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Con curdino ‐ Utökning av tvärflöjtens tonförråd till kvartstoner 

genom perturbation av tonhålens geometri  
 

Sammanfattning 

Examensarbetet omfattar utveckling och utvärdering av en tillsatsdel (’kurdin’) som ger 

flöjtister möjligheten att spela kvartstoner på den moderna tvärflöjten (Böhmflöjt). Flöjtisten 

behöver inte skaffa ett nytt instrument eller lära en ny spelteknik.  

Kvartstonerna erhölls genom att minska diametern på några av flöjtens tonhål. Håldiametern 

reduceras med hjälp av kurdinen som förs in i flöjten. Den består av två delar som kan minska 

diametern på två hål samtidigt. Flöjtisten kan därigenom utöka tonförrådet med  två 

kvartstoner utan att ändra kurdinens position.  

Systematiska mätningar av grundtonsfrekvenser för fyra toner (E4, F#4, A4 och B4) med 

hjälp av kontrollerad anblåsning och olika utföranden av tillsatsdelen visade att tonhöjden för 

dessa toner kan sänkas ett kvarts tonsteg (50 cent) för en och samma reducerade 

tonhålsdiameter.  De fyra kvartstonerna täcker nästan alla skalor som benämns Maqamat i 

österländsk musik. 





Con curdino – Extension of the compass of the flute to quarter 
tones by perturbation of tone hole geometry 
 
 
 
Abstract 
The thesis describes the development and evaluation of a component (‘kurdin’) that provides 

flutists the opportunity to play quarter tones on the regular orchestra flute (Böhm flute).  The 

flutist does not need a new instrument or learn a new playing technique. 

Quarter tones were obtained by reducing the diameter of some of the tone holes. The hole 

diameter is reduced by using the kurdin which is entered inside the flute. The kurdin consists 

of two parts which can reduce the diameter of  two tone holes at the same time. Flutists can 

thereby extend the available set of scale notes with two quarter tones without changing the 

position of the kurdin.  

Systematic measurements of the fundamental  frequency of four tones (E4, F#4, A4 and B4) 

using an artificially blown flute and different versions of the kurdin showed that the pitch of 

these tones can be lowered a quarter tone (50 cents) with  the same reduced hole diameter. 

The four quarter tones cover almost all scales called Maqamat in oriental music. 





Förord 

Jag lärde mig att spela tvärflöjt för några år sedan men viste inte hur den fungerade akustiskt 

och vilka faktorer som påverkar tonen. Genom detta examensarbete har jag lärt känna flöjtens 

akustiska funktion i grunden och det har även påverkat min spelteknik positivt. Under arbetet 

kom jag i kontakt med kunniga forskare inom musikakustik som gav mig den hjälp jag 

behövde. Utan deras vägledning skulle aldrig utvecklingen av kurdinen nått den nivå där den 

nu befinner sig.  

Jag vill tacka alla dessa personer och nämna några som var extra betydelsefulla i arbetet. Först 

och främst vill jag tacka min handledare Anders Askenfelt som bidragit med bra idéer och gav 

mig självförtroende att klara av svårigheterna. Professor Sten Ternström var alltid tillgänglig för 

råd under hela arbetet. Jag vill också tacka min första handledare Svante Granqvist för alla goda 

råd han gav mig i starten. Sist men inte minst vill jag tacka min fru Mahabad och min son Waran 

för deras tålamod och uppmuntran under arbetets gång.     
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Inledning 

Människan har i alla tider strävat att utveckla de konstnärliga kommunikationsmedlen i konst, 

musik och dans till subtil förfining. För att uppfatta och ta till sig den information som 

förmedlas via sådana subtila yttringar krävs ofta stor förtrogenhet med konstformen och 

uppförandepraxis. Det som är informationsbärande och meningsfulla variationer i exempelvis 

rytm och tonhöjd i en viss musikstil går den oinitierade lyssnaren spårlöst förbi. Alla 

musikinstrument rymmer i sig en begränsning i uttrycksmedlen och deras historiska 

utveckling är i mångt och mycket en illustration till att vi människor inte nöjer oss med 

akustiska verktyg som sätter hindrande gränser för det musikaliska uttrycket. Nyskapande 

musiker, kompositörer och instrumentbyggare har i en kontinuerlig växelverkan förfinat de 

traditionella instrumenten utifrån de grova prototyper våra förfäder började använda i en 

långsam trial-and-error process.  

 

För flera av de väletablerade akustiska instrumenten nåddes ett stadium av “fulländning” 

under 1800-talet, tusentals år efter att de första versionerna av exempelvis flöjt, trumpet och 

trummor först började användas. Framstegen inom materialområdet och tillverkningsmetoder 

som följde i den intensiva industrialiseringsboomen under 1800-talet bidrog starkt till att göra 

de flesta musikinstrument “bättre” i en rad avseenden. Ny repertoar inom den samtida 

musiken har dock visat på behoven av att fortsätta utveckla instrumenten, något som går hand 

i hand med en allt mer avancerad spelteknik. En successiv förändring i klangidealet i riktning 

mot en starkare och mer brilliant klang för alla instrumentkategorier har också tvingat fram en 

försiktig, men kontinuerligt pågående, modernisering av de akustiska instrumenten. 

 

Det är dock värt att lägga märke till att det finns en osymmetri mellan olika instrument-

kategorier i denna utveckling. Medan en trumpet eller en flygel från 1800-talet ohjälpligt är 

kuriosa på en konsertestrad idag och klassificeras som en speciell genre (’tidstrogna 

instrument’), är en fiol från samma tid ett mycket uppskattat, och ofta dyrt, instrument. På 

samma sätt som dåtida och nu levande sångare inte skiljer sig åt fysiologiskt är den tidens 

stråkinstrument kapabla att tillfredsställa dagens uttrycksbehov utan förändringar. 

Repertoaren är i mångt och mycket densamma som då men sång- och spelteknik är väsentligt 

annorlunda. Den sortens förnyelse av det musikaliska uttrycket inom givna akustiska ramar är 

ett annat, och mycket illustrativt, exempel på människans förmåga att förnya det konstnärliga 
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uttrycket på traditionens grund.  Det är frestande att generalisera och dra slutsatsen att närhelst 

människor har stött på något som hindrar förnyelse av uttrycket i musicerandet så har 

frustrationen varit så stark att den initierat en obändig utvecklingsprocess för att söka nya 

möjligheter, vare sig det inbegriper instrumenten i sig, speltekniken, eller båda.  

 

Framförande av traditionell, folkligt traderad, musik på moderna instrument rymmer i sig en 

mängd subtila fallgropar och även uppenbara praktiska problem.  Tonförrådet är ett sådant 

exempel där den etablerade västerländska 12-toniga kromatiska skalan inte räcker till. I 

österländsk traditionell musik spelar olika varianter av kvartstoner en central roll i musikens 

struktur och uttryck. Att spela sådan musik på en modern tvärflöjt medför med nödvändighet 

en mängd begränsningar.  Detta examensarbete är ett bidrag till att utveckla tvärflöjten så att 

den kan användas till att spela en önskad uppsättning kvartstoner utan att behöva ändra den 

grundläggande speltekniken. Grundidén är att konstruera en enkel och billig tillsatsdel som 

utökar tvärflöjtens tonförråd med kvartstoner utan att behöva modifiera instrumentet. Med 

detta tillbehör kan flöjtisten spela kvartstoner på sin gamla flöjt genom att använda sina redan 

befintliga färdigheter på instrumentet. 

1.1 Bakgrund 

Flöjten kan spåras mycket långt bakåt i människans historia. Arkeologer hävdar att 

flöjtinstrument har funnits för 35 000 år sedan. Den hittills äldsta flöjten hittades 2009 i 

Jurabergen i sydvästra Tyskland [16]. Den är tillverkad av strålbenet från en rovfågel 

(gåsgam) och har fem fingerhål på ett 20 cm långt rör [24].  

Tvärflöjten (eng. flute, transverse flute, concert flute, ty. Querflöte, fr. flûte traversière) med 

anblåsning tvärs over ett hål på sidan har successivt utvecklats över seklerna mot allt bättre 

spelegenskaper och uttrycksmöjligheter vilket medfört större tonomfång, fylligare och mer 

kontrollerbar tonkvalitet, enklare och snabbare spelteknik [23]. Den har tillverkats av djurben, 

lera, trä, glas och olika metaller och legeringar. Den mest genomgripande och betydelsefulla 

utvecklingen som i allt väsentligt definierade tvärflöjten som vi känner den idag ägde rum 

under en kort period under första hälften av 1800-talet.  

Den tyske flöjtvirtuosen och innovatören Theobald Böhm (1794-1881) konstruerade då bland 

annat ett väl genomtänkt klaffsystem för tvärflöjten som nästan alla moderna flöjter är 

baserade på. Den moderna flöjten kallas därför ibland även för Böhmflöjt (se Fig. 1).  
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Figur. 1. Modern tvärflöjt , fransk modell  (Yamaha YFL-774). 

Böhm utvecklade barocktidens traversflöjt av trä i tre steg och presenterade slutresultatet år 

1871 [11] Det första steget var storleken på tonhålen (större håldiameter), det andra var 

klaffsystemet (flöjtisten kunde stänga mer än ett hål med samma finger), och det tredje var 

ändrad design av borrningen av mellandelen och fotdelen från koniskt till cylindriskt rör med 

cirka 19 mm diameter. Han introducerade även silverlegering som standardmaterialet för 

tvärflöjter. 

Böhms flöjtkonstruktion slog snabbt igenom och är fortfarande helt dominerande. 

Klaffsystemet som patenterades 1847 har i sig inte genomgått några nämnbara förändringar, 

men försök att utveckla andra aspekter på flöjtens tonkontroll, dynamik och omfång pågår. 

Vissa har experimenterat med munstycksdelen medan andra har konstruerat större och lägre 

stämda instrument i flöjtfamiljen [21, 4].  Inget av dessa utvecklingsspår har ännu inte haft 

tillnärmelsevis samma genomslag som Böhms konstruktion.  

En etablerad utvecklingslinje från Böhms grundkonstruktion är den så kallade franska 

modellen där vissa klaffar har försetts med mindre hål som kan stängas helt eller delvis med 

fingret (se Fig. 1). Det ger möjlighet till glissandoeffekt på vissa toner [3].  Dick har utvecklat 

munstycksdelen så att den kan föras ut och in i mellandelen under spel [27] (se Fig. 2). 

“Telescoping headjoint” är det engelska namnet på en sådan munstycksdel som ger flöjtisten 

en kontinuerlig intonation för varje ton genom att ändra effektiva rörlängden under spel med 

hjälp av munnen.. 

 



4 

 

Figur 2. Telescoping headjoint. Flöjtisten kan skjuta munstycksdelen i längsled genom att den stödjer i ett yttre 

rör (’carrier tube’) 

Den mest revolutionerande utvecklingen av tvärflöjten efter Böhm är Kingmaflöjten som ger 

fullt av nya möjligheter [21]. Den byggs i olika storlekar och register, från kontraalt till den 

vanliga sopranvarianten, vilken även inkluderar kvartstoner i alla oktaver. 

Kingma-flöjten bygger på samma ide som den franska modellen men använder ett key-on-key 

system som ger möjlighet att reducera diametern på de tonhål som är öppna. Tekniken är 

baserad på två klaffar för varje hål. Den första kan stänga en del av hålet och med hjälp av 

båda kan flöjtisten stänga tonhålet fullständigt [28]. Fig. (3) visar hur key-on-key tekniken 

fungerar praktiskt. Först visas ett helt stängt hål i (a). När man öppnar den extra klaffen blir 

hålet öppet till en viss diameter (b), och med andra klaffen kan man öppna tonhålet helt (c).  

