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Abstract 
 

This study investigates the reverberation time in Dalby church. The reverberation time is 

analyzed with respect to contemporary conditions and the 15th century. The connection 

between ceramic pots and Helmholtz resonators (a kind of acoustic resonator) are 

investigated. In the ceiling in the church, holes are found which most likely are the 

opening of ceramic pots which is an important assumption for the thesis. In Swedish 

musicology, the relationship between ceramic pots and acoustic resonators is poorly 

documented. Similarly, there is limited scholarly discussion on reverberation time in 

churches from 15:th century compared to present time. Based on documentary evidence, 

the reverberation in Dalby church, was different in the 15:th century than it is today. The 

church interior was different from today and it has most likely contributed to a different 

absorption in the church. This study investigates how these circumstances altogether 

affected the reverberation time and discusses its possible implications for the performance 

of chant. 

This master´s dissertation is based on theoretical studies combined with practical 

measurements of the reverberation time in Dalby church and simulations of reverberation 

in soft ware program? Odeon in a 3D-model of the church. The following questions 

guided the work:  

 What was the difference in reverberation time for Dalby church in 15:th century 

compared to present time and what effect does it have on chant? 

 What´s the contribution from ceramic pots for the acoustic environment in the 

church?  

The rebuilding of the church during this period is taken into consideration. This also 

affects the volume of the church. A potential method on evaluation of ceramic pots was 

tested. 

Conclusions are: 

 Reverberation time was shorter in church of Dalby in the 15:th century compared 

to present time. 

  The ceramic pots can potentially contribute to alterations of various frequencies 

and thus affect the performance of chant. 
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Sammanfattning 
 

I denna uppsats undersöks efterklangstid i Dalby kyrka. Detta görs för nutid och 1400-

talet. Sambandet mellan ljudkrukor och Helmholtzresonatorer beskrivs och några 

potentiella ljudkrukor utvärderas. Ur dessa aspekter undersöks Dalby kyrka som 

förmodligen är den äldsta stenkyrkan i Skandinavien. 

 

Det finns hål i Dalby kyrkas tak. Bakom dessa kan det finnas ljudkrukor. Inom den 

svenska musikvetenskapliga litteraturen är sambandet mellan ljudkrukor och akustiska 

resonatorer, som dessa även kan kallas, bristfälligt dokumenterd. Det finns även begränsat 

med information kring skillnader för efterklangstid mellan nutida och 1400-tals kyrkor. 

Det bör ha varit en skillnad på efterklangstid i Dalby kyrka om det görs en jämförelse 

mellan nutid och 1400-talet. Kyrkans inredning var annorlunda på 1400-talet, vilket 

måste ha bidragit till en annan absorption än dagens.  

 

Denna magisteruppsats utgår ifrån teoretiska studier kombinerade med praktiska 

mätningar av efterklangstid i Dalby kyrka samt simuleringar av efterklangstid i en 3D-

modell av kyrkan i programmet Odeon. Följande frågor kommer att besvaras:  

 Vilken skillnad är det i efterklangstid i Dalby kyrka mellan nutid och 1400-talet 

och hur kan en skillnad påverka framförandet av vokal musik? 

 På vilket sätt bidrar ljudkrukor till den akustiska miljön i kyrkan? 

Undersökningen baseras på antagandet kring förändringar av inredningen i kyrkan mellan 

1400-talet och nutid. Hänsyn tas även till ombyggnaden mellan dessa tidpunkter vilket 

påverkar kykans volym. Det förs ett resonemang kring kopplingen mellan ljudkrukor och 

Helmholtzresonatorer. En potentiell metod kring utvärdering av ljudkrukor testas. 

Slutsatsen är följande: 

 

 Efterklangstiden var kortare i Dalby kyrka på 1400-talet jämfört med nutid. 

 Ljudkrukor kan potentiellt bidra med förstärkning av olika frekvenser.  
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Nyckelord 
 

Efterklangstid, ljudkrukor, Helmholtzresonator, Dalby kyrka, rumsakustik. 
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Förord 
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1 Inledning 
 

I denna magisteruppsats görs en analys av efterklangstid med avseende på nutid och 1400-

talet. Objektet för undersökningen är Dalby kyrka vilken beskrivs som den äldsta 

stenkyrkan i Skandinavien.  

 

Kopplingen mellan ljudkrukor och Helmholtzresonatorer undersöks. Dessa återfinns 

redan i antika grekiska tempel som ihåligheter under trapporna (Karampatzakis m.fl 

2011:2). I nutid används Helmholtzresonatorer framförallt i konsertsalar och kan vara 

utformade i olika storlekar. Formen kan vara cylindrisk eller sfärisk. I det sistnämnda 

fallet är de inte så sällan utformade med en avsmalnad hals. Dessa resonatorers uppgift är 

att förstärka eller försvaga specifika frekvenser (Vigran  2002:134).  

 

En av anledningarna till varför 1400-talet väljs för undersökning av efterklangstid är att 

kyrkans volym vid denna tid var ungefär det dubbla jämfört med idag. Dalby och kyrkan 

i sig är mycket intressant ur många olika aspekter. Inte minst att byn vid 1100-talet var 

en större samlingsplats än Lund samt att byn vid 1200-talet började dela sin 

samlingsstatus med Lund. Runt 1200-talet och fram till reformationen försvinner 

ljudkrukorna från dåtidens nybyggda kyrkor. Det kanske mest intressanta är hur 

inredningen av kyrkor förändrats över tid från medeltiden och reformationen till nutid 

(Estham m.fl 1976). Detta blir relevant med avseende på efterklangstiden. Antal 

golvmattor, väggtyger samt trämöbler måste ha påverkat akustiken och därmed 

upplevelsen av de dåtida vokala framträdandena. Även uppförandepraxisen bör ha 

påverkats av en potentiellt annorlunda inredning, vilket även akustiken gjorde. Dalby 

kyrka är en kyrka som byggts om vid flera tillfällen. I nuvarande form är kyrkans volym 

inklusive orgelterassen omkring 3500 m3.  

 

Beräkningen baseras på en laserinscannad modell gjord av Stefan Lindgren vid Lunds 

Universitet. Samma modell kommer senare ligga till grund för fastställande av 

efterklangstider i kyrkan på 1400-talet. Några skäl till varför jag valde att undersöka 

kyrkan ur nutidsaspekt samt 1400-talet var att runt den tiden byggs de sista kyrkorna med 

ljudkrukor, det sker en ombyggnad av Dalby kyrka samt att Lund får ett starkare grepp 

som samlingspunkt. Innan 1400-talet hade Dalby kyrka med all sannolikhet ett trätak, 

vilket mest troligt innebar att det även fanns ett trätak invändigt (Anjou 1930:39-48) och 

att det skulle påverka akustiken på ett sätt som gör det väldigt svårt att jämföra byggnaden 
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med dagens putsade valvtak. Mycket tyder på att ombyggnaden av kyrkan på 1400-talet 

innebar att takkonstruktionen förändrades på ett sådant sätt som gör det mer jämförbart 

med nutida. 

 

1.1 Bakgrund till undersökningen 
 

Efterklangstid, även kallat eko, är en betydande del av hur musik upplevs i rummet. Den 

påverkar även hur musiken framförs. En lång efterklangstid kan vara den vanligaste 

störningen för musiker. Efterklangen alstras genom att reflektioner av grundljudet uppstår 

från golv, tak och väggar som reflekteras vidare i rummet för att till slut avta helt. När 

efterklangstiden blir för lång kan det skapas otydligheter i vissa frekvenser som kan 

upplevas i form av att budskapbärande tal eller musik bli lidande. Ett exempel på detta är 

att en stråkmusiker använder sig av bland annat efterklangstid för att intonera, vilket leder 

till att om efterklangstiden icke är fördelaktig så kommer detta med all sannolikhet 

påverka stråkmusikerns intonation. Även vokala framträdanden kommer att påverkas då 

sång består av vokaler som innehåller förhållandevis mycket ljudenergi jämfört med 

konsonanter. Därför är det intressant att undersöka hur efterklangstiden har förändrats i 

kyrkor som är våra gamla samlingspunkter, salar för musiklyssning samt musikutövande.  

 

Efterklangstid är givetvis inte den enda parametern som ska beaktas i diskussioner om 

uppförandepraxis och lyssning. Däremot är det en bra och praktisk grundparameter att 

undersöka och diskutera kring.  

 

Helmholtzresonatorer som kan vara rör av olika material, bredd och längd är 

väldokumenterade inom den tekniska akustiken och används som akustikförbättrande 

åtgärder i många konsertsalar. Ljudkrukor som brukar se ut som äldre lerkärl eller 

lerkrukor uppvisar likvärdiga egenskaper med Helmholtzresonatorer. Dessa ljudkrukor 

syns bland annat som runda öppningar i Västra Nöbbelöv (Observation 2017) kyrka och 

Bosjökloster (Dahlberg & Sjöström red. 2015:65) och finns sannolikt även i Dalby kyrka 

(Observation 2017). Oftast känns dessa igen som ihåligheter, då endast mynningen syns, 

i tak eller anslutning till tak i dessa skånska kyrkor. Det är svårt att avgöra enbart med en 

okulär besiktning om dessa hål inte användes för till exempel byggnadsställningar i 

valven istället för att vara inmurade ljudkrukor. Det är mest troligt att hålen är ljudkrukor 

om jämförelse görs (kapitel 3) med kyrkor där ljudkrukor kartlagds. 
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1.2 Litteratur och forskningsläge  

 

Det finns mycket forskning kring mätning och utverdering av efterklangstid i olika 

lokaler. Det förekommer även Svensk Standard (ISO 3382-1:2009), som är en sorts 

sammanfattning och beskrivning av forskningen i ämnet. I ISO 3382-1:2009 beskrivs 

mätmetoder för efterklansktid. 

