplande. Då flyttar melodin ner i 
vänsterhanden och oktaveras ner en oktav, vilket gör att melodislingan avslutas på manualens 
lägsta ton. Ackompanjemanget spelas då i högerhanden. När sedan B-delen ska upprepas tar 
dynamiken vid igen där den avbröts av den plötsliga pausen och crescendot fortsätter stegra 
enligt Ravels plan. Wager och Åstrand har valt ett långsamt tempo, 62 taktslag i minuten. 
Wager säger att det är väldigt lätt att trummorna överröstar orgeln eftersom orgeln saknar 
attack. I nuläget funderar jag på att eventuellt liera mig med en slagverkare, kanske att han 
eller hon kan hjälpa till endast från avsnittet där pukorna kommer in, i variation 12. 
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Tempoval 

Tempoangivelsen är Tempo di Bolero, moderato assai. Tempovalet är en känslig fråga när det 
kommer till detta stycke och variationerna är stora. I Ravels eget partitur hade han själv 
strukit över det förtryckta 76 taktslag per minut och skrivit in 66 taktslag.38 Senare utgåvor 
föreslår ett tempo på 72 taktslag i minuten, vilket även Ludwigs utgåva för orgel gör som jag 
använder mig av. Ravels egen inspelning från 1930 startar på 66 taktslag i minuten, men 
saktar ner för att sluta i 60-63 taktslag i minuten.39 Den varar i 15 minuter och 50 sekunder. 
Piero Coppolas inspelning, då Ravel var närvarande, har en liknande längd om 15 minuter och 
40 sekunder.40 Den långsammaste versionen jag hittar på Spotify är av Philadelphia Orchestra 
under ledning av Riccardo Muti som har ett tempo på 59 taktslag i minuten (17 minuter och 
12 sekunder lång), och den snabbaste versionen är Royal Philharmonic Orchestras under 
ledning av Adrian Leaper som landar på 73-74 taktslag i minuten (13 minuter och 36 
sekunder lång). Ju mer jag bekantar mig med Ravels Boléro desto mer föredrar jag ett relativt 
långsamt tempo. Jag tycker att runt 64 slag i minuten känns som ett sympatiskt tempo. 
Melodin får då en suggestiv karaktär och det är lätt att få till ett stunsigt sväng. Om tempot 
höjs tycker jag att styckets inneboende magi försvinner och inte känns lika angeläget. 

Registrering 

Jag har lagt grunden till min version efter Ludwigs arrangemang. Fram t o m variation 4 
ligger bolérorytmen i vänsterhanden och därefter flyttar det ner i pedalen för att stanna där 
resten av stycket. I: ackompanjemangsmanual, II: solomanual, P: pedal. A: A-delen av temat, 
B: B-delen av temat. Här är min idé till registrering: 
 

• A0. I: Flute 8’, II: Flute 8’ (Tvärflöjt i Ravels original). 
• A1. P: Tibia 8’, II: + Flute 2’ 2/3 + Flute 1’ 3/5 (Här introduceras pedalen). 
• B2. P: + Cello 8’, I: + Harp Chrysoglott, II: + Diapason 8’ + Flute 4’ – Flute 2’ 2/3 – 

Flute 1’ 3/5 (Här introducerar Ravel harpan, ett instrument som sedan är med i 
ackompanjemanget större delen av verket). 

• B3. I: + Violin 8’, II: + Vox Humana 8’ + Vox Humana Tremolo (Ger en förnimmelse 
av klarinett, som hos Ravel). 

• A4. P: + Bourdon 16’ (Här går rytmen ned i pedalen och stannar där till slutet). 
• A5. I: + Flute 4’, II + Tibia 16’ + Tibia 8’ + Flute 2’ 2/3 – Vox Humana 8’ – Vox 

Humana Tremolo, + Main Tremolo (Här oktaverar Ludwig upp melodin. Jag adderar 
tremulanten för biograforgelkaraktär och variation). 

• B6. P: + Diapason 8’, I: + Tom Tom, II: + Piccolo 4’ (Här kommer BB –delen för 
andra gången. Melodin går djupt ned i B-delen och för att den ska framträda bättre i 
det låga registret adderar jag en 4’. Jag lägger till en trumma på 
ackompanjemangsmanualen för mer distinkt sväng). 