Systemet ökar antalet små öppna hål från fem till elva hål med sex extra klaffar (d). 

 

Figur 3 Key-on-key system, (a) alla klaffar stängda, (b) första klaffen öppen, (c) hela hålet öppet (både 

klaffarna), (d) positionerna för tonhål med dubbla klaffar. 

Kingma-flöjten har kommit över många begränsningar i den traditionella Böhmflöjten. 

Anledningen till att den är mindre känd och inte allmänt använd av flöjtister är antagligen den 

mer komplicerade speltekniken och inte minst kostnaden för instrumentet. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna för att kunna spela kvartstoner 

på tvärflöjt av standardutförande Andra har redan försökt och i princip lyckats ganska bra som 

beskrivits ovan (se 1.1). De har dock förändrat själva flöjtens konstruktion vilket gjort att 

flöjten blivit mer komplicerad och därmed både dyrare och svårare att spela.  

Den bärande idén i arbetet är att bygga en tillsatsdel som kan ge kvartstoner på den redan 

existerande Böhmflöjten. Tillsatsen är tänkt att vara både billig, lätt att tillverka och enkel att 

använda så att varje flöjtist kan använda kvartstoner. Kvartstoner har en framträdande roll i 

traditionell österländsk musik genom sin centrala musikaliska funktion i etableringen av 

styckets tonstruktur (modus).  

Frågeställningarna som arbetet syftade att besvara var:  

– Hur genereras tonerna i tvärflöjten och hur påverkar tonhålens geometri dess akustiska 

funktion?  

– Vilka kvartstoner är nödvändiga i österländsk musik? 

– Huvudfråga: Går det att utforma en tillsatsdel som kan modifiera tonhöjden till en 

uppsättning önskade kvartstoner utan att behöva göra ändringar i flöjtens grundkonstruktion? 

1.3 Metod 

Arbetet delades upp i tre steg. Det första steget bestod i att sammanställa kända fakta från 

litteraturen av betydelse för uppgiften. Där ingick (a) de akustiska grunderna för 

träblåsinstrument för att förstå tongenereringen i flöjten och speciellt vilka faktorer som 

bestämmer spelad tonhöjd, (b) kompilering av idéer och resultat från tidigare experiment med 

att försöka utveckla flöjten, och (c) kartläggning av alla skalor i den österländska musiken 

som benämns Maqamat.  

Efter det första steget stod det klart att den mest lovande idén för att modifiera tonhöjden var 

att införa en valbar reducering av tonhålsdiametern.  Det andra steget bestod därför i att 

försöka beräkna reducerade håldiametrar för önskade tonhöjder och verifiera beräkningarna 

experimentellt. 
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I det tredje steget kontruerades en praktiskt användbar tillsatsdel till en modern tvärflöjt av 

standardutförande som gör det möjligt att utöka tonförrådet med fyra kvartstoner. 

Tillsatsdelen fick namnet kurdin i analogi med benämningen sordin (olika tillbehör som 

används för att modifiera klangen på stråkinstrument och bleckblås).  

 

1.4 Tvärflöjtens konstruktion 

Den moderna tvärflöjten ingår i en familj som täcker ett stort tonhöjdsomfång från 

kontrabasflöjt (C2) till piccola (B7) [4]. Den vanligast förekommande varianten (även kallad 

Böhmflöjt) täcker ett sopranläge (C4 – F#7), i stort sett samma område som för violinen (G3 – 

F7). Tvärflöjten består av tre rördelar, munstycke, mellandel och fot (se Fig. 4). Delarna är 

tillverkade av tunna rör av metall, vanligen en silverlegering (ofta Sterlingsilver 92% Ag + Cu 

och Zn). Väggtjockleken är bara ca 0.3 mm. Skolinstrument tillverkas i försilvrat nysilver 

(Cu-Zn-Ni legering) medan flöjter av högsta kvalitet för professionellt bruk tillverkas i 

guldlegeringar och platina.   

  

Figur 4. Böhmflöjtens delar; munstycke, mellandel och fot. 

Flöjten anblåses via munstycket som har ett stöd för underläppen (läpplatta, ca 3 mm tjock) 

med en öppning (embouchurehål, ovalt ca 12 x 10 mm) över vilken spelaren blåser en smal 

luftström. Embouchurehålet vidgar sig svagt inåt s.k. underskärning (ca 7°). Läpparnas 

konfiguration, som bestämmer läppöppningens form och storlek, muskelspänningen i 

läpparna och tungställning benämns med en allomfattande term embouchure (fr. franskan 

emboucher ’att strömma in i’ bildat från bouche ”mun”). Genom att vrida flöjten kan spelaren 

variera avståndet från läppöppningen till bortre kanten på embouchurehålet. Denna fria 

väglängd för luftströmmen är en huvudparameter i tonbildningen (se Fig. 5).   
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Figur 5. Tvärflöjtens hållning och princip för anblåsning över embouchurehålet.   

 

Mellandelen och fotdelen är helt cylindriska med innerdiametern (’mensur, borrning’) 19 mm. 

Tillsammans har de 16 tonhål (sidohål) med successivt ökande diameter och inbördes avstånd 

mot fotdelen (håldiameter från 7 till 15.5 mm, se Tabell 1). Fem av dessa hål stängs direkt 

med fingrarna som trycker ned en metallplatta (klaff) mot tonhålet under fingret. Övriga 11 

hål stängs dels med hjälp av mekaniken som kopplar ihop klaffarna under fingrarna med vissa 

av de andra klaffarna, och dels med hjälp av små “tangenter” (trycken ) mellan tonhålen som 

öppnar eller stänger en eller flera klaffar. 

Nio av hålen är renodlade tonhål som används för att ändra den effektiva akustiska längden på 

flöjten och därigenom tonhöjden. Två hål används för att underlätta drillar och för toner i 

högsta (tredje) oktaven och uppåt. Tonhålen har en cylindrisk förlängning (”skorsten”) mot 

vilken klaffen tätar. Höjden på skorstenen varierar mellan 1.8 – 5.5 mm runt periferin. Insidan 

av klaffen tätar mot skorstenens mynning med hjälp av ett fastlimmat putskinn.    

Munstycksdelen är stängd i bortre änden med en kork täckt med metall på den cylindriska 

sidan som vetter in mot borrningen. Korkens läge inne i röret kan justeras med en skruv vars 

huvud täcker röröppningen. Munstycksdelen är approximativt konisk invändigt. 

Innerdiametern minskar från 19 mm vid den öppna änden mot mellandelen ned till 17 mm 

nära embouchurehålet och 15.7 mm vid den stängda änden. Embouchurehålet är placerat ca 

20 mm från korken. Trots att röränden är stängd med en kork så är flöjten akustiskt sett att 

betrakta som ett öppet rör vid munstycksänden. Embouchurehålet är stort och inte täckt under 

spel vilket gör att det har samma verkan som en öppen rörände.    

För en tvärflöjt av standardutförande med C4 som lägsta ton är den totala längden ca 665 mm 

med delarna helt hopskjutna. Vid stämning justeras rörlängden genom att förskjuta 

muntycksdelen i mellandelen inom ett intervall av 10 – 20 mm.   
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2. Akustisk teori och tonsystem 

2.1 Tongenerering i tvärflöjt   

Tvärflöjten räknas i symfoniorkestern till träblåsinstrumenten (tvärflöjt, oboe, klarinett, oboe, 

fagott). De är, eller var historiskt, tillverkade av trä.1 Tongenereringen skiljer sig dock 

väsentligt mellan flöjten och de andra träblåsinstrumenten. I klarinett, oboe och fagott styrs 

luftflödet in i instrumentet av en inloppsventil bestående av en respektive två trätungor som 

kan täta mot munstyckets kant eller mot varandra (enkelt eller dubbelt rörblad, vard. rör, eng. 

reed). Ventilen är tryckstyrd vilket betyder att ett övertryck inne i munstycket (dvs. högre 

totaltryck än anblåsningstrycket i munnen) strävar att öppna ventilen. Tidpunkterna för 

öppning och stängning av ventilen styrs genom att tryckpulser från munstycket reflekteras vid 

bortre änden av instrumentet (öppet tonhål eller vid mynningen) och återvänder för att trigga 

nästa öppning av rörbladet och därmed nästa tryckpuls.  Tiden för utbredningen fram- och 

tillbaka i instrumentet är noggrant bestämd av ljudhastigheten och rörets längd vilket ger ett 

mycket periodiskt förlopp och stabil grundtonsfrekvens. De reflekterade vågorna ger upphov 

till stående vågor i röret och man kan alternativt se det som att resonanserna i instrumentet 

bestämmer grundtonen. Resonansernas frekvenser bestäms av villkoret att en viss del av en 

våglängd ska passa in på rörets längd  

Tvärflöjten tillhör akustiskt sett gruppen labialinstrument. Andra instrument i samma grupp är 

blockflöjt och labialpipor i orgel.  Inloppsventilen, som är osynlig, består av en smal luftstråle 

(eng. jet) som får passera fritt över en öppning på sidan av röret. På motstående sida av 

öppningen sitter en skarp kant (labiet) som strålen kan blåsa på endera sidan av. Luftstrålen 

växlar på så sätt mellan att blåsa på insidan och utsidan av röret. Precis som för de andra 

instrumenten i träblåsgruppen styrs omslaget av reflekterade pulser inne i röret. Grundtons-

frekvensen bestäms av gångtiden fram och tillbaka till första öppna tonhålet. (I praktiken sker 

reflektionen en liten bit nedanför första öppna tonhålet, se nedan.)   

Resonemanget ovan är intuitivt lätt att förstå, men ger ingen formell ram för att beräkna 

villkoren för att svängningar ska kunna uppstå och upprätthållas. Det går lättare i 

frekvensdomänen. Tongenereringen i träblåsinstrumenten kan då beskrivas analytiskt och 

koncist genom impedansbetraktelser mellan en generator (embouchurehål och luftstråle) som 

                                                 
1 Saxofonen tillhör i princip gruppen träblåsinstrument, men har aldrig varit tillverkad av trä. Det är excitationen 
med enkelt rörblad som gör att den räknas till denna grupp. 
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genererar ett luftflöde till en resonator (själva flöjten) [8]. Inimpedansen sett in i resonatorn 

kan skrivas som en positiv reell del, dvs en resistans som representerar förlusterna genom 

ljudutbredningen i röret, turbulens i öppna tonhål och utstrålat ljud.  Inimpedansen sett in i 

generatorn kan under vissa förutsättningar bli negativ på grund av vågutbredning på 

luftstrålen och det är i dessa områden som en regenerering av svängningar kan komma till 

stånd. I vilket frekvensområde som impedanserna upphäver varandra, dvs det spelbara 

området, bestäms av embouchuren.  

Huvudparametern för att få en ton till stånd och även bestämma spelfrekvensen är den tid som 

det tar för en vågrörelse på luftströmmen att passera den öppna sträckan över 

embouchurehålet fram till labiekanten. Den tiden bestäms i sin tur av luftstrålens hastighet 

(bestämd av anblåsningstrycket) och den fria längden över embouchurehålet.  Genom att 

blåsa med högt tryck och vrida flöjten så att distansen mellan mun och labiet blir kortare kan 

flöjtisten favorisera svängningar som motsvarar frekvenserna för andra eller tredje resonansen  

(oktav och dubbeloktav), s. k. överblåsning.       