 

En koppling existerar mellan ljudkrukor och Helmholtsresonatorer men den förekommer 

inte ofta i den internationella litteraturen och den saknas i princip inom den svenska 

musikvetenskapliga litteraturen (Almgren 1964:714 ff). Sumarac och Pavlovic beskriver 

i sin artikel från 2008 kopplingen mellan ljudkrukor och akustiska resonatorer, som de 

även kan kallas, i serbisk-ortodoxa kyrkor. Samma koppling beskrivs även av 

Desarnaulds, Loerincik och Carvalho i en artikel från 2001 (Desarnaulds m.fl. 2001). Där 

tar författarna ett mera teoretiskt grepp och räknar på ljudkrukorna ur akustiskt perspektiv 

med Helmholtsresonators teori i grunden. Detta görs för ljudkrukor i två schweiziska 

kyrkor.  

 

Det finns inte mycket forskning kring ljudkrukor. Däremot är forskningen kring 

Helholtzresonatorer mer omfattande inom den tekniska akustiken. Litteratur kring 

mätning och utvärdering av ljudkrukor finns i liten utstäkning och är av mera indikativ 

karaktär. 

 

I Dalby kyrka finns 11 hål i taken som liknar de hål i de tidigare nämnda kyrkorna. Dessa 

hål skulle kunna vara ljudkrukor (Observation 2017). 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Det skulle kunna antas att ljudmiljön var annorlunda i Dalby kyrka på 1400-talet än idag. 

Detta inte enbart med tanke på ombyggnaderna av kyrkan men även med tanke på att 

möbler, mattor och tyger användes i en annan utsträckning på 1400-talet i kyrkorummet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka efterklangstiden för nutid och 1400-talet samt 

kartlägga en koppling mellan ljudkrukor och Helmholtzresonatorer. Detta för Dalby 

kyrka som undersökningsobjekt. Följande frågor kommer att besvaras: 
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 Vilken skillnad är det i efterklangstid i Dalby kyrka mellan nutid och 1400-talet 

och hur kan en skillnad påverka framförandet av vokal musik? 

 På vilket sätt bidrar ljudkrukor till den akustiska miljön i kyrkan? 

En utvekling av en potentiell metod för faställande av en ljudkrukans volym utifrån en 

efterklandsmätning studeras genom detta arbete. 

Utifrån följande scenarier kommer slutsatser att dras kring första frågan: 

Scenario A  

Uppmätt efterklangstid, nuvarande absorption och volym på 3500 m3 (kyrkans volym för 

nutid). 

Scenario B  

Simulerad efterklangstid, nuvarande absorption och volym 3500 m3 (kyrkans volym för 

nutid). 

Scenario C 

Simulerad efterklangstid, absorption från 1400-talet och volym på 3500 m3(kyrkans 

volym för nutid). 

Scenario D  

Parallell förflyttning av efterklangstiden, utifrån tabell 8-1, nuvarande absorption och 

volym på 3500 m3 till nuvarande absorption och volym på 6500 m3 (kyrkans volym för 

1400-talet). 

Scenario E  

Parallell förflyttning av efterklangstiden, utifrån tabell 8-1, absorption från 1400-talet och 

volym på 3500 m3 till absorption från 1400-talet och volym på 6500 m3 m3 (kyrkans 

volym för 1400-talet). 

Scenario F 

Presentation av kryptans uppmätta efterklangstid. 
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1.4 Metod och material 

I denna magisteruppsats beskrivs kopplingen mellan ljudkrukor och 

Helmholtzresonatorer. En grafisk analys görs av uppmätta ljudkrukor i Dalby kyrka då 

det saknas tydliga riktlinjer kring utvärdering av ljudkrukor. En grafisk analys anses vara 

ett sätt att dra några som helst slutsattser då andra metoder har inte kunnat ge några tydliga 

svar som t ex utvärdering av enbart efterklangstid på ett standariserat sätt. En analys av 

efterklangstid görs med avseende på nutid och 1400-talet i ovan nämnda kyrka. 

Mätningen av efterklangstid görs utifrån Svensk Standard för efterklangsmätning i stora 

rum.  

 

Denna uppsats baseras på teoretiska studier, praktiska mätningar och 

efterklangstidssimuleringar i programmet Odeon 13 Combined. Programmet brukar 

användas inom den tekniska akustiken för att planera ljudmiljö i bland annat konsertsalar. 

I detta fall kommer programmet att användas för att simulera efterklangstiden utifrån en 

tidigare inscannad 3D-modell av undersökningsobjektet. Odeon är en av de ledande 

programen i akustikbranschen för ovan nämnda simuleringar och beräkningar. Det finns 

alternativa program som till exempel CATT. I detta fall ansågs det att Odeon var ett mera 

lättarbetat program med tanke på en stor mängd modelldata. 

 

Efterklangstid kan betecknas och förkortas på två sätt nämligen RT, som står för 

reverberation time, eller T60, som betyder den tid det tar för ljudet att sjunka 60 dB. Båda 

står för samma sak och beskriver, i sekunder, hur lång tid det tar för ljudtrycksnivån att 

falla 60 dB. Med tanke på bakgrundsnivån, i samband med efterklangstid kan det vara 

svårt för ljudet att falla 60 dB och ändå vara ovanför bakgrundsnivån som kan vara upp 

till cirka 55 dB. Bakgrundsnivån är allt som hörs när vi människor upplever tystnad. Med 

andra ord så finns det ett behov av att alstra en impuls på omkring 115-120 dB för att vara 

säker på att en adekvat T60-mätning utförts. 115-120 dB kan jämföras med ett rockband 

på fem meters avstånd eller förbiflygande flygplan på 300 meters höjd. Startpistoler av 

olika slag kan användas för att alstra höga ljudtrycksnivåer. För att belysa problematiken 

ytterligare så brukar ännu två beteckningar användas, nämligen T30 och T20. Dessa står 

paradoxalt nog för den tid det tar för ljudtrycksnivån att falla 60 dB. Med tanke på att det 

kan vara svårt att komma över bakgrundsnivån med 60 dB, så kan en t ex T20 mätning 

vara lösningen. Här utvärderas ett fall på 60 dB men bara 20 dB fall i ljudtrycksnivå mäts 
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upp och resten av fallet räknas ut utifrån de första 20 dB då sambandet är linjärt. En T30 

mätning fungerar på likvärdigt sätt som en T20 med en skillnad att det uppmätta fallet är 

30 dB. Med ett linjärt samband menas att efterklangstiden avtar på ett sätt som kan liknas 

en rak konsekvent linje med en viss lutning. En T60 mätning betyder att hela linjen är 

känd, en T30 att halva linjen är känd och resten räknas ut då fallet fortsätter på ett 

konsekvent sätt med samma lutning och till sist T20 mätning där en tredjedel av linjen är 

kännd och resten räknas ut. Slutsatser kring efterklangstider läggs upp på följande sätt: 

 Efterklangstid för kyrkan med nuvarande volym för nutid. Mätning i kyrkan för 

att kalibrera en modell för simulering 

 Efterklangstid för kyrkan med nuvarande volym för 1400-talen om kyrkan inte 

hade varit ombyggd. Simulering med en tidigare kalibrerad modell och 

uppskattning av förändring kring absorption för 1400-talet.  

 Resonemang kring efterklangstid för kyrkan med en uppskattad byggnadsvolym 

från 1400-talet. Slutsatser byggs med akustiskteori utifrån koppling mellan 

byggnadsvolymen och efterklangstid. Resonemang förs även om efterklangstiden 

för kyrkan om den hade sett ut idag som på 1400-talet.  

 

Elva potentiella ljudkrukor i kyrktaket beskrivs. Resultatet av mätningen presenteras för 

fem av dessa samt ett resonemang förs kring tre av dessa som blivit uppmätta vid samma 

tillfälle som kyrkans efterklangstid. Detta görs utifrån en grafisk analys med 

medelefterklangstiden som jämförelse för varje uppmätt ljudkruka. Ljudfiler från 

mätningen har bearbetats och analyserats i programmet REW version 5. En 

spektogramanalys görs för tre ljudkrukor och efterklangstiden. 

Efterklangstiden från kryptan presenteras endast i denna uppsats. 

 

Själva metoden för mätning av efterklangstid är en erkänd metod då den till och med 

beskrivs i Svensk Standard. Även omräkningen av kyrkans nuvarande absorption blir 

tillförlitlig då denna utgår från vedertagna matematiska ekvationer. Däremot grundas 

1400-talets simulering av efterklangstiden på en antagen och framräknad absorption som 

baserats på litteraturstudier, filmatiserade rekonstruktioner samt bilder i form av tavlor. 

Detta ökar givetvis sannolikheten för osäkerhet i dessa antaganden och därmed 

beräkningar samt simuleringar. En del antaganden byggs på den filmatiserade 

rekonstruktionen ”Mässa i medeltida socken”. Filmatiseringen påstås i början av filmen 

av Anders Plitz bygga på boken med samma titel (Helander m.fl. 1993). Mässa i 
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medeltida socken är en filmad rekonstruktion av en högmässa i mitten av 1400-talet i 

Endre kyrka på Gotland. Det är en rekonstruktion av hur en högmässa kunde gå till på 

den tiden. Enligt introduktionen i filmen är både kyrkan och föremålen noga utvalda för 

att likna en gudstjänst från mitten av 1400-talet.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Undersökningsobjektet är Dalby kyrka på 1400-talet samt i sin nuvarande form. En 

volymuppskattning görs för kyrkan på 1400-talet. Simuleringar av efterklangstider utgår 

från nuvarande byggnad. Med detta menas att endast interiören modifieras för simulerad 

efterklangstid med avseende på nutid och 1400-talet.  