• B7. I: + Piccolo 4’ + Triangle (Triangeln tillkommer vid second touch, jag får alltså 
trycka till vänsterhandsackorden ordentligt så att triangeln ljuder). 

• A8. I: + Snare Drum – Triangle – Tom Tom, II: + Glockenspiel + Bourdon 16’ + Flute 
                                                
38 Ravel, 1990, s. 541 
39 Woodley, 2000, s. 236-237 
40 Ravel, 1990, s. 541 
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8’ + Flute 4’ + Piccolo 2’ – Tibia 16’ – Main Tremolo (Här introducerar Ravel celesta. 
Glockenspiel är en bra ersättning anser jag. Nu slår jag av tremulanten och slår inte på 
den igen förrän variation 15. Virveltrumman tillsammans med Glockenspiel ger en 
festlig marschkaraktär). 

• A9. I: + Castanets – Snare Drum, II: + Vox Humana 16’ + Vox Humana 8’ + Vox 
Humana Tremolo + Diapason 8’ + Violin 8’ – Glockenspiel – Tibia 8’ (Här 
presenteras kastanjetterna. Stämman Vox Humana har en egen tremulant och påverkar 
inte totalklangen på samma sätt som Main Tremolo). 

• B10. I + Tom Tom, II: + Trumpet 8’ (I Ravels version är detta sista gången ett 
instrument har solo, och det är trombonen som spelar det. Skandiaorgelns Trumpet är 
mitt bästa substitut). 

• B11. P: Flute 8’, I: + Octave 4’ – Tom Tom, II: + Octave 4’ 
• A12. P: + Diapason 16’ + Bass Drum, I: + Tambourine – Castanets, II: + Chimes + 

Bourdon 16’ – Vox Humana 16’ – Vox Humana 8’ – Vox Humana Tremolo (Jag hade 
stor lust att inkludera det stora klockspelet. Nu övertar den tremulerande tamburinen 
kastanjetternas roll. Här introducerar Ravel Timpani (pukor) som sedan fortsätter att 
vara med till slutet).  

• A13. I: + Diapason 8’ + Chinese Blocks, II: + Xylophone + Diapason 8’ + Flute 8’, 
Flute 2’ 2/3 + Flute 1’ 3/5 + Sub Octave – Chimes (Här flyttar Ludwig upp 
ackompanjemanget en oktav i sitt arrangemang, men jag ligger kvar i den ettstrukna 
oktaven eftersom det uppstår många krockar med melodin annars. Suboktavkopplet 
adderar underoktaven i solomanualen). 

• B14. I: + 4’ Violin 4’ + Violin Celeste 4’ + Tom Tom + Triangle – Tambourine, II: + 
Vox Humana 16’ + Vox Humana 8’ + Vox Humana Tremolo + Solo Octave – Flute 2’ 
2/3 – Flute 1’ 3/5. (Jag varierar slagverken i ackompanjemangsmanualen i en 
kombination som låter bra. Oktavkopplet adderar överoktaven i solomanualen). 

• B15. II: + Trumpet 8’, + Main Tremolo, öppna svälluckan (Main Tremolo får göra ett 
sista gästspel). 

• A16. I: + Trumpet 8’ + Sleigh Bells, P: + Trumpet 8’ – Main Tremolo. (Här börjar jag 
spela melodin tvåstämmigt i sexter, vilket i sig är en adderande effekt. Trumpeten i 
basen ger stor stadga. Detta är sista gången A-delen av melodin spelas). 

• B17. I: + Tibia 8’ + Violin Celeste 8’ + Octave 4’ + Snare Drum – Tom Tom, II: + 
Glockenspiel – Violin 8’. ( Virveltrumman är tremulerande). 