 

 

2.2 Speltekniska aspekter  Inverkan av embouchure och 

anblåsningstryck  

Flöjtisten har total kontroll av detaljerna i tonbildningen genom att variera bredd och höjd på 

luftströmmen samt vinkel och avstånd till labiekanten, allt inkluderat i termen embouchure. 

Till detta kommer anblåsningstrycket i munnen som primärt bestämmer luftstrålens hastighet. 

En del mätningar har gjorts på flöjtisters embouchure [6]: 

- Ju högre tonhöjd desto högre tryck och därmed lufthastighet. Anblåsningstrycket i munnen 

varierar i stort sett linjärt från 100 till 2000 Pa (1 - 20 cm vattenpelare) beroende på tonhöjden 

(C4 till C7, lägsta till högsta ton). En del flöjtister ökar trycket med ökande tonstyrka, men 

inte så mycket som för olika tonhöjder (en faktor 2 från pp till ff ).  

- Ju högre tonhöjd desto kortare luftstråle. Genom att vrida flöjten minskas luftstrålens fria 

väg över labieöppningen från cirka 9 till 4 mm när tonhöjden ändras från C4 till C7. 

Luftstrålens längd ändras inte när tonstyrkan ändras.  
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- Ju starkare desto större läppöppning. Läppöppningens bredd minskar från ungefär 12 mm 

för ff-toner i låga registret (dvs. lika bred som embouchurehålet) till 5 mm för pp-toner i höga 

registret.  Öppningen är hela tiden oval där höjden är cirka 10 ggr mindre än bredden (ca 1 – 

0.5 mm).   

Vibrato på flöjttoner är inte en frekvensmodulation som hos sångare eller stråkinstrument utan 

en amplitudmodulering. Den kontrolleras genom diafragman som flöjtisten låter oscillera med 

ca 5 Hz och på så sätt modulerar lungvolymen och därmed anblåsningstrycket.       

2.3 Rör för träblåsinstrument 

Vågutbredningen i ett rör sker genom en longitudinell våg som utbreder sig tills den når en 

avslutning på röret. Där reflekteras vågen och kommer tillbaka antingen med oförändrat 

fasläge eller inverterad beroende på randvillkoren vid reflektionspunkten. Framåtgående och 

reflekterad våg interfererar och stående vågor bildas (”resonanser”).2 Periodtiden för den 

lägsta resonansen bestäms av gångtiden i röret och de högre resonanserna blir heltalsmultiplar 

av grundresonansens frekvens (harmoniska deltoner, harmoniskt spektrum).    

Det finns tre generiska rörprototyper för träblåsinstrument; (1) cylindriskt rör med båda 

ändarna öppna, (2) cylindriskt rör med ena änden stängd och den andra öppen, och (3) koniskt 

rör slutet vid apex och med öppen mynning (se Fig.6). 

 

 

Figur 6. Resonanser i rörprototyper för träblåsinstrument [30].  Ståendevågmönster för ljudtryck (rött) och 

partikelhastighet (blått).  (a) Öppet – öppet rör, (b) stängt – öppet rör, (c) koniskt rör. 

                                                 
2  Termen resonans används här i stället för det mer korrekta egenmod (svängningsmod). 
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(a) Det öppna – öppna röret är prototyp för tvärflöjt. Randvillkoren gör att det får trycknoder 

vid de öppna ändarna. Våglängden λö för lägsta resonansen blir ö1  2L  där L är rörets längd. 

Detta motsvaras av periodtiden Tö1 = 2L/c vilket är gångtiden för en rundtur fram och tillbaks 

i röret. Vid mynningarna inverteras tryckvågen och efter två reflektioner är fasförhållandena 

återställda till ursprungsläget.  De högre resonanserna motsvarar alla heltalsmultiplar av 

grundmodens frekvens.  

Vid öppningarna tillkommer en komplikation på grund av att en viss del av luftmassan 

omedelbart utanför mynningen deltar i vågutbredningen (’medsvängande luft’, 

ändkorrrektion). Den effektiva reflektionspunkten ligger därför ett litet stycke utanför det 

verkliga röret. Ändkorrektionen ΔL för ett avkapat rör kan approximeras med 

aL 6.0    

där a är innerradien i röret.  För en tvärflöjt med standardvärde på innerdiametern 19 mm blir 

ändkorrektionen i bortre änden ca 6 mm. Ändkorrektionen vid det relativt stora embouchure-

hålet är väsentligt större (ca 3 – 5 ggr) men svårberäknad.  

Ändkorrektionerna är egentligen frekvensberoende och minskar något med stigande frekvens 

[8]. En mer exakt analys måste därför ta med i beräkningen att reflektionspunkten flyttas in 

mot rörmynningen för de högre resonanserna. Det leder till att ett öppet-öppet rör inte har helt 

harmoniska resonansfrekvenser. De högre resonanserna ligger lite högre i frekvens än de 

strikt harmoniska frekvensförhållandena. Det leder till en sträckning av oktaverna när flöjten 

överblåses till andra och tredje resonansen med alla hål stängda. Utformningen av den 

koniska delen av munstycksdelen spelar också in för oktavsträckningen. Sträckningen av 

resonansernas oktavförhållanden påverkar dock inte deltonernas harmoniska frekvens-

förhållanden när flöjten spelas. Varje spelad flöjtton har helt harmoniska deltonsfrekvenser på 

grund av att svängningarna ingår i ett återkopplat system som låser till periodiska 

svängningar.  

(b) Det stängda – öppna röret är prototyp för klarinett. Randvillkoren ger tryckbukar vid den 

stängda änden och trycknoder vid den öppna. Det leder till att en våg i röret måste gå två 

kompletta rundturer fram och tillbaka i röret och reflekteras totalt fyra gånger innan 

fasförhållandena är återställda till de ursprungliga. Lägsta resonansfrekvensen blir en kvarts 

våglängd, och endast udda heltalsmultiplar av kvartsvåglängder ingår bland resonanserna. 

Den lägsta resonansfrekvensen för ett stängt – öppet rör ligger en oktav lägre än för det öppna 

– öppna röret, lö  4L . 
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(c) Det koniska röret är prototyp för oboe, fagott och saxofon. Förhållandena är mer 

komplicerade i koniska rör på grund av att vågfronterna är sfäriska och våglängden successivt 

sträcks ut mot den slutna änden vid apex [8]. Den andra resonansen, som i det cylindriska 

röret består av två halva våglängder med trycknoder vid ändarna, kan existera i det öppna – 

öppna röret men inte i det stängda – öppna eftersom detta rör kräver en tryckbuk vid den 

stängda änden (se Fig. 6). I det koniska röret sträcks våglängden så mycket att den tryckbuk 

som ligger på en kvarts våglängds avstånd från änden i det öppna – öppna röret hamnar vid 

den slutna spetsen av konen.  Det koniska röret får därför samma uppsättning resonans-

frekvenser som det öppna – öppna röret med samma längd och innehåller alla jämna och udda 

resonanser.  

De tre prototyprören öppen – öppet, stängt – öppet och koniskt rör tillhör familjen Besselhorn 

[8]. Det är de enda rör som bibehåller frekvensrelationerna mellan sina resonanser om de 

kortas av eller förlängs. Avkortningen kan antingen ske genom att kapa röret eller att öppna 

ett tillräckligt stort hål på sidan av röret (se 2.4). 

Den invändiga diametern (borrningen) på träblåsinstrumenten varierar utefter rörets längd. 

Det beror dels på avsiktliga justeringar vid tillverkningen, men framför allt på att stängda 

tonhål medför relativt stora ”gropar” i borrningen. Instrumentens resonansfrekvenser kommer 

därför att avvika från prototyprörens harmoniska förhållanden.  

 

2.4 Effektiva längden av ett rör  

Längden på ett rör bestämmer grundfrekvensen (se avsnitt 2.3). För att få en uppsättning olika 

tonhöjder måste det i princip finnas lika många rör i olika längder som toner. Ett bra exempel 

som illustrerar detta är panflöjt som använder många rör för att täcka en oktav eller mer. 

Tvärflöjten ger upp till 44 tonhöjder med ett enda rör som är nästan 60 cm långt. Akustiskt 

sett kortas röret av genom att öppna tonhål på sidan av röret vilka bestämmer den effektiva 

akustiska längden. Den akustiska teorin för inverkan av mer än ett öppet tonhål är 

komplicerad, och formler för beräkning av diametrar och avstånd från öppna röränden är 

approximativa [3]. 

 

 



13 

I princip fungerar ett hål med stor diameter i förhållande till borrningen som om röret vore 

avkapat vid hålet. Ett stort hål approximerar villkoren i fria atmosfären och randvillkoret för 

vågutbredningen i röret motsvarar en trycknod vid platsen för hålet. Intuitivt är det rimligt 

eftersom det inte går att upprätthålla ett ihållande övertryck (tryckbuk) i fria atmosfären. För 

ett litet tonhål sträcker sig den effektiva längden förbi hålet och ett stycke nedströms i röret. 

Placeringen av hålet beror därför på hålets diameter, ju minde håldiametern är desto längre 

uppströms från den tilltänkta akustiska längden måste hålet placeras (se Fig. 7). 

 

Figur 7. Illustration av principen för hur långt uppströms (x) från en öppen rörände tonhål av olika diametrar 

måste placeras jämfört med ett avkapat rör med samma effektiva akustiska längd L (dvs inkl. ändkorrektion).   

För ett rör med endast ett tonhål kan avståndet från den öppna röränden beräknas 

approximativt. Avståndet x anger hur långt uppströms hålet ska placeras från den punkt där 

röret skulle kapas för att ge samma tonhöjd [3, 5] 

x  te

Dp

Dh











2

 0.3Dp  (1) 

te  t  0.8Dh  0.5 Dh
2 Dp  (2) 

där x är avståndet från den verkliga röränden 

te   effektiva akustiska längden på hålet inkl. ändkorrektion  

t   rörets tjocklek 

Dp   rörets innerdiameter (borrning) 

Dh  håldiameter 

För ett givet rör är avståndet x omvänt proportionell med hålets diameter i kvadrat vilket gör 

att hålets diameter påverkar x starkt.  Istället för att flytta hålet kan man uppnå samma effekt 

genom en mindre ändring av håldiametern. Det är denna princip som utgör kärnidén i det 
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följande arbetet. Placeringen av två eller flera ton hål som ska ge vissa bestämda avkortningar 

när de är öppna en i taget respektive samtidigt blir komplicerad och approximativ [3].  

Redan placeringen av ett enda tonhål enligt ekv. (1) och (2) är mycket ungefärlig för en 

tvärflöjt. Även när tonhålet i princip är öppet kan det inte betraktas som enbart en fri öppning 

ut i atmosfären. Hålet har en viss längd (skorsten) med tillhörande ändkorrektion vilket har 

tagits hänsyn till i ekv. (2), men därtill kommer inverkan av den öppna klaffen som sitter 

ganska nära ovanför hålet (ca 2 mm). Öppningen ut i atmosfären har formen av en tunn skiva. 

Luftmassan under klaffen ger tillsammans med luftproppen i skorstenen en svängande massa 

som inte är försumbar. Den sammanlagda inverkan kan bara bestämmas genom experiment 

[10]. Mätningar visar att tonhålets effektiva höjd är avsevärd, ungefär 20 – 30 mm,  vilket är  

4 – 5 ggr mer än det uppmätta värdet.  Höjden på den verkliga skorstenen mätt från insidan på 

borrningen varierar från 1.8 mm i flöjtens längsriktning till 5.5 mm tvärs.         