Ingen hänsyn tas i mätningar eller simuleringar till besökare i kyrkan.  

Givetvis skulle det med en enklare kamerautrustning kunna varje hål i Dalby kyrkans tak 

inspekteras för att undanröja tvivel om dessa är ljudkrukor eller något annat. Inom ramen 

för den redan relativt stora undersökning som har gjorts kring efterklangstiden fanns 

dessvärre ingen möjlighet att undersöka dessa hål med en kamerautrustning. 
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2 Dalby kyrka genom tiderna 
 

Dalby kyrkas exteriör och plan har förändrats under seklernas lopp. Platsen i sig var 

berömd redan på medeltiden. Byggnadsarkitekten Sten Anjou beskriver i sin avhandling 

från år 1930 att kyrkan sannolikt byggdes under Sven Estridsens regeringstid mellan år 

1047 och 1074 (Anjou 1930:15 ff).  

 
Figur 2-1. Dalby kyrka genom tiderna (Borgehammar m.fl. 2012:24) 

 

Under den tiden tillsatte Sven biskopen Henrik i Lund och biskopen Egino i Dalby. År 

1066 dog Henrik och Egino förflyttades till Lund. Detta resulterade i ett upprättande av 

ett brödrakonvet för Dalby kyrka som leddes av en prost.  

 
Figur 2-2. Dalby kyrka på 1000-talet (Anjou 1930:47) 

 

I och med detta var tiden över för Dalby som biskopssäte. Kyrkan har brunnit vid flertal 

tillfällen. Ombyggnader och tillbyggnader har gjorts fram till 1900-talet. Kyrkan som 

byggnad var kanske mest praktfull på 1200 till och med 1300-talet. Detta med tanke på 

den externa byggnadsvolymen och tornen som mest sannolikt syntes långväga.  
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Figur 2-3. Dalby kyrka på 1200-talet (Anjou 1930:83) 

 

Placeringen i sig är på en högre höjd än det övriga landskapet som oftast är platt i den 

skånska omgivningen. Fram till omkring 1200-talet är det mest sannolikt att det fanns ett 

trätak i kyrkan istället för uppmurade valv. Anjou gör en rekonstruktion av 1200-talets 

byggnad i sin avhandling. Det hade även varit önskvärt att jämföra akustiken i 1200-talet 

byggnad. Detta är dessvärre betydligt svårare än jämförelsen som görs i detta arbete. 

Anledningen till detta är att då skulle en modell av en sådan kyrka endast baseras på en 

simulering utan en mätning i grunden som möjliggör en kalibrering av 1200-talsmodellen. 

Resultatet hade blivit väldigt osäkert om det inte hade lagts väldigt mycket tid på varje 

yta och dess egenskaper i modellen (Anjou 1930:39&48). 

 

2.1 Dalby kyrka på 1400-talet 

 

Enligt de skisser för kyrkan som görs av Anjou kan det utläsas med de streckade linjer att 

det finns uppmurade valvtak i byggnaden på 1400-talet.  

 

 
Figur 2-4. Dalby kyrka på 1400-talet (Anjou 1930:99) 

 

Det är delar av dessa uppmurade valvtak som vi fortfarande kan se i dagens byggnad. Det 

finns inte någon information om korets inredning på 1100- och 1200-talet. Runt 1360-

talet installerades baldakinförsedda korstolar. Det är mest troligt att det inte fanns 

sittbänkar i trä vid den tiden (Larsson m.fl. 2010:79). Endast ett fåtal uppmurade 

sittbänkar fanns längst väggarna (Anjou 1939:101). 
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Figur 2-5. Korstolar i Dalby kyrka på 1400-talet (Larsson 1930:79) 

 

2.1.1 Inredning i medeltida kyrkor 

 

Ett korskrank har med all sannolikhet påverkat den akustiska bilden i kyrkan. Detta inte 

enbart genom att vara utformat av trä utan även som en barriär av det direkta ljudet från 

prästernas sång som stoppas av den. 

 
Figur 2-7. Korskrank i Endre kyrka (fotografi från filmatiseringen av ”Mässa i medeltida socken”) 

 

Inga träbänkar fanns i Dalby kyrka på den tiden men i Endre kyrka fanns det väggfasta 

bänkar längs kyrkans långsidor. Dalby kyrka hade däremot baldakinklädda korstolar. I 

filmen vissas flera träaltare, träbönebänkar 

träljusstakar och träfigurer. Förekomsten av trä är större än i Dalby kyrka idag. I och med 

den iakttagelsen görs en uppskattning att det i Dalby kyrka på 1400-talet fanns cirka fem 

procent träföremål som täckte golvytan. Detta är omräknat från en uppskattad mängd 

trämöbler som uppgår till 10 stycken fler än det finns i dagens kyrka. 
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Figur 2-8. Olika träföremål i Endre kyrka (fotografi från filmatiseringen av ”Mässa i medeltida socken”) 

Träinredningen utgår ifrån golvytan då detta kan underlätta inlevelseförmågan om ytor är 

distinkt separerade i en sådan uppskattning. Det spelar givetvis ingen större roll till vilken 

yta dessa föremål är knutna då varje kvadratmeter i modellen tilldelas procentuellt lika 

många olika föremål.   

 

I filmen ”Mässa i medeltida socken” syns inte golvmattor. Detta görs däremot på 

målningen nedan från en mässa på omkring 1500-talet i S:t Gileskatedralen. Givetvis kan 

det ha förekommit skillnader mellan Sverige och England. Kyrkan på den tiden i Sverige 

hade en mycket mer levande och ombonad stämning än dagens svenska kyrkor (Pernler 

S-E 2012:61 ff). Det skulle kunna vara rimligt att anta utifrån figur 2-6 att de hårda 

stenlagda golven täcktes till 60 procent av olika mattor.  

 

 
Figur 2-6. ”The mass of St. Giles” National Gallery, London, målning omkring 1500-talet (upphovsman 

okänd). 
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Estram beskriver i sin bok liturgiska broderier, altardynor, kalkdukar och konsttyg som 

väggstycke. Förekomsten av dessa samt tjocka och vävda altarbrun och antependium 

(Estram 1976:10-67). Dessa uppskattas vara 12 procent mer än i Dalby kyrka idag. Detta 

knutet till väggytorna. 

 

Ytterligare beskrivs stickade konsttyger (Gutarp 1994:51&55), tygklädda träfigurer 

(Pernler S-E 2012) samt kuddar (Estram 1976:10-67). 

 
Figur 2-10. Träfigurer i Endre kyrka (fotografi från filmatiseringen av ”Mässa i medeltida socken”) 

 

Mjuka eller kuddliknande föremål uppskatts ha varit cirka 30 stycken fler i antal (0,5x0,5 

meter) i dåtida Dalby kyrka. Detta motsvarar 0,2 procent av golvytan täckt av sådana 

föremål (Nordstrand 2015:23-173). 

 

Utifrån dessa antaganden adderades de nya absorberande ytorna till den uppmätta 

absorptionen. De nya föremålens absorptionskoefficienter återfinns i bilaga N. 

 

2.2 Dalby kyrka på 1700-talet och fram till nutid 
 

Från och med egentligen 1200-talet och framåt marginaliseras Dalby kyrka till följd av 

att Lunds domkyrka blir kanske en mera prioriterad samlingsplats. Efter bränder och 

förfall är det omkring en fjärdedel kvar av kyrkobyggnaden jämfört med när kyrkan var 

som störst. De valvslagna taken finns kvar i samma utformning som på 1400-talet, men 

färre i antal. Kyrkan blir därför viktig för denna undersökning. Detta med tanke på den 

arkitektoniska jämförbarheten som lägger grund till efterklangstiden. 
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Figur 2-11. Dalby kyrka på 1700-talet fram till nutid (Anjou 1930:104) 

 

2.2.1 Putsrester från gamla kyrkan 

 

Det påträffades putsrester vid utgrävningarna år 1919. 

Professor Mats Weibull gjorde en analys av dessa rester, som hittades vid den 

sydvästligaste pelarens mur i södra sidoskeppet. Analysen visar att det är cirka en del kalk 

samt en del sand, grus och sten. Detta kan skilja sig från modern kalkputs som kan 

innehålla en del kalk och tre delar sand. Det skulle kunna påverka akustiken i någon mån 

med tanke på att ju hårdare material desto mer reflektioner och mer kalk innebär något 

mjukare yta. Detta anses försumbart i sammanhanget med tanke på att även om nyare 

tekniker har använts med avseende på putsning så kan kalkfärgen kompensera den 

eventuella förlusten av ljudabsorption. Med tanke på ovanstående kan det antas att nutida 

mätning av efterklangstiden skulle kunna vara jämförbar med avseende på puts från den 

medeltida kyrkan lika väl som från kyrkan från 1700-talet fram till nutid.  

 
 

3 Ljudkrukor i nutida kyrkan 
 

I Dalby kyrkas tak finns hål som liknar de hål som har påträffats i bland annat Västra 

Nöbbelövs kyrka (Observation 2017). Det finns en del andra kyrkor både i Sverige och 

utomlands där det förekommer hål i taket på samma eller liknande sätt som i Dalby kyrka.  

 
Figur 3-1. Ljudkrukor, några markerade med rött, två franska kyrkor (Valiere, presentation) 
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Figur 3-2. Ljudkrukor, några markerade med rött, två svenska kyrkor till vänster Vamlingsbo och till höger 

Akebäck (Guteinfo 2017) 

 

Slutsatsen i detta arbete dras utifrån beskrivningar av hål i taket som är ljudkrukor i andra 

kyrkor än Dalby kyrka (Valiere 2014) (Riksantikvarieämbetet 2017) att hålen i taket i 

Dalby kyrka troligvis är ljudkrukor. Det antagantet verkar rimligt utifrån hålens placering 

samt beskrivningar av liknande hål i andra kyrkor. 