• 18 (Final). Modulation till E-dur i 8 takter. Resterande takter ligger trombonernas och 
saxofonernas upproriska glissandotoner i orgelns pedal och båda händerna spelar på 
orgelns solomanual. P: + Crash Cymbal + Cymbals  

 
Tootell skriver om betydelsen av att ibland bara låta enskilda stämmor ljuda. Många 
organister tycks tro att de inte utnyttjar orgeln tillräckligt om de inte trycker ”several dozen of 
these fascinating stop-keys down”. Det ligger mycket i det, jag vill inte överanvända de 
resurser som finns. I början av Boléro spelas temat i tur och ordning av olika soloinstrument, 
men eftersom Skandiaorgeln bara innehåller sju egna stämmor går inte detta pipmaterial att 
variera hur långt som helst. Dessutom ligger samtliga stämmor i samma orgelhus, det går 
alltså inte att balansera volymen mellan manualerna och pedalen. Jag har till stor del fått 
förlita mig på att addera stämmor till de som redan är igång.  
 
En central fråga från början har varit huruvida jag skulle registrera Boléro så likt 
orkesterversionen som möjligt. Enligt den principen går det dock att göra Ravels orkestrering 
långt större rättvisa på en stor kyrkorgel med större pipmaterial och fler enskilda stämmor. 
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Instrumentet jag har valt har en helt annan struktur, Skandiaorgeln kräver en 
biograforgelorkestrering! Min idé med stycket är också att undersöka biograforgelns särprägel 
och att Boléro är en utmärkt ouvertyr till instrumentet. Min uppgift blir att utmana mästaren 
Ravel i orkestrering. Eftersom stycket och formen är bekant för så många kan det också vara 
intressant med en alternativ version. Biograforgeln har i sammanhanget några omedelbara 
fördelar gentemot en kyrkorgel. Den innehåller t ex trummor och cymbaler. Registret 
Glockenspiel påminner om celesta, som ingår i stycket. Där finns också Harp Chrysoglott 
som påminner om harpa som Ravel använder under större delen av Boléro och kastanjetter, 
som är en kär hälsning till ursprungsformen: dansen och balettföreställningen. De tremulerade 
slagverken på ackompanjemangsmanualen finner jag särskilt användbara, de ger stycket en 
rytmisk skjuts.  
 
Det går dock att finna hänvisningar till orkesterversionen i min registrering på flera ställen. 
Jag följer naturligtvis grundstrukturen med det gradvisa crescendot och inleder med flöjtsolo 
liksom Ravel föreskrivit, varefter jag lägger till Harp Chrysoglott när Ravel introducerar 
harpan. Pukorna får motsvaras av Skandiaorgelns Bass Drum när dessa kommer in för att 
nämna ytterligare ett exempel. Dock finns det fler avvikelser än likheter att notera i mitt 
registreringsval. Dels på grund av avsaknaden av många av klangerna i instrumentet, dels på 
grund av att jag vill visa upp Skandiaorgelns olika sidor. Jag har t ex en variation med 
Chimes, ett ljudstarkt klockspel som jag lägger in i version 12 för att det går att spela hela 
tema A på det (Skandiaorgelns Chimes har ett omfång mellan c1-f2) och för att det passar bra 
in i styckets dynamiska uppbyggnad just där. 
 
Jag har anlitat min vän och kollega Finn Öhlund att göra videokonst i realtid under Boléro i 
Reaktorhallen. Detta får bli min hommage till stumfilmsspelet som var en av de ursprungliga 
idéer jag hade inför detta projekt. I det här fallet kommer det dock att vara det visuella som 
följer det ljudande och inte tvärtom, som ju är fallet i stumfilmsackompanjemang. 