Tvärflöjten har jämförelsevis stora tonhål och trots inverkan av medsvängande luft i hålen kan 

man förvänta sig att den effektiva akustiska längden ligger ganska nära den verkliga 

placeringen av tonhålen (se Fig. 8 och Tabell 1). Figuren visar positionerna för tonhålen mätt 

från centrum av embouchurehålet när flöjten är helt hopskjuten. Dessa värden jämförs med 

den beräknade halva våglängden under spel för en liksvävande tempererad skala med A4 = 

440 Hz [10].  

Beräkningen tar hänsyn till att temperaturen varierar från 30.6 °C vid embouchurehålet till 

25.8 °C vid bortre öppningen, och att relativa fuktigheten ökar med temperaturen, samt att 

utandningsluften innehåller ca 2.5 % CO2. Ökande temperatur höjer ljudhastigheten i flöjten 

och så gör även den medföljande ökningen i relativ fuktighet. Koldioxidhalten sänker dock 

hastigheten avsevärt och nettoeffekten är noll när temperaturen är ca 24 °C [12]. Så låg 

temperatur är det dock normalt inte inne flöjten utan ljudhastigheten sjunker kontinuerligt 

med totalt ca 5 % från embouchurehålet till borte änden. Variationen i utbredningshastighet 

innebär akustiskt sett att flöjtens geometri (avstånden mellan tonhålen) är krympt på ett icke-

linjärt sätt. Krympningen är störst närmast embouchurehålet och avtar mot öppna änden.   

Som framgår av Fig. 8 så följer kurvorna för tonhålens position och den beräknade 

våglängden varandra väl men med en nästan konstant offset av drygt 60 mm. De uppmätta 

värdena är genomgående kortare än de beräknade våglängderna. Ungefär 20 mm kan förklaras 

av att flöjten var helt hopskjuten jämfört med normal utdragning för spel. Ändkorrektionen 

vid embouchurehålet är ganska stor, kanske 30 mm, men varierar avsevärt beroende på hur 
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stor del som skuggas av spelarens framskjutna läppar.  Den “interna” ändkorrektionen inne i 

röret, dvs. den sträcka nedströms det öppna tonhålet som ingår i effektiva längden, skulle 

därmed vara ca 10 mm.      

För den lägsta tonen (C4, alla tonhål stängda) minskar dock avståndet mellan kurvorna till 

under 60 mm vilket tyder på att den kända ändkorrektionen för ett avkapat rör (ca 9 mm) är 

lite mer än den “interna” ändkorrektionen inne i röret. Det skulle i sin tur tyda på att 

ändkorrektionen för embouchurehålet är större än vad som antagits ovan.     

 

 

Fig. 8. Uppmätt position för tonhålen räknat från mitten av embouchurehålet med flöjten helt hopskjuten (ofyllda 

kvadrater). Som jämförelse visas beräknade våglängd med hänsyn till temperaturgradient och CO2-halt inne i 

flöjten (fyllda kvdrater) [10]. Toner till höger om streckade linjen spelas med överblåsning vilket motsvarar en 

hel våglängd effektiv rörlängd. Tonerna till vänster om linjen motsvarar en halv våglängd.   
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Tabell 1. Nummer på första öppna tonhålet, skalton, håldiameter och avstånd från centrum av embouchurehålet 

till centrum av tonhålet för en modern tvärflöjt (Yamaha C4 fot) . 

Första öppna tonhål 

(från foten) Tonhöjd Diameter mm Position mm 

 embouchurehål 12 x 10 0 

16 Tr1 7.0 187,1 

15 Tr2 7.0 209,1 

14 C#5 7.0 230,6 

13 C5 12,2 261,5 

12 B4 13,2 280,6 

11 Bb4 13,2 301,7 

10 A4 13,2 324,5 

9 - 12,2 346,1 

8 G#4 13,2 347,7 

7 G4 14,2 371,2 

6 F#4 14,2 397,2 

5 F4 14,2 424,3 

4 E4 14,2 453,8 

3 D#4 15,3 484,8 

2 D4 15,4 517,4 

1 C#4 15,5 551,2 

0 C4 - 593.1 

 

De stora tonhålen på tvärflöjten ger en rättfram fingersättning långt upp i registret. Fig. 9 visar 

normal fingersättning (grepptabell) för tvärflöjt. I lägsta oktaven öppnas successivt ett nytt 

fingerhål för varje halvtonsteg, vilket betyder att det första öppna hålet har en dominerande 

roll för avkortningen av röret. Den till synes ologiska stängningen av fjärde tonhålet från 

öppna änden för F#4 beror på klaffsystemet. För att stänga sjunde tonhålet och spela F#4 

trycker man även ned klaffen för fjärde tonhålet (E4). Stängningen av detta hål påverkar dock 

inte tonhöjden eftersom det finns minst ett öppet tonhål uppströms.  Åttonde tonhålet är alltid 

stängd utom när G#4 spelas.  
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Överblåsning tillämpas från D5 till C#6 och fingersättningen upprepar sig identiskt en oktav 

upp. Vid överblåsning i dubbeloktav och högre syns inga tydliga logiska mönster i 

fingersättningen. Där baseras speltekniken på att öppna tonhål vid någon eller ett par noder 

för de svängningsmoder som bestämmer spelfrekvensen, dvs. inte bara vid slutet av den 

effektiva rörlängden [10].  Gaffelgrepp (korsfingring) och egenartade grepp med nästan alla 

tonhål stängda för några av de högsta tonerna förekommer. Anledningen är att vid dessa korta 

våglängder kan inget enstaka tonhål ensamt bestämma vilka svängningsmoder som ska 

dominera. 

Intonationsområdet genom ändringar av embouchuren är i storleksordningen 20-30 cent för 

toner med normal flöjtklang. Större tonhöjdsjusteringar upp till 50 cent ger lätt ändrad 

klangfärg. Kvartstoner går att spela på en normal tvärflöjt genom en kombination av anpassad 

embouchure, modifierad fingersättning och delvis täckta tonhål [29]. 
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Figur 9. Normal grepptabell för tvärflöjt. (Kompilerad från [26]). 
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2.5  Myten om materialets inverkan på flöjtens ton 

Tvärflöjter har tillverkats av olika material, från djurben till olika metaller. Vi ser fortfarande 

flöjter av trä och ibland glas och plast, men det mest använda materialet är silverlegeringar. 

Exklusiva tvärflöjter tillverkas i ädelmetallegeringar som guld och platina.  Det har alltid varit 

en allmän uppfattning bland flöjtister att vissa flöjter är bättre än andra beroende på  

materialet och rörtjockleken.  

Coltman har utforskat frågan med oväntat resultat [13]. Han använde tre flöjter utan klaffar 

tillverkade av silver, koppar och trä i olika tjocklekar. Alla tre hade likadana munstycksdelar 

för att flöjtisten inte skulle kunna känna vilken flöjt som användes för tillfället. Flöjtisterna 

kunde inte heller se flöjterna för att de inte skulle påverkas av deras utseende. Han 

genomförde två blinda lyssningstest  där i det första 27 lyssnare med olika musikbakgrund 

bedömde 36 fall. Varje fall bestod av tre fraser, två av dem från samma flöjt och en av från en 

annan av de tre flöjterna. Försökspersonernas uppgift var att identifiera den enstaka flöjten. 

Det andra experiment testet består av nio test som genomfördes av fyra flöjtister. De skulle 

först välja det bästa instrumentet genom att spela några gånger på de tre flöjterna. Nästa steg 

var att flöjtisten skulle spela igen på flöjterna och försöka hitta den redan valda flöjten. 

Resultatet gav ett överraskande svar på frågan om materialets inverkan. Efter att analyserat 

resultaten, hävdade Coltman att en inverkan av materialet och rörtjockleken på tvärflöjtens 

ton och klang är mindre sannolik: 

”No evidence has been found that experienced listeners or trained players can distinguish 

between flutes of like mouthpiece material whose only difference is the nature and thickness 

of the wall material of the body, even when the variations in the material and thickness are 

very marked ”  

Eftersom flöjtister alltid trott att materialet har påtaglig inverkan på tonen, kritiserade de 

Coltmans experiment och menade att resultatet inte var trovärdigt eftersom de tre använda 

flöjterna inte hade klaffar.  

Widholm et al [14] har tagit kritiken på allvar och utforskat frågan genom ännu mer 

omfattande experiment. De använde sju riktiga flöjter av identisk modell från samma 

tillverkare gjorda av olika metaller (silver belagd, rent silver, 9 karat guld, 14 karat guld, 24 

karat guld, platina belagd och ren platina). Priset varierade mellan USD 10 000 – 70 000. Sju 

professionella flöjtister spelade två musikstycken (solo from Carmen och flöjtsolo ur en 
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Brahmssymfoni), en kromatisk skala över flöjtens hela omfång (C4 - C7), samt ett crescendo 

och diminuendo från ppp till fff  på tonerna A4, F5, D6 och Bb6. 

Lyssningstest genomfördes sedan med 15 erfarna professionella flöjtister, inklusive de sju 

flöjtisterna som deltagit i inspelningen. Även 111 andra lyssnare fick ge sina omdömen i ett  

lyssningstest.  

Resultatet stod inte motsats till Coltmans slutsats, utan gav fastmer ännu mer stöd till 

slutsatsen att materialet inte har någon märkbar inverkan på tvärflöjtens ton och klang: 

”Tests with experienced professional flutists and listeners and one model of a flute made by 

Muramatsu from 7 different materials showed no evidence that the wall material has any 

appreciable effect on the sound color or dynamic range of the instrument.” 
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2.6  Österländska tonhöjdssystem  

2.6.1 Kvartstoner  

I österländska tonhöjdssystem intar kvartstoner en viktig roll. Några av kvartstonstegen är 

viktigare än andra, medan andra är sällan använda.  

Kvartstoner är definierade som tonsteg mellan två halvtoner. I liksvävande temperering ges 

grundtonsfrekvensen fKq för kvartstonen ovanför skalton q av  

12
5,0

2 qKq ff
         motsvarande frekvensförhållandet 50 cent  per kvartstonsteg.

 (3) 

Det finns 12 kvartstoner i en oktav.  Det bör observeras att liksvävande temperering inte ger 

en adekvat beskrivning av tonstegen i österländsk musik, men i brist på annan formalism 

används den liksvävande tempereringen som en referensram nedan.3  

2.6.2 Maqamat  

Maqamat är ett arabiskt ord som är det mest kända namnet på tonstruktur i österländsk musik. 

Ordet härstammar från arabiska men det betyder inte att det är bara araber som använder 

denna struktur i sin musik. Den finns också bland kurder och perser och kallas estgah, mugam 

på azeriska och makam på turkiska. 

Maqamat motsvarar engelska ordet mode (sv. “modus”) och består av två eller tre jins, (plural 

ajnas) på arabiska. Ordet jins betyder “uppsättning/grupp av toner” (eng. “set”) och kan bestå 

av tre, fyra eller fem toner som följer efter varandra (treklang, tetrakord, pentakord), se 

Fig. 10. 

 

 

Figur 10. Jins eller ajnas bestående av: tre toner med två hela tonsteg (vänster), fyra toner med två ¾ tonsteg 

(½+¼ ) följt av ett helt tonsteg (mitt),  fem toner med två halvtonsteg, ett heltonsteg och ett 1½ tonsteg (höger).  