 
Figur 3-3. Taket i Dalby kyrka med ljudkrukor som markerats med rött (Brycki 2017) 

 

Sidan av ljudkrukan som är inmurad kan se ut på lite olika sätt. Nedan följer en 

principskiss och en variant från serbiskta kyrkor i Novi Pazar, St Peter och St Paul. 

 

Figur 3-4. Principiell skiss av en sluten ljudkruka som är inmurad i en vägg (Dordevic m.fl. 2017) 

 

 
Figur 3-5. Ljudkrukor från serbiskta kyrkor i Novi Pazar, St Peter och St Paul (Dordevic m.fl. 2017) 

Stenvägg 

Insidan av en ljudkruka 

 
Puts 
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3.1 Helmholtzresonatorer  
 

Ljudkrukans koppling till en Helmholtzresonator tycks vara självklar ur ett akustiskt 

perspektiv. Enbart genom en bildlig jämförelse går det att se likheter i formen. 

 

 

Figur 3-6. En helmholtsresonator i mässing (Wikipedia 2017) 

 

Inom den tekniska akustiken görs uträkningar när en Helmholtzresonator ska tillverkas. 

Detta för att uppnå önskvärd effekt i till exempel förstärkning av specifika frekvenser. 

Ekvationen för beräkning av dessa är följande: 

3-1 Ekvation för att beräkna den framträdande frekvensen i en Helmholtzresonator 

𝑓 =
𝑣

2 ∗ 𝜋
∗ √

𝐴

𝑉𝑙
 

f = frekvens (Hertz, Hz) 

v = ljudets utbredningshastighet i luft vid + 20oC, 340 (meter per sekund m/s) 

A = mynningens area (kvadratmeter, m2)(𝝿*r2, cirkelns area) 

V = resonatorns volym (kubikmeter, m3) 

l = längden på resonators hals (meter, m) 

 

Om den dominerande förstärkta frekvensen är känd, kan detta uppnås genom mätning 

vilket beskrivs senare i uppsatsen. Om mynningens area är känd samt längden på halsen 

så kan volymen beräknas. Rimligtvis bör detta även kunna tillämpas på ljudkrukor. Med 

tanke på att ljudkrukor oftast är tillverkade av lera så kommer dessa med all sannolikhet 

svara sämre på den dominerande frekvensen jämfört med material som till exempel 

mässing eller glas. Med det menas att lerljudkrukor kommer mest troligt vara mindre 

effektiva när det gäller förstärkning av en viss dominerande frekvens. För att kunna ta 



  
 

16 

reda på volymen måste ekvationen skrivas om på det sätt så att volymen bryts ut enligt 

matematikens regler. Detta resulterar i följande ekvation. 

3-2 Ekvation för att beräkna volymen i en Helmholtsresonator 

𝑉 =
(

𝑣
2 ∗ 𝜋)

2

∗ 𝐴

𝑙 ∗ 𝑓2
 

 

Om en ton förstärks genom en Helmholtzresonator eller en ljudkruka följer även en 

övertonsserie som beskrivs i underkapitel 4.1.2.  

 

4 Tersband och oktavband 
 

Inom musikvetenskapen används uttrycken ters och oktav som begrepp inom 

intervalläran och med hjälp av dessa beskrivs avstånd mellan två toner. En ren oktav har 

ett teoretiskt förhållande på 2:1 mellan sina två toner. Ett sådant förhållande kan även 

beskriva den lilla tersen med 6:5 och den stora med 5:4.  

Inom den tekniska akustiken används begreppen ters-och oktavband för att dela ett 

frekvensspektra. Det används oftast som ett verktyg för medelvärdessummering för att 

minimera mängden av data.  

Tabell 4-1 Första raden anger centralfrekvensen för varje tersband och andra raden anger centralfrekvensen 

för varje oktavband 

25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 Hz 

  31,5     63     125     250     500     1000     2000     4000     8000   Hz 

 

Oktavband uppstår genom fördubbling av frekvensavståndet med resulterande relation 

2:1. Detta på samma sätt som det teoretiska förhållandet mellan två toner inom 

musikläran. Tersband i sin tur uppstår genom att oktavbanden delas in i tre lika stora 

delar. Dessa delar kommer att motsvara inom musikläran det teoretiska stora tersen med 

ett förhållande på 5:4. Det går även att dela in tersband in i smalband. Detta kan vara 

användbart om större noggrannhet önskas. Summerig i oktavband kommer att användas 

vid simuleringar av efterklangstiden i programet ODEON samt även vid framtagning av 

absorption. Programet Odeon tillämpar inte större nogrannhet än oktavbandsupplösning 

och datan (bilaga N) för absorption brukar även anges i oktavband. Tersbanden i sig 

använd inte i detta fall men beskriv då detta kan kanske underlätta kopplingen mellan ters 

inom den tekniska akustiken och tersen inom musiklära. Tersen är även viktig i ren-kontra 

tempererad stämning samt i övertonsserien.  
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4.1 Ren stämning   

 

Den sortens jämna förhållanden som beskrivs i förra kapitlet förekommer vid ren 

stämning. Stämning är funktionell vid till exempel framförande av vokal musik. Så fort 

det kommer till instrument som det ska spelas på i alla tonarter och speciellt de instrument 

som har en mer fastlåst stämning, som klaverinstrument brukar ha, då kommer sådana 

instrument att låta rent i några tonarter men falskt i andra med en ren stämning. Redan 

under senare delen av 1400-talet förekommer behov av temperering på kontinenten.   

 
4.1.1  Tempererad stämning 

 

Tempereringen fick ett fastare grepp om musiken mellan 1500 och 1600-talet i och med 

att behovet blev större att framföra musik i fler tonarter med instrument som hade fast 

intonation. Johan Sebastian Bach skriver preludier och fugor för det vältempererade 

klaveret i alla de 24 tonarterna. Detta ges ut i början på 1700-talet men processen som 

leder till vältemperering hade pågått i cirka 200 år. 

 
4.1.2 Övertonsserie 

 

Varje ton som spelas eller sjungs med icke konstgjorda instrument eller röster innehåller 

en grundton samt övertoner. Dessa övertoner är mycket svagare än själva grundtonen som 

brukar uppfattas som just den tonen som framförs. Den sortens övertonsserie är uppbyggd 

med en enkel princip och baseras på ren stämning. Det innebär i praktiken att om ett stora 

C framförs så kommer det framförandet innehålla både stora C samt stora C:s 

övertonsserie. Efter det uppenbara C som brukar uppfattas med hörseln finns näst på tur 

ett lilla c. Det betyder att första tonen i en övertonsserie i relation till grundtonen blir en 

icke tempererad ren oktav. Detta kan beskrivas som ett förhållande 2:1. Andra övertonen 

är en ren kvint, tredje en ren kvart och femte en stor ters. Detta pågår i oändlighet. Givetvis 

kan vår mänskliga hörsel inte uppfatta så många övertoner i sig. Nedan följer en figur 

som beskriver övertonsseriens första 19 toner på ett grafiskt sätt. 

 

Figur 4-1. Övertonsserien (Musikipedia 2017) 
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Den sammansatta tonen som bildar ett serie med grundtonen i botten. Det förekommer 

olika styrkeförhållande mellan olika övertoner i serien och med andra ord mellan olika 

frekvenser. Detta resulterar i att likadana toner som framförs av olika människor eller 

instrument kan ha olika klangfärg eller även kallat timbre (Howard 2001). Det leder även 

till att om en och samma vokalist sjunger till exempel ettstrukna c i en stor lokal, med en 

lång efterklangstid och gör om detta i en liten lokal, med en kort efterklangstid så är det 

rimligt att anta att även detta kommer påverka klangfärgen på den framförda tonen. Med 

detta sagt måste slutsatsen dras att inte bara en skillnad på röster i sig påverkar ett 

framförande av musik och därmed uppförande praxis med även de akustiska 

förhållandena i en lokal.  

 

Det bör även tilläggas att en rösts klangfärg kan påverkas på ett aktivt sätt men en lokals 

akustik påverkas för det mesta på ett passivt sätt. Med det menas att röstens klangfärg och 

därmed övertonsserie kan förändras av den som sjunger.  

 

Akustiken i en lokal är däremot mer eller mindre en fast och oföränderlig företeelse som 

kan i princip endast förändras genom en ombyggnad eller tillskott av absorberande eller 

diffuserande material. Slutsatsen skulle kunna dras att en lokals klangfärg är av mer fast 

karaktär. Den kan så klart vara mer eller mindre inspirerande för de som framför musik i 

lokalen. Den sortens resonemang kring lokalens klangfärg eller som det bukar kallas 

lokalens akustik påverkar givetvis både hur musiken upplevs och hur den framförs i en 

viss lokal. I och med dessa resonemang i senaste tre stycken så berörs även auditiv 

perception och musikpsykologi i samband med klangfärg. Den sortens resonemang 

kommer att utgöra grunden kring kommentarer om resultaten för efterklangstid men 

kanske mest för de till synes mystiska ljudkrukor. 

 

4.2 Dalby kyrka som 3D-modell 
 

Dalby kyrka existerar sedan tidigare som ett laserinscannat punktmoln. Från dessa 

punkter togs det fram tre olika storlekar på 3D-modeller av kyrkan i dxf-format. Detta 

gjordes av Stefan Lindgren, Research engineer Humanities Laboratory, Lund University. 

Av dessa tre storlekar valdes mellanstorleken på cirka 100 MB av den enkla anledningen 

att det var den mest detaljrika storleken som gick att hantera i programet ODEON. I 

programmet SketchUp 2017 gjordes en beräkning av kyrkans volym och areor på 
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samtliga absorberande ytor. Modellen bearbetades sedan i programmet Odeon där öppna 

ytor tillslöts samt väggegenskaper tilldelades.  