 22 

Analys 

En av de ursprungliga idéerna som jag hade med mitt arbete var att spela orgelverk från 
barocken och renässansen på Skandiaorgeln, men detta föll inte väl ut. Instrumentet har en 
speciell karaktär och lämpar sig inte till vilka stycken som helst. Boléro av Maurice Ravel 
kändes som ett passande stycke att angripa p g a att det bygger på klangskiftningar och jag 
fick ett gyllene tillfälle att grundligt gå igenom Skandiaorgelns alla finesser och 
variationsmöjligheter. 
Registreringsarbetet med Boléro har handlat dels om att ta hänsyn till originalorkestreringen 
samt att förvalta mina egna idéer. Min ambition var också att använda och visa upp 
Skandiaorgelns potential. Jag övergav Ravels orkestrering mer och mer ju längre tiden gick 
och anpassade musiken efter instrumentet och mitt tycke och smak. Jag känner att jag har ett 
stort mått av frihet eftersom jag spelar efter en transkription och då gäller inte samma 
överenskommelser i uppförandepraxis som då orkesterversionen spelas. Tanken att använda 
Skandiaorgelns virveltrumma till grundrytmen fick jag överge eftersom den inte repeterade 
tillräckligt snabbt och inte registrerade varje tangenttryck på manualen. 
Gunnar Idenstam och Mattias Wager hade symfoniska kyrkorglar med stora resurser till sitt 
förfogande på sina inspelningar av Boléro. Skandiaorgeln har förhållandevis få pipstämmor, 
men har slagverk och kromatiska slagverksinstrument såsom Xylophone och Glockenspiel 
som jag har använt mig av. Main Tremolo som är en effekt med stor verkan och ett 
biograforgelsignum har jag använt mig av, men också slagit av under majoriteten av 
variationerna.  
En faktor som jag fick förhålla mig till i registreringsarbetet var att alla orgelns stämmor 
ligger i samma orgelhus. Det går alltså inte att balansera manualerna mot varandra genom att 
justera volymen på den ena av dem. Istället fick jag i mitt arbete med Boléro till stor del 
förlita mig till att addera stämmor till redan ljudande.  
Melodin med sitt ständigt repeterande tema som inte varieras inbjuder till ornamentering. Jag 
experimenterar ibland med mer jazzinfluerade drillar och ibland med mer folkmusikaliska och 
barockklingande ornament. Jag tänker att jag vill ha en enhetlig form på mina musikaliska 
ornament, men har i nuläget inte bestämt mig för vilket uttryck jag kommer att bjuda publiken 
på under min examenskonsert.  
Isao Tomita som var en av pionjärerna som komponerade för elektroniska instrument, gjorde 
år 1980 en intressant version av Boléro. Han följer formen och harmonin, men orkestrerar helt 
fritt med analogsynthesizers och effekter och gör helt om slutet. När Ravel låg på sin 
dödsbädd kom hans Boléro på radion varmed han brast ut i skratt: ”Ah! When I think what a 
good joke I played on the musical world!”41 Jag vill att min produkt framförallt ska berätta 
något och att åhörarna upplever något. Det är det primära. Att följa regler rörande 
uppförandepraxis och dylikt kommer alltid i andrahand. 

                                                
41 Nichols, 2011, s. 302 
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Slutsatser 

Jelani Eddington, som är en nutida biograforganist, har givit ut en utmärkt samling stycken i 
tre volymer (2009-2013) som han har arrangerat för biograforgel. Han beskriver ingående 
olika sätt att utföra styckena och arrangemangen är välgjorda. Valet av stycken är dock, kan 
jag tycka, aningen fantasilöst. De femton styckena som ingående behandlas publicerades 
1875-1922, varav fler än hälften från 1910-talet, och kunde alltså samtliga ha spelats på 
Skandiaorgeln när den installerades år 1926 i Stockholm. Om man sonderar terrängen märker 
man snabbt att det som nuförtiden spelas på biograforglar är till övervägande del just gamla 
evergreens och salongsmässiga stycken av lättare karaktär, alltså sådant som var populärt 
”back in the days”. Det verkar som att biograforganister har fastnat i att spela musik från en 
svunnen epok. Jag tror att om dessa speciella instrument ska fortsätta leva i 100 år till får man 
nog lov att inte bara luta sig mot gamla, förvisso snygga, kompositioner från början av förra 
seklet, utan också utforska ny mark. Det var en idé jag hade till det här projektet, ändå föll 
mitt val på ett stycke som inte känns helt främmande för instrumentet. Detta är dock en 
framtida plan jag har. Instrumentet står ju kvar och bara fantasin sätter gränser för vad det kan 
användas till. Jag vill gärna fortsätta utveckla mitt biograforgelspel. 

Jag ville med detta arbete sätta mig in i en för mig okänd värld och det har jag också gjort. Jag 
börjar nu få en känsla för Skandiaorgeln och för den typ av musik jag tycker är lämplig att 
spela på den. Jag tror att denna process har berikat mitt orgelspel som kyrkomusiker. Den har 
vidgat begreppet piporgel för mig. Min strävan är att närma mig ett friare spel, såväl i 
gudstjänst som på biografen. 
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