 

 
                                                 
3 Notering av blues och kletzmer rymmer likartade problem.   
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När man betraktar Maqamat som är skrivna som noter ser man inte stora skillnader mellan 

dem och de vanliga skalorna som finns i västerländsk musik. Det ska absolut inte tolkas som 

att skillnader inte finns, det beror egentligen på Maqamat(s) natur som inte passar ihop med 

det etablerade skrivsättet för västerländsk musik. Det går helt enkelt inte visa dessa skillnader 

i traditionell notskrift. De symboler och tankesätt som är grunden till västerlandets notskrift är 

inte tillämpliga och måste anpassas för att kunna skriva ned ett Maqam. Det är anledningen 

till att övergången mellan att lära Maqamat via gehör och via notskrift blir oerhört svårt och 

kräver mycket arbete.  

Även användningen av västerländska musikinstrument har inte varit lätt. Hittills har de inte 

varit lämpliga för att täcka hela tonhöjdsförrådet för Maqamat. Det finns några västerländska 

instrument som verkar kunna klara tonhöjdskraven i Maqamat efter några förändringar i 

speltekniken (fiol, cello, vissa synthesizers).  Det räcker dock med en lite fördjupad insikt i 

detaljerna som skiljer olika Maqamat för att inse att det fortfarande finns mycket att göra för 

att anpassa västerländska instrument till österlandets komplexa tonhöjdsstrukturer. 

Nedan beskrivs några skillnader, men för att få mer detaljerad bild och en fördjupad syn på 

Maqamat måste man träffa och höra kunniga musiker för att förstå hur de tillämpar Maqamat 

i olika melodier och i olika kulturer som har Maqamat som grundskalor. 

1. Den mest märkbara skillnaden mellan Maqamat och västerländska skalor är kvartstoner 

vilka är viktiga i Maqamat men låtar ostämda i klassiska västerländska skalor. Det finns 

12 kvartstoner i varje oktav, men typiskt för Maqamat är att det ofta är bara fyra 

kvartstoner som används (sänkta från E, F#, A och B, se Bilaga 2). Detta beror på att 

Maqamat inte är lätt att transponera (se nästa punkt). 

2. Dur och moll är obegränsat transponerbara i västerländsk liksvävande temperering, dvs. 

man kan börja på vilken ton man önskar. En viss möjlighet att transponera finns i vissa 

Maqamat men den är starkt begränsad [22]. Ett exempel är Maqam rast på C som även 

kan spelas på G. Hijaz spelas på C men också på D (se Bilaga 2). Begränsningen beror på 

att man inte får samma känsla i musiken när de olika stora tonstegen flyttas. Man lär sig så 

småningom  att känslan är mycket viktigare i Maqamat än avståndet mellan tonerna. Det 

finns Maqamat som har samma avstånd mellan sina toner, men det faktum att de börjar 

från olika toner gör att de räknas som två olika Maqamat. Maqamat Rahat al arwah och 

Huzam är två sådana exempel som klassas som två olika Maqamat, trots att de har samma 

avstånd mellan sina toner. 
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3. En oktav är en gräns för västerländska skalor, men i Maqamat finns det ibland mer än sju 

toner, Maqam Saba är en av dem som börjar på D men slutar på F. 

4. En mycket intressant egenskap hos Maqamat och som försvårar inlärningen är små 

förändringar i tonerna som är beroende på i vilket sammanhang de uppträder.  Namnet på 

tonen betyder inte alltid samma tonhöjd. Det existerar mycket små variationer mellan 

tonerna beroende på vilket tillstånd och ställning de har i en Maqam eller bland olika 

Maqamat. 

På grund av den sistnämnda egenskapen har Maqamat hittills bevarats av dem som har lärt sig 

på gehör och tyvärr kan man inte finna mycket dokumentation. Det som man kan höra idag är 

det som överlevt och blivit kvar genom gehörstradition från musiker till musiker. Men det 

som har gjort att Maqamat hittills har överlevt olika sociala och kulturella förändringar samt 

hotet från att inneslutas i, och begränsas av, redan existerande formella beskrivningssätt är 

Maqamat(s) inflytande över hela den österländska musikformen, samt de österländska 

musikinstrumentens konstruktion som är väl anpassad till Maqamat. 

Musikinstrumenten och Maqamat har alltid påverkat varandra ömsesidigt, och det mesta i 

deras natur står i en beroendeställning till varandra. Anledningen till att toner skiljer sig från 

Maqam till Maqam och ibland i en och samma Maqam är de österländska instrumenten som 

sägs vara grunden till Maqamat.  

Oud är ett av dessa instrument, ett stränginstrument i lutform, och som har en liknande 

position som pianot i västerländsk musik. Om man studerar hur oud stäms [25] förstår man 

varför det är ojämna tonavstånd i Maqamat och varför toner som har samma benämning är en 

smula skilda från varandra i tonhöjd. Oud kan stämmas på olika sätt, men i likhet med alla 

stränginstrument stäms en ostämd sträng mot en redan stämd sträng, vilket är orsaken till de 

ojämna tonavstånden.  

Slutsatsen av studiet av Maqamat är att det är tillräckligt att kunna stämma om flöjten till fyra 

kvartstoner utgående från E, F#, A och B. 
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3. Kurdin 

Utredningen av skaltonerna i Maqamat ovan visar att det behövs bara fyra kvartstoner per 

Maqam.  En serie experiment genomfördes för att undersöka om det skulle vara möjligt att 

utvidga tvärflöjtens tonförråd med dessa kvartstoner utan att speltekniken behövde förändras 

alltför mycket.   

3.1 Perturbering av tonhålens diameter 

I avsnitt 2.4 ovan beskrevs hur tonhöjden beror på effektiva akustiska längden som kan 

förändras med hjälp av tonhålen. Mindre intonationsändringar kan göras med embouchuren 

och anblåsningstrycket utan att klangen försämras alltför mycket. Tonhöjdssänkningar med en 

kvartston kräver dock ändringar av flöjten för att ge stabila toner i alla nyanser och säker 

tonträffning i melodispel.  Ett sätt att få väldefinierade kvartstoner vore att introducera extra 

tonhål mellan varje befintligt hål,  eller åtminstone mellan några av dem. Men en sådan flöjt 

är dessvärre inte lätt att bygga i praktiken på grund av att 

1. Hela klaffsystemet måste konstrueras om på ett mer komplicerat sätt, eftersom varje nytt 

hål måste kunna stängas och öppnas, antingen ensamt eller i kombination med andra.  

2. Speltekniken blir svårare och många nya klaffar kan förhindra flöjtisten att hantera 

flöjten på bästa sätt.  

3. För att få stabila och starka toner måste alla tonhål vara helt täta när de är stängda. Med 

många nya hål och klaffar blir det svårare att uppfylla det villkoret. 

4. En flöjt med sådana förändringar i klaffsystemet kommer att kosta mycket mer än vad 

den kostar nu. 

Dessa faktorer har troligen bidragit till att ingen ännu har satsat kommersiellt på att utveckla 

en kvartstonsflöjt med en mängd extra tonhål. 

Ett alternativ är att behålla de nuvarande tonhålen men införa en möjlighet att ändra deras 

diameter. Som beskrivits ovan i avsnitt 2.4 så kan en ändring av storleken på tonhålet förlänga 

eller förkorta den effektiva akustiska rörlängden, vilket ger lägre respektive högre tonhöjd. 

Risken finns dock att manipulationer av tonhålsdiametrarna försämrar tonkvaliteten genom 

påverkan på  deltonsinnehållet. 
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Tekniken har använts av olika innovatörer för att få tonhöjdsändringar på tvärflöjt utan att 

behöva lägga till nya tonhål. Genom att borra hål i fem klaffar (E4, F4, F#4, A4 och Bb4, se 

Tabell 1) har Cooper lyckats ge flöjtisten möjlighet till en glissando-effekt för några få toner 

[8]. Samma teknik är grunden till Kingma flöjter som kan spela kvartstoner med oortodox 

fingersättning. I Pronomos flöjter kan alla klaffar frikopplas från mekaniken och tryckas ned 

separat vilket tillåter en oanad mängd fingersättningar inklusive kvartstoner [32]. Baksidan är 

att speltekniken måste revideras.     

3.2 Beräkningar av tonhålsdiametrar 

Möjligheten att få önskade kvartstoner genom att reducera diametern på tonhålen undersöktes 

först genom approximativa beräkningar. Som nämnts ovan finns det inte någon beräknings-

modell som ger tonhålens positioner och diametrar med god precision när det är fråga om fler 

än ett par öppna tonhål, och hålen dessutom har en viss höjd och ett lock som bara är delvis 

öppet.  

 

Figur 11.  Inverkan på effektiva våglängden (L1 och L2) när hålets position x  hålls konstant och håldiametern 

minskas. 

Det förenklade fallet med endast ett tonhål fick tjäna som vägledning för att se om metoden 

hade förutsättningar att lyckas (se Fig. 11). Ekvation (1) och (2) användes med ett omvänt 

syfte. Istället för att hålla grundfrekvensen konstant och beräkna vart hålet ska flyttas på 

grund av en minskning av håldiametern, användes den existerande placeringen av hålet för att 

beräkna motsvarande ekvivalenta rörlängd. Figur 12 visar beräknad tonhöjdsändring för 

tonerna E4, F#4, A4, och B4 när diametern på första öppna tonhålet minskas från reguljärt 

tonhål 14.2 mm till 11.0 mm och sedan i steg om 0.5 mm ned till 6.0 mm.  Effektiva längden 

blir väsentligt längre och tonhöjden sjunker med mellan 130 och 180 cent, motsvarande cirka 
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tre kvartstoner. Enligt beräkningarna kommer tonhöjden att ha sjunkit en kvartston (-50 cent) 

när diametern minskats till 8.5, 9.0, 9.0 och 9.5 mm för respektive ton (se Bilaga 3). 

 

Figur 12. Beräknad tonhöjdssänkning i cent för fyra toner i lägsta oktaven (E4, F#4, A4, B4) när diametern på 

första öppna tonhålet minskas från reguljärt tonhål 14.2 mm  till 11.0 mm och sedan i steg om 0.5 mm ned till 

6.0 mm. Den önskade sänkningen motsvarande ett kvartstonsteg är 50 cent (streckad horisontell linje). De fyra 

stora symbolerna visar största möjliga tonhål som ger sänkning med en kvartston  (8.5, 9.0, 9.0 och 9.5 mm).  

 

Resultatet från beräkningen innehåller många osäkra faktorer men ger i alla fall en indikation 

om att den önskade sänkningen med en kvartston kan uppnås med en rimlig reduktion av 

hålstorleken.  

 

3.3 MÄTNINGAR 

På grund av att beräkningarna var behäftade med så stor osäkerhet genomfördes en serie 

mätningar för att studera inverkan av tonhålsdiametern på tonhöjden under kontrollerade 

förhållanden. Mätningarna gjordes på en tvärflöjt av standardmodell av god amatörkvalitet 

(Yamaha YFL 211S).  Diametern minskades från reguljärt tonhål 14.2 mm till 11.0 mm och 

sedan i steg om 0.5 mm ned till 6.0 mm.    
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3.3.1 Metod  

Mätningarna skulle avspegla realistiska förhållanden vid normalt flöjtspel och samtidigt ge 

möjlighet att ändra tonhålsdiametern utan att påverka övriga spelparametrar som embouchure 

och anblåsningstryck.  På grund av detta var det inte möjligt att använda försökspersoner utan 

flöjten måste spelas med en konstgjord mun. Flera problem kunde förutsägas och tas med i 

utformningen av experimenten men en hel del fallgropar visade sig under mätningarnas gång. 