 

Svårigheten med att beräkna volymen bestod av att uppskatta en medelhöjd i kyrkans 

kupoler. Efter en import av modellen till Odeon där alla små öppna ytor tillslöts kunde 

volymen bekräftas med Odeons egen uppskattning av modellens volym. Dessa två 

uppskattningarna stämde väldigt väl överens med varandra. Det som var ännu svårare att 

beräkna ur modellen var samtliga absorberande ytor som även kallas på akustiskt 

fackspråk skiljeväggsareor. Det tog några försök att anpassa och därmed kalibrera dessa 

till den redan kända volymen och den uppmätta efterklangstiden. Det går även att beskriva 

detta förlopp på följande sätt. Men tanke på att efterklangstiden är känd, volymen är känd 

och skilljeväggsarean är känd på ett ungefär så går det att prova sig fram till den i princip 

rätta skilljevägsarean genom att minska eller öka denna för att jämföra resultatet av 

efterklangstidsberäkningen i modellen. Det optimala vore att alla ytor och volymen var 

kända från början. Med tanke på att det är ett verkligt objekt med en komplicerad geometri 

som inscanningen baseras på så går det mest troligt inte att undvika någon sorts 

kalibrering av modellen. Den ovan beskrivna metoden kan med all säkerhet optimeras. 

 

 
Figur 4-2. Bild av kyrkan från 3D-modellen  
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4.2.1 Kryptan 

 

Mätning av efterklangstiden i kryptan utfördes enligt samma principer som i kyrkdelen. 

Samtliga mät-och avfyrningspositioner presenteras i bilaga J. Kryptan är en av de äldsta 

delarna av Dalby kyrka och består till största delen av oputsad kalksten. Kryptan kan ha 

ett värde i eventuella framtida undersökningar av efterklangstiden i kyrkodelen. Detta 

med tanke på att kyrkväggarna med all sannolikhet inte alltid varit putsade. Det betyder 

att kryptan eventuellt kan användas som kalibrering i en tidigare modell av kyrkan, alltså 

innan 1400-talet.  

 

5 Mätning i Dalby kyrka 
 

Mätningen av efterklangstid i Dalby kyrka utfördes den 20:e januari 2017. Närvarande 

vid mättillfället var Marcin Brycki och Stefan Lindgren. Som impulsalstrare fanns en 

startpistol med 9 mm ammunition att tillgå samt en knallpåk med 6 mm ammunition. Den 

sistnämnda används för träning av jakthundar och liknar inte en pistol vilket den 

förstnämnda gör. Knallpåkens 6 mm ammunition innehåller mycket mindre krut än det 

andra alternativet. Flera faktorer bidrog till att knallpåken valdes som impulsalstrare. Den 

viktigaste anledningen var att om för grov ammunition används i en kyrka där det 

förekommer känsliga glasrutor eller blyinfattade fönster så kan dessa vibrera sönder. 

  

Figur 5-1. 9 mm startpistol (Brycki 2017) 

 

Figur 5-2. 6 mm knallpåk (Brycki 2017) 



  
 

21 

Nackdelen med knallpåken ansågs vara att T60-mätningen av efterklangstiden inte gick 

att genomföra då 6 mm ammunition inte innehöll tillräckligt med energi för den sortens 

mätning. En lyckad T20-mätning genomfördes istället med knallpåken. Den sistnämnda 

mätningen skulle ligga till grund för kalibrering av den simulerade modellen från 

laserscanningen i programmet ODEON. 

 

Mätningen för efterklangstiden utfördes i fyra mikrofonpositioner med mätanalysatorn 

2270 från tillverkaren Brüel&Kjær 2270.  

 

Figur 5-3. Analysator B&K 2270 (Brycki 2017) 

 

För varje mikrofonposition avfyrades fem skott i utvalda positioner i kyrkan. 

Placering av avfyrningspositioner med knallskott 6mm (rött) och placering av analysator 

Brüel&Kjær 2270 (grönt): 

 

Figur 5-4. Dalby kyrka. Placering av avfyrningspositioner markerat med rött och mätpositioner med grönt. 
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Höjder för avfyrningspositionerna (P1-P5) var 1,4 meter till 1,9 meter. Mätpunkterna 

(M1-M3) hade höjder mellan 1,5 – 1,7 meter. Mätningen för mätpunkten (M4) gjordes 

på orgelterassen på 10,8 meters höjd. I figurerna nedan följer ett förtydligande av 

positionerna där utsättningen sker i bilder tagna ur 3D-modellen vilken användes i 

simuleringen av efterklangstiden i programmet Odeon. 

 

Figur 5-5. 3D-modell av kyrkan, vy från orgelterassen (Brycki 2017). 

 

 

Figur 5-6. 3D-modell av kyrkan, vy från innertaket mot orgelterrassen (Brycki 2017). 
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5.1.1 Mätning av ljudkrukor 

Placering av avfyrningspositioner med knallskott 6mm (rött) är samma som vid mätning 

av efterklangstiden. Placering av analysator Brüel&Kjær 2270 (grönt) vid aktuell 

ljudkruka i taket. Placeringen gjordes 20-30 mm i 45 grader från mynning av varje 

uppmätt ljudkruka. En 14 meters bom användes för att komma i rätt position. 

 

 

Figur 5-7. Spegelvänd figur av taket i kyrkan med utplacering av ljudkrukor. Mätningar 1-4 för ljudkrukor 

med grönt och resterande icke uppmäta ljudkrukor med rött. Figuren illustrerar endast två valv där 

ljudkrukorna förekommer (Brycki 2017). 

 

 

Figur 5-8. Dalby kyrka. Placering av avfyrningspositioner med markerat med rött vid mätning av 

ljudkrukor. Markerat med blått två valv från figur 3-7. 

Avfyrningspositioner P1 och P2 utvärderas med mätningarna för ljudkrukor 3 och 4 samt 

avfyrningspositioner P4 och P5 utvärderas med mätningarna för ljudkrukor 1 och 2. Detta 

för att försöka eliminera så mycket som möjligt av det direkta skottljudet. Vid en grafisk 

utvärderingen av varje ljudkruka togs några millisekunder bort för varje mätning av det 

direkta skottljudet. På detta sätt ökar chansen att utvärderingen sker av respektive 

ljudkrukans efterklangstid.  

ALTARE 
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6 Mätning och simulering av efterklangstid 

 

Vad är skillnaden mellan 2,14 och 1,44 sekunders efterklangstid, det vill säga förutom 

den uppenbara skillnaden på 0,7 sekunder? Först och främst bör det diskuteras varför det 

är en viktig skillnad och på vilka sätt den påverkar skillnaden på upplevelsen av musiken. 

Enlig vedertagen praxis inom rumsakustiken finns det olika önskemål på efterklangstid 

för olika lokaler där musik framförs. 

 

 

Figur 6-1 Optimal efterklangstid i olika lokaler för frekvensområdet 500-1000 Hz. Enligt L.L. Doelle, 

Environmental Acoustics. McGraw-Hill. New York, 1972 (Doelle 1972). 

 

Dalby kyrka är en kyrka som byggts om vid flera tillfällen. I nuvarande form är kyrkans 

volym inklusive orgelterrassen omkring 3500 m3. Beräkningen baseras på en 

laserinscannad modell gjord av Stefan Lindgren vid Lunds Universitet. Samma modell 

kommer senare ligga till grund för fastställande av senmedeltida efterklangstider. När 

avläsning i figuren ovan görs för 3500 m3 så ges ett T60 värde fram på cirka 2,10 sekunder. 

Det betyder att enligt nutida sätt att se på efterklangstider i gamla kyrkor skulle 

efterklangstiden i Dalby kyrka vara mellan 2,10 och 2,25 sekunder. Anledningen till 

varför 2,25 sekunder, som står för 6500 m3, läses av är att kyrkan är ungefär hälften så 

stor idag jämfört med senmedeltidautförande. Enligt figur 3-1 anses det att en konsertsal, 

likvärdig Dalby kyrka i volym, bör ligga på mellan 1,65 och 1,75 sekunder. Efterklangstid 

är givetvis inte den enda parametern som ska beaktas kring diskussioner om konsertsalar 

och kyrkor. Däremot är det en bra grundparameter att diskutera kring. Det är även viktigt 
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att påpeka att ensiffervärdet i sekunder inte är hela sanningen då efterklangstiden varierar 

i olika frekvenser.  

 

Det är opraktiskt att ange efterklangstid i varje frekvens då det blir väldigt mycket data 

att hantera. Därför summeras resultaten som aritmetiskt medelvärde i oktavband som i 

sin tur summerats tidigare i tersband. 

 

6.1 Resultat efterklangstidmätningen 

 

Ensiffervärde för efterklangstiden blev 2,14 sekunder. I tabellen nedan presenteras 

resultatet i oktavband. 

 

Diagram 6-1 Efterklangstid i oktavband, nutid 

  

 

Från de uppmätta värdena beräknades absorptionskoefficienterna för varje oktavband. 

Detta för att kalibrera modellen i Odeon så att efterklangstiden i modellen skulle 

överensstämma med verkligheten.  

 

Diagram 6-2 Absorption i oktavband, nutid 
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6.2 Simulering i modellen 
 

Kalibreringen blev lyckad och ensiffervärdet för efterklangstiden i modellen blev 2,19 

sekunder. Detta anses vara godkänt med tanke på en felmarginal på cirka 2 procent. 

 

Diagram 6-1 Efterklangstid i oktavband, nutid beräkning i Odeon 

 

 

 

Efter en säkerställd modell gjordes en bedömning utifrån litteraturstudier om kyrkans 

inredning. Detta resulterade i följande slutsatser om användning av rekvisita i Dalby 

kyrka på 1400-talet:  

 

 Cirka 60% av golvytan, mattor på hårt golv 5 – 10 mm tjocka 

 Cirka 12% av väggytan, tyger och vävda textila konstverk 

 Cirka 5% av golvytan , möbler omräknade till 10 stycken föremål med längd x 

bredd x höjd, 2m x 0,9m x 1,6m  

 Cirka 0,2 % av golvytan, kuddar, omräknat till 30 stycken föremål 0,5m x 0,5m 

 

Dessa föremål adderades och viktades med fastställd och bekräftad absorption från 

modellen. Detta resulterade som förväntat i större absorption. Absorptionskoefficienter 

som användes i viktningen presenteras i bilaga N. Uppskattning av mängder görs utifrån 

kapitel 2.1.1. 
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Diagram 6-2 Absorption i oktavband för kyrkan på 1400-talet 

 

 

 

Efter att de nya absorptionskoefficienterna användes i simuleringen erhölls ett 

ensiffervärde på efterklangstiden på 1,44 sekunder. 

 

Diagram 6-3 Efterklangstid i oktavband för kyrkan på 1400-talet 
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7 Kommentarer till mätningen och simuleringen 
 

Det är högst troligt att Dalby kyrka hade en efterklangstid som vad betydligt kortare än 

vad som kanske anses vara optimalt i en kyrka idag. Slutsatsen kan dras att Dalby kyrkas 

efterklangstid på 1400-talet var närmre det som idag anses vara optimalt för en konsertsal. 

Utifrån denna information kan diskussionen öppnas kring framförande av vokal musik 

med olika efterklangstider. Om vokal musik innehåller övervägande vokaler så kommer 

inte musiken att missgynnas av en längre efterklangstid. Om det däremot framförs 

antifonal recitativ sång från bibeltexter, så kommer lång efterklangstid missgynna 

taluppfattbarheten med tanke på en frekventare konsonantförekomst. Tonstark orkestral 

musik missgynnas av alltför kort efterklangstid.  

 

7.1 Vokaler och konsonanter 

 

De budskapsbärande konsonanterna är betydligt tonsvagare än vokalerna. Detta kan 

enkelt testas genom en praktisk uttalsjämförelse av konsonanten k och vokalen a. 

Konsonanternas frekvensområde är mellan 2500 och 6000 Hertz. Dessa frekvenser 

utmärker sig när det gäller den budskapsbärande taluppfattbarheten. Däremot kan nasala 

konsonanter som m och n befinna sig så lågt som 200 Hertz. Vokaler i sin tur 

representeras i både låga och höga frekvenser. Se tabell nedan. 

 
 Tabell 7-1 Karakteristiska frekvenser för vokaler (Wood 1962) 

Speech Sound Low Frequency High Frequency 

a (father) 825 Hz 1200 Hz 

o (ton) 700 Hz 1150 Hz 

e (team) 375 Hz 2400 Hz 

 

7.2 Spektrogram 
 

Spektrogram är ett visuellt sätt att presentera ljudspektra i relation till frekvens och 

ljudstyrka. Det skulle kunna sägas att det blir det analyserade ljudets signum eller 

”fingeravtryck” som visas visuellt. Detta kan användas för att identifiera olika djurläten 

eller fonetiskt uttal. Med andra ord så är det kanske ett sätt att utvärdera klangfärg. Ett 

spektrogramanalys kommer att tillämpas i kapitel 8.2 för att utvärdera ljudkruokor i 

Dalby kyrka. 
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7.3 Efterklangstid på 1400-talet 
 

Tidigare besvarades frågan vad efterklangstiden hade varit på 1400-talet om kyrkan inte 

hade byggts om och därmed haft en oförändrad volym. Utifrån S. Anjous avhandling 

beräknas kyrkans volym på 1400-talet vara 6500 m3, alltså ungefär det dubbla jämfört 

med dagen. Det kanske mest intressant vore att göra en uppskattning av efterklangstiden 

med mera anpassad volym för 1400-talet. För detta behövs ett diagram (8-1) som 

presenteras i kapitel 8.1. 

 

7.4  Ljudkrukorna i Dalby kyrka 
 

Med tanke på att det inte finns någon information kring ljudkrukornas utseende från 

Dalby kyrka så vore det intressant att kunna säga någonting om detta. Under mätningen 

av dessa användes ett runt skydd för mikrofonen. Skyddet i sig är cirka 10 centimeter i 

diameter och matchar ungefär ljudkrukornas mynningar. Därför ansätts de uppmätta 

mynningar till 0,1 meter i diameter som resulterar i 0,05 meter i radie. Detta för att kunna 

beräkna area av ljudkrukornas mynningar. Ljudkrukornas halsar antas vara 0,1 meter 

utifrån en visuell bedömning som grundar sig i ljudkrukornas potentiella utseende i 

kapitel 3. 

 

 
Figur 7-1 Mätning av ljudkrukor i taket i Dalby kyrka med en 14 meter lång boom (Brycki 2017). 
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8 Resultat, analys och kommentarer  
 

I detta kapitel presenteras och analyseras efterklangstiden för de olika scenarierna: 

Scenario A  

Uppmätt efterklangstid, nuvarande absorption och volym på 3500 m3 ger 2,14 s. 

Scenario B  

Simulerad efterklangstid, nuvarande absorption och volym 3500 m3 ger 2,19 s. 

Scenario C 

Simulerad efterklangstid, absorption från 1400-talet och volym på 3500 m3 ger 1,44 s. 

Scenario D  

Parallell förflyttning av efterklangstiden, utifrån tabell 8-1, nuvarande absorption och 

volym på 3500 m3 till nuvarande absorption och volym på 6500 m3 ger 2,33 s. 

Scenario E  

Parallell förflyttning av efterklangstiden, utifrån tabell 8-1, absorption från 1400-talet och 

volym på 3500 m3 till absorption från 1400-talet och volym på 6500 m3 ger 1,59 s. 

Scenario F 

Presentation av kryptans uppmätta efterklangstid 1,03 s. 

 

Det kommer även resoneras kring ljudkrukorna jämfört med den uppmätta 

medelefterklangstiden i Dalby kyrka. Samtliga mätningar återfinns detaljerat i bilagorna 

A-K. I dessa redovisas avfyrningsposition för respektive mätpunkt förutom i kryptan där 

det redovisas ett medelvärde av samtliga mätpunkter.  

Mellan den uppmätta och simulerade efterklangstiden för nuvarande kyrka (mellan 

scenario A och B) skiljer det 0,05 sekunder. Skillnaden mellan verkligheten och modellen 

anses vara godtagbar. Den kan bero på att mätningen inte är lika säker nere på 

oktavbandet 63 Hertz med tanke på att det inte var möjligt att alstra den mängd energi vid 

mätningen som behövs för att de låga frekvenserna i större mån skulle komma över 

bakgrundsnivån. Det kan även vara så att skillnader i den tillskrivna absorptionen i 

modellen gör att skillnaden uppkommer. I verkligheten finns det olika mycket stengolv, 

puts, träbänkar, altare och andra liturgiska föremål per varje kvadratmeteryta medan 

modellen i varje yta tillskrivs proportionerligt lika mycket av alla förekommande föremål. 

Detta görs av praktiska skäl då arbetet skulle bli väldigt komplicerat om dessa föremål 

behövdes friläggas i modellen. 1400-talet valdes då kyrkan med sin valvslagning är mest 

lik dagens kyrka. Detta gör att dessa kan jämföras med varandra. 
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8.1 Jämförelse av efterklangstider 
 

I diagrammet nedan jämförs de olika scenarierna för Dalby kyrka med optimala 

efterklangstider för olika lokaler enligt L.L. Doelle. Mätning och simulering utgår från 

ett frekvensområde mellan 50-10000 Hertz medan tabellen nedan bygger på ett 

frekvensområde mellan 500-1000 Hertz. Om skillnaden hade vägts av i detta fall så skulle 

de uppmätta och simulerade värdena för nuvarande absorption (2,14 s; 2,19 s och 2,33 s) 

hamna något längre uppåt och därmed längre från linjen för valvslagna stenkyrkor. 

Samtidigt skulle värdena för den uppskattade absorptionen från 1400-talet (1,44 s; 1,59 

s) hamna något högre upp och därmed närmre linjen för konsertsalar. Det är inte tänkt att 

tabellen ska användas som en absolut sanning utan som en riktning kring ensiffriga 

efterklangstider och olika lokaler.  

 
Diagram 8-1 Jämförelse med olika scenarier för Dalby kyrka enligt L.L. Doelle, Environmental Acoustics. 

McGraw-Hill. New York, 1972. Optimal efterklangstid i olika lokaler för frekvensområdet 500-1000 Hz.  

 

 

Tanken med tabellen är att använda den konsekventa stigningen på linjer för valvslagna 

stenkyrkor och konsertsalar för att parallellförflytta efterklangstiden utifrån 

kyrkans nuvarande uppskattade volym på 3500 kubikmeter och den uppskattade volymen 

från 1400-talet på 6500 kubikmeter samt en förändrad absorption.  

2,19

1,44

2,33

1,59

2,14

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 10 100 1000 10000

Efterklangstid för olika lokaler jämfört med olika scenarier för Dalby kyrka
Konferensrum

Konsertsalar

Valvslagna
stenkyrkor

Studios

Dalby simulerat
abs. nutid 3500
m^3
Dalby simulerat
abs. 1400-t, 3500
m^3
Dalby simulerat
abs. nutid 6500
m^3
Dalby simulerat
abs. 1400-t, 6500
m^3

3500Volym [m3] 

RT 

[s] 

6500 



  
 

32 

Nedan följer en sammanställning av de olika efterklangstider och 

absorbtionskoefficienter i tabellform. 