Experimenten gjordes därför om ett antal gånger till dess att inverkan av ovidkommande 

faktorer på mätresultaten bedömdes som försumbar.  

Följande faktorer togs hänsyn till i den slutliga utformningen av experimentet: 

Kontinuerligt och konstant anblåsning: Tonstyrka, grundtonsfrekvens och 

spektruminnehåll påverkas av luftstrålens hastighet, vilken i sin tur bestäms av 

anblåsningstrycket. En luftpump med varierbar flödeshastighet användes för anblåsningen. 

Praktiskt bestod detta i en dammsugare med varvtalsstyrning via en vridtransformator 

Munvinkel vid blåsningen: En flöjtist finjusterar intonationen genom att ändra embouchuren 

(läppöppning och anblåsningsvinkel). För att hålla embouchuren konstant användes en 

konstgjord mun av silikon (se Fig. 13). 

Minskning av tonhålsdiametern: Tonhålens diameter ska minskas utan att påverka normal 

tonbildning alltför mycket. Minskning av håldiametern medför oundvikligen att andra 

parametrar ändras som påverkar tonen, framför allt rördiameter (borrning) och godstjocklek. I 

experimenten användes korta insatsrör av koppar med tunnast möjliga godstjocklek (0.5 mm).  

Instabilitet i mätuppställningen: Trots stora åtgärder för att fixera flöjten under långa 

mätningspass (4 timmar för varje ton) och vid in- och utförandet av de korta rören, uppstod 

alltid små förskjutningar i förhållande till den konstgjorda munnen. Grundtonsfrekvensen i 

normaltillstånd (utan insatsrör) mättes därför som referens efter varje minskning av diametern 

(se Tabell III). 

Temperaturförändring: Även små ändringar i temperatur har stor inverkan på 

grundtonsfrekvensen, ca 3 cent/ °C. Temperaturen hölls så konstant som möjligt genom att 

dammsugaren fick blåsa under minst 1 min innan en mätserie påbörjades, och en skrivbords-

lampa ovanför flöjten lyste kontinuerligt för att hålla en konstant temperatur och minska 

inflytandet av luftdrag i rummet. Mätningarna för varje ton upprepades 20 gånger så snabbt 

som möjligt (inom ca 5 min) för att ge underlag till ett pålitligt medelvärde.  

Mätnoggrannhet: Upplösningen i grundfrekvensmätningarna hölls tillräckligt hög (< 1 cent) 

för att kunna särskilja minsta förväntade ändringar med god marginal.  
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Centrering av det förminskade hålet: Det visade sig vara en mycket svår uppgift att placera 

det förminskade hålet exakt i centrum av flöjtens reguljära tonhål. Med två mätningar, det ena 

med det förminskade hålet så långt till vänster (uppströms) i det reguljära hålet som möjligt 

och den andra till höger (nedströms), kunde inverkan vid placering i mitten interpoleras fram 

med god noggrannhet.  

 

 

 

Figur 13. Konstgjord mun av silikon som ger konstant embouchure. 

 

3.3.2 Mätuppställning och procedur 

Mätuppställningen visas principiellt och i praktiken i Fig. 14 (a) och (b). Munstycksdelen 

fixerades stadigt med stativklämmor så att den blev den mest stabila delen av uppställningen 

eftersom den aldrig behövde röras. Mellandelen och foten fixerades i ett annat stativ. Aktuella 

klaffar hölls nedtryckta med hjälp av tejp. Läget på den konstgjorda munnen justerades 

samtidigt som luftflödet avpassades till ”embouchuren” tills en stabil ton i mezzo forte med 

normal flöjtklang uppnåddes. En liten elektretmikrofon placerades en bit ovanför det första 

öppna tonhålet, dock inte så nära att den påverkade tonhöjden. Mikrofonsignalen analyserades 

med realtidsspektrum med upplösning av 0.1 Hz motsvarande mindre än 1 cent för lägsta 

grundfrekvensen (worst case).   
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Flöjten fick först ljuda under 1 min för att uppnå ett jämviktstillstånd och sedan spelades 20 

mätsekvenser in under loppet av 5 min.  Foten togs därefter bort och en rörbit med förminskat 

hål passades försiktigt in i mellandelen, varefter mätningen upprepades, först med 

insatsdelens reducerade tonhål längst till vänster i reguljära tonhålet och sedan till höger. 

Förflyttningen mellan dessa lägen var mellan 3 och 8 mm för de olika tonerna. Mellan varje 

mätning med ett insatsrör mättes ett normaltillstånd utan rör för att få ett säkert referensvärde 

på grundtonsfrekvensen. Stor omsorg lades på att få flöjten lika lång vid hopsättningen med 

hjälp av ritsar på munstycks- och mellandelen. Det visade sig dock inte tillräckligt men 

referensmätningarna gav en säker grund för jämförelse mellan normalt och förminskat tonhål.   

 

 

 

 

 

 

Figur 14 (a). Princip för mätning av grundtonsfrekvenser med konstgjord anblåsning. 

 

 

Figur 14 (b).  Mätuppställning. Längst till vänster syns den konstgjorda munnen och till höger mikrofonen över 

det första öppna tonhålet. 
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Mättningarna gjordes på fyra toner, E4, F#4, A4 och B4. För varje ton minskades 

tonhålsdiametern från ursprungliga 14.2 mm först till 11.0 mm och sedan i steg om 0.5 mm 

ned till 6.0 mm med hjälp av insatsrör av koppar. På varje insatsrör fanns tre olika 

håldiametrar för att enkelt kunna ändra diameter genom att vrida insatsen. Totalt mättes 4 

toner x 12 diametrar = 48 fall. För varje fall upprepades mätningarna 20 ggr under ett 

mätintervall av 5 min. De normala greppen för tonerna enligt Fig. 9 användes (se Fig. 15).   

 

Figur 15 Fingersättning för tonerna E4, F#4, A4 och B4 och mikrofonens position.  

 

Ett typiskt spektrum visas i Fig. 16 för tonen B4. Övertonsinnehållet sträcker sig inte över 

3 kHz och spektrumenvelopen faller brant. Sjätte deltonen ligger mer än 50 dB under 

grundtonen.  

 

Figur 16. Spektrum för tonen  B4 spelad med konstgjord anblåsning (mf, grundtonsfrekvens ca 498 Hz) 
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3.3.3 Resultat  

3.3.3.1 Repeterbarhet 

Repeterbarheten i mätningarna var god. Grundtonsfrekvensen för varje fall mättes 20 ggr 

under en femminutersperiod. Spridningen, beräknad som största avvikelsen i förhållande till 

medelvärdet över alla 20 mätningarna, översteg inte i något fall 1 cent (se Tabell II). 

Tabell II. Största avvikelse från medelvärdet i cent för grundfrekvensmätningarna för de fyra tonerna,. Varje ton 
uppmättes för 12 olika tonhålsdiametrar och varje fall upprepades 20 ggr. 

 

Ton Största avvikelse 
från medelvärde  

Hz 

Största avvikelse 
från medelvärde 

 cent 

E4 0,20   1 

F#4 0,23   1 

A4 0,15   0.6 

B4 0,17   0.6 

 

Den största avvikelsen noterades för de två lägsta tonerna E4 och F#4 vilket beror på att 

frekvensupplösningen i relation till deras lägre frekvenser blir något större. Spridningen i 

mätresultaten är försumbar och påverkar inte slutsatserna.  

 

3.3.3.2 Tonhöjdssänkning 

Sänkningen av grundtonsfrekvensen som funktion av tonhålsdiametern visas i Fig. 17 (a) – 
(d) och i Tabell III.  

 

(Fig. 17 på följande sidor) 

 

Figur 17 Uppmätt sänkning av grundtonsfrekvensen i cent för olika tonhålsdiametrar. Diametern minskas från 

reguljärt tonhål 14.2 mm  (övre vänstra hörnet, 0 cent)  till 11.0 mm och sedan i steg om 0.5 mm ned till 6.0 mm.  

Reducerat tonhål placerat till vänster i reguljära tonhålet (kvadrater) och till höger (trianglar):  (a) E4, (b) F#4, (c) 

A4 och (d) B4. Cirklarna markerar största möjliga tonhål för tonhöjdssänkning med en kvartston (50 cent).  

Beräknad tonhöjdssänkning enligt avsnitt 3.1.1 är inkluderad för jämförelse (romber).    
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Fig. 17 (a) Ton E4. 

 

Fig. 17 (b) Ton F#4. 
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Fig. (c) Ton A4. 

 

 

Fig. 17 (d) Ton B4. 
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Mätningarna visar på en märkbar sänkning av tonhöjden precis som beräkningarna. Det är 

dock en stor skillnad i storleken på sänkningen, ungefär hälften jämfört med beräkningarna 

och diskrepansen tilltar med minskade tonhålsdiameter. Sänkningen är som väntat större med 

hålet i insatsröret i det högra läget där minskningen i tonhålsdiameter och placeringen av hålet 

(längre nedströms) samverkar (se resultat för E4 i Tabell III). Som nämnts ovan är 

beräkningarna synnerligen approximativa (se 3.2). De förutsätter bland annat ett sidohål med 

konstant tvärsnitt. I verkligheten är det reducerade tonhålet uppbyggt av ett litet hål i 

insatsdelen (som minst 6 mm) som mynnar i en ganska stor volym med diametern 14 mm 

(skorstenen).   

 

Tabell III. Medelvärdet av grundtonsfrekvensen i Hz för E4 över 20 mätningar. Grundtonsfrekvensen för det 

reducerade tonhålet i vänstra läget (Fv) respektive högra läget (Fh) jämförs med det referensfrekvensen för det 

reguljära tonhålet F(14.2 mm) mellan varje mätning. 

Diameter 

mm 

Fv 

Hz 

Fh 

Hz 

F (14,2 mm) 

Hz 

11,0 324,16 322,31 325,71 

10,5 323,12 322,03 326,45 

10,0 323,23 321,08 326,30 

9,5 322,92 320,80 326,48 

9,0 322,29 319,72 326,42 

8,5 320,82 318,78 325,87 

8,0 320,68 317,50 326,15 

7,5 320,30 317,08 325,99 

7,0 319,56 316,30 326,12 

6,5 319,21 315,83 326,16 

6,0 318,13 314,56 326,18 

 

En mer detaljerad redovisning av resultatet av mätningarna ges i Bilaga 4.  

 

Sänkningen av grundtonsfrekvensen i cent för alla fyra tonerna för olika tonhålsdiametrar och 

med placering av tonhålet till vänster respektive till höger är sammanfattad i Tabell IV och V. 
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Tabell IV.  Medelvärden av grundtonsfrekvensen Fv i cent för E4, F#4, A4 och B4 över 20 mätningar  för olika 

tonhålsdiametrar när det reducerade tonhålet är placerat till vänster (uppströms). Referensen (0 cent) är reguljärt 

tonhål (14,2 mm). 

Diameter 

mm 

Fv 

E4 

Fv 

F#4 

Fv 

A4 

Fv 

B4 

14,2 0 0 0 0 

11,0 -8 -14 -14 -12 

10,5 -18 -14 -12 -13 

10,0 -16 -15 -15 -15 

9,5 -19 -15 -17 -15 

9,0 -22 -16 -19 -18 

8,5 -27 -19 -22 -20 

8,0 -29 -21 -23 -23 

7,5 -30 -24 -26 -28 

7,0 -35 -25 -28 -29 

6,5 -37 -29 -33 -34 

6,0 -43 -32 -34 -38 

 

Tabell IV visar att med placering till vänster i det reguljära tonhålet så kan inte 

grundtonsfrekvensen sänkas med 50 cent genom att minska tonhålsdiametern ned till 6 mm. 

Varje steg i minskning av diametern gör att hålet kommer allt längre till vänster (uppströms) 

vilket kortar av effektiva akustiska längden på flöjten något och motverkar effekten av 

reduktionen i håldiameter. 

Med det reducerade tonhålet till höger sjunker däremot grundtonsfrekvensen betydligt mer på 

grund av att ändringen i håldiameter samverkar med flyttningen av hålet länge åt höger 

(nedströms). Alla fyra tonerna kan sänkas en kvartston med tonhålsdiametrarna 6.0, 6.5 och 

7.0 mm. Det bästa resultatet för alla fyra tonerna fås med 7.0 mm håldiameter. Då uppnås 

kvartstonssänkningen 50 cent med största möjliga tonhålsdiameter.  
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Tabell V. Medelvärden av grundtonsfrekvensen Fh i cent för E4, F#4, A4 och B4 över 20 mätningar för olika 

tonhålsdiametrar när det reducerade tonhålet är placerat till höger (nedströms). Referensen (0 cent) är reguljärt 

tonhål (14,2 mm). 

Diameter 

mm 

Fh 

E4 

Fh 

F#4 

Fh 

A4 

Fh 

B4 

14,2 0 0 0 0 

11,0 -18 -23 -21 -19 

10,5 -24 -26 -22 -23 

10,0 -28 -27 -27 -26 

9,5 -30 -27 -30 -29 

9,0 -36 -31 -34 -33 

8,5 -38 -36 -37 -38 

8,0 -47 -40 -40 -41 

7,5 -48 -42 -45 -49 

7,0 -53 -50 -51 -51 

6,5 -56 -51 -56 -58 

6,0 -63 -52 -56 -65 

 

Avståndet mellan kurvorna för vänstra respektive högra positionen för tonhålet ökar 

systematiskt med minskade tonhålsdiameter (se Fig. 17). För en viss tonhålsdiameter finns det 

därför ett intervall som täcker den intressanta kvartstonssänkningen med 50 cent.   

Vid 7.0 mm diameter kommer tonen E4 att sänkas 35 till 53 cent beroende på var i området 

mellan vänstra och högra läget det reducerade hålet placeras. Hålet kan förskjutas inom ett 

område som är ca 7 mm brett vilket motsvarar en tonhöjdsändring med 18 cent. För tonerna 

F#4, A4 och B4 blir ändringen 25, 23 och 22 cent. Det ger en god möjlighet till att intonera 

kvartstonen genom att förskjuta insatsröret något under spel.   

Minsta uppfattbara ändring i tonhöjd är ca 5 cent i detta frekvensområde [5]. Om man 

utnyttjar detta faktum kan man även välja en mindre reduktion till 7.5 mm för E4, A4 och B4 

och till 8.0 mm för E4 för att uppnå 50 cent tonhöjdssänkning. För F#4 behövs dock reduktion 

till 7.0 mm och även det är ett gränsfall eftersom den maximala avvikelsen blir 49 cent. Den 

maximala diametern på det reducerade tonhålet som skulle ge en sänkning med en kvartston 

för alla fyra tonerna E4, F#4, A4 och B4 är sålunda 7.0 mm. Resultatet står i hygglig 

överensstämmelse med beräkningarna som förutspådde reduktion till 9.5 – 8.5 mm. 
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3.4 Konstruktion av kurdin 

Kurdin är det nyskapade namnet på en tillsatsdel som gör det möjligt att spela kvartstoner på 

tvärflöjten. Flöjtisten behöver inte tänka på att ändra sin spelsätt och kan använda sin gamla 

flöjt som hon är bekant med. Konstruktionen av kurdinen baseras på resultaten i detta arbete.  

3.4.1 Förutsättningar 

1. Den österländska musiken använder skalor som har fyra viktiga kvartstoner som 

upprepas i olika Maqamat (sänkta från E4, F#4, 44 och B4). Med hjälp av dessa fyra 

kvartstoner får man möjlighet att spela de flesta viktiga Maqamat. 

2. De fyra kvartstonerna förekommer inte samtidigt i en Maqamat. Normalt räcker det 

med en, högst två,  kvartstoner i varje  Maqamat (se Bilaga (2). 

3. Med minskning av tonhålsdiametern till 7 mm kan alla fyra skaltonerna sänkas en 

kvartston (50 cent). 

4. Ibland kommer flöjtisten att behöva återgå till den normala tonhöjden. Med kurdin ska 

det vara lätt att göra det under spel.  

5. Kvartstoner är något olika mellan olika Maqamat, och det ska finnas möjlighet att 

justera tonhöjden efter behov. 

3.4.2 Konstruktion 

Kurdinen består av två insatsdelar som tillsammans kan ge högst två kvartstoner samtidigt. 

Insatsdelarna består av en reduktionshylsa i tunt material och med ett reducerat tonhål. Hylsan 

är fast monterad på en vridstång avslutad med en ratt (kurdinnyckel), se Fig. 18. Genom att 

vrida kurdinnyckeln och skjuta stången kan det reducerade tonhålet bringas i läge i ett 

reguljärt tonhål för att spela önskad kvartston. Kvartstonen kan intoneras genom att finjustera 

det reducerade tonhålets läge i längsled inom det reguljära tonhålet. Genom att vrida 

kurdinnyckeln ett halvt varv ersätts det reducerade tonhålet av en stor öppning i 

reduktionshylsan vilket ger den normala tonhöjden. Den inre vridstången löper koncentriskt i 

den yttre som består av ett rör. Vridstångerna får styrning genom att de löper genom ett 

kurdinfäste som snäpps fast runt flöjtens öppna ände vid foten. 

Flöjtens tonhål är uppdelade mellan de två insatsdelarna. Den inre reduktionshylsan kan nå 

tonhålen för G4 och uppåt, medan den andra kan nå hålen från G4 och nedåt. Grunden till 

detta är att det finns högst två kvartstoner i ett Maqamat och de ligger alltid i de två olika 

områdena (se Bilaga 2).  
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Figur 18. Principskiss av en kurdin. Reduktionshylsorna är vridna så att de reducerade tonhålen är aktiverade 

(vända uppåt) i figuren. Genom att vrida kurdinnyckeln ett halvt varv kommer den stora öppningen i 

reduktionshylsan i läge under tonhålet vilket ger den normala tonhöjden.  

 

3.4.3 Nackdelar och begränsningar 

Det närmast tillgängliga kommersiella alternativet som gör det möjligt att spela kvartstoner på 

flöjt är Kingma flöjt. Kurdinens för- och nackdelar jämförs därför med den konstruktionen.  

Kurdin använder principen att minska diametern på tonhålen för att sänka grundtons-

frekvensen. Det betyder att den fungerar bara för toner vars tonhöjd bestäms av första öppna 

tonhålet. Det gör att en kurdin bara kan användas i de två lägsta oktaverna. Kingma flöjten 

kan ge kvartstoner för alla toner inom flöjtens omfång. 

Det går inte att ha tillgång till både kvartstonen och den vanliga tonen samtidigt, och även 

övergången från kvartstonen till den vanliga tonen kommer att kräva en del övning. Kingma 

flöjt har alla toner alltid tillgängliga, men istället är speltekniken annorlunda än för normal 

tvärflöjt.  

3.4.4 Fördelar 

Kurdin kan sänka tonhöjden i de två vanligast förekommande oktaverna i österländsk musik 

utan att förändringar behöver göras i flöjtens konstruktion. Det betyder att det går att använda 

en vanlig tvärflöjt som man redan har. Kingma flöjt är ett helt nytt instrument som flöjtisten 

måste införskaffa. 

Flöjtisten behöver inte ändra på sin spelteknik med kurdin, allt fungerar som vanligt. Kingma 

flöjt tvingar flöjtisten att lära sig en ny spelteknik. De nya greppen verkar inte speciellt lätta 

vid en jämförelse med vanlig Böhmflöjt (se Fig. 19). 
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Kurdin ger inte bara kvartstoner, den ger även frihet till tonhöjdsändring av upp till ca 18 cent 

(för vissa toner mer) genom att finjustera kurdinens placering i längsled inom det reguljära 

tonhålet. Det är en intressant möjlighet för de flöjtister som är intresserade av japansk eller 

indisk musik som har andra toner än kvartstoner. Kvartstonernas tonhöjder är konstanta i 

Kingma flöjt.  

Kurdin med sin enkla konstrektion kommer inte att vara dyr att införskaffa. Kingma flöjt är 

däremot ganska dyr, £ 8679 = ca 95 000 SEK [20]. 

 

Figur 19. Jämförelse mellan klaffsystemskonstruktionen för modern tvärflöjt och Kingma flöjt. 
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4. Generella slutsatser  

Kvartstoner kan fås i tvärflöjt genom att minska diametern på tonhålen till en viss storlek 

beroende på hålets normala diameter och placering längs flöjten. När storleken på tonhålet 

minskas med hjälp av en insatshylsa blir det möjligt att samtidigt ändra placeringen inom det  

reguljära tonhålet, i ett intervall mellan extremlägena längst till höger respektive till vänster. 

Den intonationsmöjligheten täcker ca 20 cent vilket gör att man kan hitta en gemensam bästa 

hålstorlek för alla aktuella toner. Den gemensamma hålstorlek som sänker E4, F#4, A4 och B4 

med en kvartston är 7 mm. 

De ovan nämnda fyra tonerna är de viktigaste som behövs för att kunna spela nästan alla 

österländska skalor kallade Maqamat. Det högsta antalet kvartstoner som används i de mest 

användbara och mest berömda österländska skalorna inskränker sig till två. 

Tekniken med att minska tonhålens diametrar passar bra för de två lägsta oktaverna på 

tvärflöjt men den är inte lika användbar för de höga tonerna. Orsaken är att där används en 

helt annorlunda fingersättning och teknik för tonbildningen. 

Sammanfattningsvis förefaller den föreslagna konstruktionen av en kurdin ha goda 

förutsättningar för att bli en kommersiellt gångbar produkt som utökar tvärflöjtens 

användning utanför den gängse västerländska musikformen.  
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Bilaga 1.  Grundfrekvens, våglängd och namn på skaltoner 
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Bilaga 2: Översikt över de viktigaste Maqamat i den österländska 

musiken baserad på första jinsen  [22].  
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Bilaga 3: Detaljerat resultat från beräkningar.   