Tabell 8-1 Sammanställning av efterklangstider i oktavband 

 

63 

Hz 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1 

kHz 

2 

kHz 

4 

kHz 

8 

kHz RT 

Nutid uppmätt 2,60 2,47 2,73 2,81 2,45 2,07 1,56 0,89 2,14 

Nutid simulerat 2,60 2,76 2,99 3,01 2,56 2,04 1,33 0,61 2,19 

1400-talet 3,07 2,69 2,13 1,64 1,28 1,05 0,81 0,47 1,44 

 

Tabell 8-2 Sammanställning av absorption i oktavband 

 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz α 

Nutid beräknat 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,11 0,20 0,09 

1400-talet 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,17 0,21 0,29 0,16 

Luftabsorption 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,13 0,03 

 

 

8.1.1 Scenarierna A och B 

 

Mätningen av efterklangstid i kyrkan (scenario A) gjorde det möjligt att anpassa 

kyrkmodellen så att simuleringen i programmet Odeon skulle kunna genomföras 

(scenario B). Anpassningen gjordes genom användandet av Sabines ekvation. 

  

8-1 Sabines ekvation 

𝑇 =
𝑉 ∗ 0,16

𝐴
 

Där: 

T = efterklangstid (sekunder, s) 

V = Rummets volym (kubikmeter, m3) 

A = α * S = Absorberande yta (kvadratmeter * absorptionskoefficient, m2 * S) 

α = Absorptionskoefficient (enhetslös, S) 

S = Avgränsningsyta (kvadratmeter, m2) 

 

Wallace Clement Sabine var en amerikansk fysiker som levde mellan 1868-1919 och 

anses ha grundat ämnet rumsakustik.  

Nyckeln till en simulerad modell var att ta reda på hur mycket av ljudet som absorberas 

av varje yta i kyrkan. Som ett första steg i detta skulle absorptionskoefficienten, α brytas 
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ut ur Sabines ekvation enligt matematikens alla regler. Detta resulterade i följande 

ekvation: 

 

8-2 Sabines ekvation med utbrutet alfa, α     

𝛼 =
0,16 ∗ 𝑉

𝑇 ∗ 𝑆
 

Den modifierade ekvationen möjliggjorde utifrån mätning av efterklangstiden T och 

uppskattning av volymen samt den absorberande ytan i kyrkan V och S, att räkna ut 

absorptionskoefficienten α som i sin tur ledde till att modellen av kyrkan kunde anpassas 

till verkligheten. 

 

8.1.2 Scenarierna B och C 

 

I modellen simuleras efterklangstid med nuvarande absorption och volym 3500 m3 

(scenario B). Detta resulterar i en simulerad, eller med andra ord beräknad, efterklangstid 

på 2,19 sekunder. 

När en omräkning av absorption för scenario B sker då växer scenario C fram. I detta fall 

simuleras efterklangstiden med en uppskattad absorption från 1400-talet och dagens 

kyrkvolym på 3500 m3. Detta resulterar i en efterklangstid på 1,44 sekunder. Detta 

förutsätter att kyrkans volym skulle varit oförändrad mellan 1400-talet och nutid men så 

är inte fallet. Dagens kyrka har en uppskattad volym på 3500 m3. För byggnaden på 1400-

tals uppskattas volymen till 6500 m3. Det gjordes åtskilliga försök att modifiera dagens 

kyrkmodell för att anpassa den efter 1400-talets utformning. Dessa försök var mindre 

lyckade av flera orsaker. En av dessa var att efter ombyggnaden blev modellen ännu mer 

otät än tidigare. Detta resulterade i att den inte längre gick att bearbeta i det akustiska 

programmet Odeon då programmet förutsätter en viss täthet i modellen för att eventuellt 

laga de resterande läckagen. Täthetsproblemet gick att kringgå med en bättre upplösning 

på modellen, alltså en modell som tog mer minne. En sådan modell blev inte möjlig att 

arbeta med i Odeon då den initialt tog väldigt lång tid att läsa in och i princip blev omöjlig 

att arbeta med på grund av de långa uträkningstider som oftast resulterade i att datorn 

hängde upp sig. Slutsatsen dras att Odeon inte är anpassat till modeller över 100 MB. 

Absorptionen för 1400-talet (scenario C) har uppskattats utifrån litteraturstudier om 

medeltida svenska kyrkor, bilder samt WSP Akustiks uppmätta absorptionskoefficienter 

för olika material. De sistnämnda viktades av utifrån tidigare beskrivna riktlinjer. Detta 

resulterade i följande fördelning per varje kvadratmeter: 
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 79% kalkstensputs och stengolv (utifrån nuvarande kyrka) 

 11,7% tyg (vanlig tyg 50% och tjockare konsttyg 50%) 

 6,5% matta (tunna mattor 50% och tjockare mattor 50%) 

 2,9% möbler (baldakinträbänkar, altare träfigurer samt andra liturgiska föremål i 

trä) 

 0,23% kuddar 

Givetvis kan uppskattningens mängd ifrågasättas utifrån de bedömningar som gjorts. Det 

kan däremot konstateras att kyrkorummet med all sannolikhet nyttjades och smyckades 

på ett mera aktivt sätt på 1400-talet jämfört med idag. Detta resulterade med all 

sannolikhet i att absorptionen blev större. 

 

8.1.3 Scenarierna B och D 

 

Med en parallellförflyttning utifrån volymberoendet från 3500 m3 till 6500 m3 går det att 

utläsa vad efterklangstiden hade varit på 1400-talet om absorptionen hade varit som idag. 

En sådan parallellförflyttning resulterar i 2,33 sekunders efterklangstid.  

 

8.1.4 Scenarierna C och E 

 

En kanske ännu mer spännande jämförelse vore hur efterklangstiden hade varit med en 

parallellförflyttning utifrån volymberoendet från 3500 m3 till 6500 m3 men med en 

uppskattad absorption från 1400-talets Dalby kyrka. Den sortens jämförelse resulterar i 

en efterklangstid på 1,59 sekunder. 

 
8.1.5 Scenario F 

 

Kryptan är uppbyggd av oputsad kalksten och utgör en av de tidigast uppförda delarna i 

Dalby kyrka. Det går inte att utesluta att delarna utanför kryptan har varit oputsade vid 

något tillfälle genom historien. Därför skulle mätningen i kryptan kunna användas för att 

vikta in kalksten i eventuella beräkningar som görs för kyrkan innan 1400-talet.   Allt 

pekar på att de valvslagna taken var putsade på 1400-talet.  

 

Den uppmätta efterklangstiden i kryptan är 1,03 sekunder. 
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8.2 Jämförelse av ljudkrukor 
 

I diagrammet nedan presenteras samtliga uppmätta ljudkrukor jämfört med 

medelefterklangstiden i kyrkan. Kurvan för efterklangsiden parallellförflyttades 11 

decibel nedåt för att underlätta en grafisk jämförelse med ljudkrukorna. 

 
Diagram 8-2 Samtliga uppmätta ljudkrukor jämfört med medelefterklangstid i kyrkan.  

 
 

Det förekommer ett samband mellan ljudkrukorna över frekvensspektra. Det syns även 

en skillnad mellan efterklangstiden och ljudkrukorna. Utifrån enbart efterklangsanalyser 

är det svårt att peka på specifika skillnader och säga något konkret om ljudkrukornas 

egenskaper. Detta trots tillämpning av smalband som ger mycket detaljerad upplösning. 

Dessa grafiskt något synbara skillnader är för små för att enbart efterklangsanalys och 

jämförelse ska bringa klarhet kring skillnader i sig och ljudkrukornas egenskaper 

specifikt. Individuella jämförelser presenteras i bilagor L-M. För att komma längre i 

analysen krävs utökade metoder kring klangfärgsanalys av ljudkrukorna samt 

efterklangstiden.  

En grafiskt spektrogramanalys kan vara en bit på vägen för att beskriva ljudkrukornas 

egenskaper. Ljudkruka ett, tre och fem uppvisade lite tydligare avtryck i 

spektogramanalysen. Därför valdes dessa för jämförelse med efterklangstiden och analys 

i sig. Om den förstärkta tonen som alstras i en ljudkruka är känd så kan tidigare ekvation 

användas för att räkna ut volymen för ljudkrukan. 
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8-3 Ekvation för att beräkna volymen i en Helmholtsresonator 

𝑉 =
(

𝑣
2 ∗ 𝜋)

2

∗ 𝐴

𝑙 ∗ 𝑓2
 

I beräkningarna görs antaganden som utgår från observationer vid mätningen att varje 

ljudkrukas mynning är 5 centimeter och hals är 10 centimeter. 

Diagram 8-3 Spektogramanalys av efterklangstid av ljudkruka ett 

 

Den största upphöjningen för ljudkruka ett förekommer vid frekvensen 576 Hertz.  

Volymen för ljudkruka ett blir cirka 0,7 liter.  

Diagram 8-4 Spektogramanalys av efterklangstid av ljudkruka tre 

 

Den största upphöjningen för ljudkruka tre förekommer vid frekvensen 937 Hertz.  

Volymen för ljudkruka tre blir cirka 0,3 liter.  
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Diagram 8-5 Spektogramanalys av efterklangstid av ljudkruka fem 

 

Den största upphöjningen för ljudkruka fem förekommer vid frekvensen 660 Hertz.  

Volymen för ljudkruka fem blir cirka 0,5 liter.  

 

Slutsatsen är att ljudkrukor ett, tre och fem har en volym på cirka 0,5 till 0,7 liter. 