E4 

Håldiameter 

(mm) te (mm) x (mm) 

Grundfrekvens 

(Hz) 

Tonförändring 

(Cent) 

19 5,7 0,0 329,0             0,0 

13,2 7,8 8,2 329,6 0,0 

11 7,6 15,1 326,6 -16,2 

10,5 7,5 16,8 325,5 -21,8 

10 7,4 18,6 324,3 -28,1 

9,5 7,3 20,8 323,0 -35,2 

9 7,2 23,2 321,5 -43,1 

8,5 7,0 26,0 319,9 -52,1 

8 6,8 29,1 318,0 -62,4 

7,5 6,6 32,8 315,8 -74,3 

7 6,4 37,2 313,2 -88,3 

6,5 6,2 42,3 310,3 -104,7 

6 6,0 48,6 306,8 -124,3 

 

F#4 

Håldiameter 

(mm) te (mm) x (mm) 

Grundfrekvens 

(Hz) 

Tonförändring 

(Cent) 

19 5,7 0,0 370,0 0

13,2 7,8 8,2 370,0 0

11 7,6 15,1 364,5 -25,7 

10,5 7,5 16,8 363,2 -32,0 
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10 7,4 18,6 361,7 -39,0 

9,5 7,3 20,8 360,1 -46,8 

9 7,2 23,2 358,3 -55,7 

8,5 7,0 26,0 356,2 -65,7 

8 6,8 29,1 353,9 -77,2 

7,5 6,6 32,8 351,2 -90,5 

7 6,4 37,2 348,0 -105,9 

6,5 6,2 42,3 344,4 -124,2 

6 6,0 48,6 340,1 -146,0 

 

A4 
Håldiameter 

(mm) te (mm) x (mm) 
Grundfrekvens 

(Hz) 
Tonförändring 

(Cent) 
 
19 5,7 0,0 440,0 0 

13,2 7,7 10,2 440,0 0 

11 7,6 15,1 434,5 -21,6 

10,5 7,5 16,8 432,7 -29,1 

10 7,4 18,6 430,6 -37,4 

9,5 7,3 20,8 428,3 -46,8 

9 7,2 23,2 425,7 -57,3 

8,5 7,0 26,0 422,8 -69,2 

8 6,8 29,1 419,4 -82,8 

7,5 6,6 32,8 415,7 -98,5 

7 6,4 37,2 411,3 -116,8 

6,5 6,2 42,3 406,2 -138,4 

6 6,0 48,6 400,2 -164,0 
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B4 

Håldiameter 

(mm) te (mm) x (mm) 

Grundfrekvens

(Hz) 

Tonförändring 

(Cent) 

19 5,7 0,0 493,9 0 

13,2 7,7 10,2 493,9 0 

11 7,6 15,1 487,0 -24,2 

10,5 7,5 16,8 484,7 -32,6 

10 7,4 18,6 482,1 -42,0 

9,5 7,3 20,8 479,2 -52,4 

9 7,2 23,2 475,9 -64,2 

8,5 7,0 26,0 472,3 -77,5 

8 6,8 29,1 468,1 -92,7 

7,5 6,6 32,8 463,4 -110,2 

7 6,4 37,2 458,0 -130,6 

6,5 6,2 42,3 451,7 -154,6 

6 6,0 48,6 444,3 -183,1 

 



57 

Bilaga 4: Detaljerat resultat från mätningar. 

E4 

Diameter Medelvärde 

(Hz) 

Avvikelse 

(Hz) 

Noggrannhet Avvikelse 
(cent) 

Tonminskning 

(cent) 

14,2 326 0,08 0,03 % 0,5 00,5 

11-h 322 0,07 0,02 % 0,4 180,4 

11-v 324 0,07 0,02 % 0,4 80,4 

14,2 326 0,08 0,03 % 0,5 00,5 

10,5-h 322 0,08 0,02 % 0,4 240,4 

10,5-v 323 0,15 0,05 % 0,8 180,8 

14,2 326 0,07 0,02 % 0,4 00,4 

10-h 321 0,07 0,02 % 0,4 28 ,4 

10-v 323 0,05 0,02 % 0,3 160,3 

14,2 326 0,08 0,02 % 0,4 00,4 

9,5-h 321 0,01 0,00 % 0,1 300,1 

9,5-v 323 0,06 0,02 % 0,3 190,3 

14,2 326 0,03 0,01 % 0,2 00,2 

9-h 320 0,06 0,02 % 0,3 360,3 

9-v 322 0,05 0,02 % 0,3 220,3 

14,2 326 0,06 0,02 % 0,3 00,3 

8,5-h 319 0,09 0,03 % 0,5 380,5 

8,5-v 321 0,20 0,06 % 1,1 271,1 

14,2 326 0,08 0,03 % 0,5 00,5 

8-h 318 0,13 0,04 % 0,7 470,7 

8-v 321 0,19 0,06 % 1,1 291,1 
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14,2 326 0,16 0,05 % 0,8 00,8 

7,5-h 317 0,09 0,03 % 0,5 480,5 

7,5-v 320 0,00 0,00 % 0,0 300,0 

14,2 326 0,14 0,04 % 0,8 00,8 

7-h 316 0,07 0,02 % 0,4 530,4 

7-v 320 0,10 0,03 % 0,5 350,5 

14,2 326 0,13 0,04 % 0,7 00,7 

6,5-h 316 0,08 0,03 % 0,5 560,5 

6,5-v 319 0,08 0,03 % 0,4 370,4 

14,2 326 0,10 0,03 % 0,5 00,5 

6-h 315 0,08 0,03 % 0,5 630,5 

6-h 318 0,06 0,03 % 0,3 430,3 

 

F#4 

Diameter Medelvärde 

(Hz) 

Avvikelse 

(Hz) 

Noggrannhet Avvikelse 
(cent) 

Tonminskning 

(cent) 

14,2 367 0,23 0,06 % 1,1 01,1 

11-h 362 0,08 0,02 % 0,4 230,4 

11-v 364 0,07 0,02 % 0,3 140,3 

14,2 367 0,05 0,01 % 0,2 00,2 

10,5-h 362 0,01 0,00 % 0,0 260,0 

10,5-v 364 0,05 0,01 % 0,2 140,2 

14,2 368 0,09 0,02 % 0,4 0 0,4 

10-h 362 0,05 0,01 % 0,2 270,2 

10-v 364 0,06 0,02 % 0,3 150,3 

14,2 367 0,03 0,01 % 0,1 0 0,1 
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9,5-h 362 0,03 0,01 % 0,1 270,1 

9,5-v 364 0,08 0,02 % 0,4 150,4 

14,2 367 0,05 0,01 % 0,2 0 0,2 

9-h 360 0,07 0,02 % 0,3 310,3 

9-v 364 0,06 0,02 % 0,3 160,3 

14,2 367 0,07 0,02 % 0,3 0 0,3 

8,5-h 360 0,02 0,01 % 0,1 360,1 

8,5-v 363 0,01 0,00 % 0,0 190,0 

14,2 367 0,06 0,02 % 0,3 0 0,3 

8-h 359 0,02 0,01 % 0,1 400,1 

8-v 363 0,03 0,01 % 0,1 210,1 

14,2 367 0,08 0,02 % 0,4 00,4 

7,5-h 358 0,18 0,05 % 0,9 420,5 

7,5-v 362 0,09 0,02 % 0,4 240,4 

14,2 368 0,09 0,03 % 0,4 00,4 

7-h 357 0,06 0,02 % 0,3 500,3 

7-v 362 0,07 0,02 % 0,3 250,3 

14,2 368 0,11 0,03 % 0,5 0 0,5 

6,5-h 357 0,09 0,03 % 0,4 510,4 

6,5-v 361 0,08 0,03 % 0,4 290,4 

14,2 367 0,11 0,03 % 0,5 0 0,5 

6-h 356 0,07 0,03 % 0,3 520,3 

6-h 361 0,14 0,03 % 0,7 320,7 
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A4 

Diameter Medelvärde 

(Hz) 

Avvikelse 

(Hz) 

Noggrannhet Avvikelse 
(cent) 

Tonminskning 

(cent) 

14,2 438 0,14 0,03 % 0,6 00,6 

11-h 432 0,06 0,02 % 0,3 210,3 

11-v 434 0,07 0,02 % 0,3 140,3 

14,2 437 0,03 0,03 % 0,1 00,1 

10,5-h 432 0,04 0,02 % 0,2 220,2 

10,5-v 435 0,04 0,05 % 0,2 120,2 

14,2 438 0,08 0,02 % 0,3 00,3 

10-h 431 0,11 0,02 % 0,5 270,5 

10-v 434 0,08 0,02 % 0,3 150,3 

14,2 438 0,08 0,02 % 0,3 00,3 

9,5-h 430 0,08 0,00 % 0,3 300,3 

9,5-v 434 0,07 0,02 % 0,3 170,3 

14,2 438 0,08 0,01 % 0,3 00,3 

9-h 429 0,10 0,02 % 0,4 340,4 

9-v 433 0,11 0,02 % 0,4 190,4 

14,2 438 0,09 0,02 % 0,4 00,4 

8,5-h 429 0,03 0,03 % 0,1 370,1 

8,5-v 433 0,11 0,06 % 0,4 220,4 

14,2 438 0,03 0,03 % 0,1 00,1 

8-h 428 0,08 0,04 % 0,3 400,3 

8-v 432 0,04 0,06 % 0,2 230,2 

14,2 438 0,05 0,05 % 0,2 00,2 

7,5-h 427 0,08 0,03 % 0,3 450,3 
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7,5-v 432 0,12 0,00 % 0,5 260,5 

14,2 438 0,05 0,04 % 0,2 00,2 

7-h 425 0,06 0,02 % 0,3 510,3 

7-v 431 0,09 0,03 % 0,4 280,4 

14,2 438 0,07 0,04 % 0,3 00,3 

6,5-h 424 0,10 0,03 % 0,4 560,4 

6,5-v 430 0,10 0,03 % 0,4 330,4 

14,2 438 0,08 0,03 % 0,3 00,3 

6-h 424 0,08 0,03 % 0,3 560,3 

6-h 430 0,10 0,03 % 0,4 340,4 

 

B4 

Diameter Medelvärde 

(Hz) 

Avvikelse 

(Hz) 

Noggrannhet Avvikelse 
(cent) 

Tonminskning 

(cent) 

14,2 498 0,14 0,03 % 0,5 0 0,5 

11-h 492 0,10 0,02 % 0,3 190,3 

11-v 494 0,14 0,02 % 0,5 120,5 

14,2 498 0,13 0,03 % 0,5 0 0,5 

10,5-h 491 0,10 0,02 % 0,3 230,3 

10,5-v 494 0,16 0,05 % 0,6 130,6 

14,2 498 0,07 0,02 % 0,2 00,2 

10-h 490 0,12 0,02 % 0,4 260,4 

10-v 494 0,16 0,02 % 0,5 150,5 

14,2 498 0,14 0,02 % 0,5 00,5 

9,5-h 490 0,14 0,00 % 0,5 290,5 

9,5-v 494 0,11 0,02 % 0,4 150,4 
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14,2 498 0,09 0,01 % 0,3 00,3 

9-h 489 0,12 0,02 % 0,4 330,4 

9-v 493 0,13 0,02 % 0,4 180,4 

14,2 499 0,11 0,02 % 0,4 00,4 

8,5-h 488 0,04 0,03 % 0,1 380,1 

8,5-v 493 0,07 0,06 % 0,3 200,3 

14,2 498 0,11 0,03 % 0,4 0 0,4 

8-h 487 0,06 0,04 % 0,2 410,2 

8-v 492 0,12 0,06 % 0,4 230,4 

14,2 498 0,07 0,05 % 0,2 0 0,2 

7,5-h 484 0,10 0,03 % 0,4 490,4 

7,5-v 490 0,07 0,00 % 0,2 280,2 

14,2 498 0,17 0,04 % 0,6 0 0,6 

7-h 483 0,07 0,02 % 0,2 510,2 

7-v 489 0,15 0,03 % 0,5 290,5 

14,2 498 0,14 0,04 % 0,5 0 0,5 

6,5-h 482 0,11 0,03 % 0,4 580,4 

6,5-v 488 0,08 0,03 % 0,3 340,3 

14,2 498 0,10 0,03 % 0,3 00,3 

6-h 480 0,13 0,03 % 0,5 650,5 

6-h 487 0,09 0,03 % 0,3 380,3 
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