Detta kan så klart ifrågasättas utifrån om spektogramanalysen vissa den lägsta tonen i en 

övertonsserie eller om utvärderingen gjorts på ett korrekt sätt. Tanken med uträkningen 

är att presentera en möjlig metod för utvärdering av ljudkrukor. Metoden behöver givetvis 

förbättras och optimeras. Intuitivt anses det att en volym för ljudkrukorna mellan 0,5 till 

0,7 liter verkar något lite om vi tänker att 0,5 liter är ett halvt mjölkpaket med ungefär 

lika stor mynning som ett mjölkpaket men att det är runt. Med detta i åtanke kan en visuell 

jämförelse göras med figur 2-16. Krukorna i bild 2-16 verkar vara proportionerligt större 

i volym jämfört med mynningen. Det betyder att ljudkrukorna i Dalby kyrka är mindre, 

att analysen är något missvisande eller att dessa kanske är sönder inuti i och därmed blir 

mätningen missvisande. 

 

I diagrammet återfinns ett spektogramanalys för efterklangstiden där det kan utläsas att 

de heta områden är fler än för ljudkrukornas analys samt att dessa är kanske mindre 

distinkta. Ett sådant resultat är önskvärt och förväntat i relation till ljudkrukor vars uppgift 

är att förstärka mycket specifika frekvenser. Detta i sig kan betyda att ljudkrukorna inte 

är sönder i inmurningen då det förekommer distinkta skillnader mellan dessa och 

efterklangstidens spektogramanalys. Den troliga anledningen till osäkra resultat kan vara 

att utvärderingsmetoden måste förbättras. 
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Diagram 8-6 Spektogramanalys av efterklangstid i Dalby kyrka 

 
 

 

8.3 Reflektioner kring efterklangstid och ljudkrukor   

 

När ljudkrukans dominerande frekvens är känd så skulle det även vara intressant att 

återkoppla till kapitel 7.1 med några reflektioner kring vokaler och konsonanter. De 

uppmätta ljudkrukorna ger en förstärkning ungefär mellan 550-1000 Hertz. Kring dessa 

frekvenser ligger vokalerna. Den initiala förväntningen var att ljudkrukornas uppgift 

skulle vara att förstärka de budskapsbärande konsonanterna vilket inte verkar vara fallet. 

Om analysen i sig stämmer måste slutsatsen vara att budskapet, som för det mesta var på 

latin, inte var lika högt prioriterat som känslan kring budskapet. Detta endast om 

slutsatsen utgår från ljudkrukans betydelse för budskapet. 
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9 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras efterklangstid och ljudkrukorna utifrån frågeställningen. Även 

de osäkra faktorerna av ingångsparametrarna kring bedömningarna diskuteras för 

simulationen av bland annat efterklangstiden. I detta arbete sammanförs även kunskaper 

från musikvetenskap med teknisk akustik. Detta resulterar i att de musikvetenskapliga 

slutsatserna dras utifrån relativt komplicerade akustiska simuleringar. 

 

9.1 Efterklangstid 

 

Frågeställningen kring efterklangstid var följande: 

 

 Vilken skillnad är det i efterklangstid i Dalby kyrka mellan nutid och 1400-talet 

och hur kan en skillnad påverka framförandet av vokal musik? 

Det kan med all säkerhet sägas att efterklangstiden i Dalby kyrka på 1400-talet var kortare 

än idag förutsatt att kyrkan hade förblivit lika stor. I denna uppsats beräknas absorptionen 

på ett mer generöst sätt. Med det menas att efterklangstiden i själva verket var kortare 

men kanske inte så kort som det beräknats fram genom detta arbete. I utgångspunkten för 

beräkningen av absorptionen kan det finnas en del osäkra antaganden som baseras på 

bland annat filmen ”Mässa i medeltida socken” och tavlan  ”The mass of St. Giles”. I 

filmen syns inga mattor i kyrkorumet, men däremot syns det på målningen väldigt många 

mattor på kyrkogolvet. Det betyder att antagandet som görs kring mängden mattor i 

simuleringen för Dalby kyrka är osäkert. Då det förekommer upp emot en halv miljon 

ytor i modellen gjordes en viktning per varje kvadratmeter. Modellen är tillförlitlig men 

möjligtvis inte så exakt som det skulle önskas. Varje kvadratmeter innehåller 79% 

kalksten, 6,5% matta, 11,7% tyg, 2,9% möbler och 0,23% kuddar.  

 

Det bör även tilläggas att jämförelser gjorts mellan konsertsalens och Dalby kyrkas 

efterklangstid. Även om Dalby kyrka hade en efterklangstid på 1400-talet som liknade 

mer en, vad som anses med dagens öron vara en konsertsals, så är beräkningarna av 

efterklangstiden i konsertsalar mer stabila. Beräkningarna sker utan besökare där 

besökana i sig inte spelar så stor roll för efterklangstiden. I Dalby kyrka på 1400-talet 

och i nutid kommer besökana att bidra med en något kortare efterklangstid. Detta med 

tanke på att det förekommer många fler hårda ytor i kyrkan jämfört med en i konsertsal. 
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Om alla dessa parametrar tas i beaktande så kan Dalby kyrkas efterklangstid på 1400-

talet beskrivas som mer lik en konsertsals fast på ett något instabilt sätt då den kunde 

variera mer än i en konsertsal. En något kortare efterklang kan ha bidragit till vokala 

uppföranden på ett gynnsamt sätt, då det med längre efterklang kan det bli svårare att 

hålla intonationen och rytmen vid t ex sång med många melismatiska inslag. Själva 

vokala kyrkomusiken i sig från den tiden var inte så rytmisk, men det kan ändå vara en 

viktigt parameter att förhålla sig till.  

Programet Odeon har varit ledande i ett par decennier kring denna sortens beräkningar 

och simuleringar som användes för att beräkna efterklangstiden här. Det finns en hel del 

dokumenterad praktisk erfarenhet på WSP Akustik mellan beräkningar, simuleringar och 

faktiska mätningar. Den erfarenheten har att göra med bland annat jämförelser mellan 

Odeon och ett annat beräknings- och simuleringsprogram för efterklangstid som heter 

CATT. Valet av programmet Odeon har grundat sig på erfarenheter, personlig kompetens 

i Odeon och programmets förmåga att hantera en mycket stor inscannad rumsmodell. 

Trots möjligheten att använda en relativt stor modell i programvaran uppkom en klar 

begränsning vid den valda storleken och det antal ytor modellen innehöll. Med det menas 

att varje beräkning gick att genomföra men tog cirka 11 timmar. Det innebar att antalet 

beräkningar med en modell av denna storlek kommer att begränsas avsevärt. Därför vore 

det mest sannolikt mer optimalt att jobba med en nerbantad modell där ytantalet minskats 

samt mer exakt tillskrivning av egenskaper för varje yta gjorts istället för att ett 

medelvärde för samtliga ytor beräknats.  

 

9.2 Ljudkrukor 

 

Frågeställningen kring ljudkrukor var följande: 

 

 På vilket sätt bidrar ljudkrukor till den akustiska miljön i kyrkan? 

Utifrån svårigheter att utvärdera ljudkrukor skulle det kunna antas att dess betydelse är 

mer av en förstärkande karaktär av klangfärg och då i vissa frekvenser som kanske 

lägger ytterligare någon sorts dimension vid vokala framträdanden om dessa finns i 

tillräcklig mängd. Ljudkrukor kan antas börja försvinna ur nybyggda kyrkor i samband 

med att tempererad stämning börjar vinna mer mark i vårt musikaliska arv. Det kan 

tänkas att klangfärgen blir något falsk om den rena stämningens ljudkrukor blandades 

med tempererade toner av luta eller klavierinstrument med en sorts övertonsserie som 
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kan tänkas likna naturtoner.  Det skulle kunna tänkas att dåtida människor var vana vid 

tonsvagare framföranden av musik och med det kunde upplvelsen av ljudkrukor ha 

större effekt än men dagens betydligt tonstarkare framföranden där ljudkrukorna spelat 

ut sin roll. 

 

Det kan tänkas att kortare efterklang lyfte fram ljudkrukor som mer effektiva där ljudet 

upplevdes som skimrande något längre än själva efterklangen i kyrkan. Den kan uppfattas 

som en skillnad på efterklangens karaktär när inspelningar mellan kyrkans och 

ljudkrukornas efterklangstid jämförs. Det förekommer en hörbar skillnad på klangfärg. 

Den är dessvärre svår att analysera. För att analysera klangfärg skulle noggrannheten på 

mätningarna behöva vara bättre och fler jämförande mätningar behöva göras. Om 

analysen kring ljudkrukornas volym stämmer så är dessa mest troligt för små för att vara 

effektiva ljudkrukor. Det är alltså inte uteslutet att dessa anvädes för ett annat ändamål. 

Ett annat användningsområde skulle kunna vara för någon sorts förankring för 

byggställning eller stöd för uppbyggnad av valven.  

 

En kompletterande undersökning i labbmiljö av spektogramanalysen med olika 

helmholtsresonatorer och ljudkrukor vore på sin plats att genomföra. Detta i syfe att 

utvärdera spektrogramanalysen på ett metodiskt sätt. 

 

Det finns ingen information kring om ljudkrukorna i Dalby kyrka är öppna eller stängda. 

I denna uppsats betraktades dessa som stängda då det antogs vara mest troligt med tanke 

på att valven är murade på andra sidan mot yttertaket.  
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Bilagor 
Bilaga A, Mikrofonplacering 1 (M1) 

 
  



  
 

V 

Bilaga B, Mikrofonplacering 2 (M2) 

 
  



  
 

VI 

Bilaga C, Mikrofonplacering 3 (M3) 

 
  



  
 

VII 

Bilaga D, Mikrofonplacering 4 (M4), orgelbalkong 

 
  



  
 

VIII 

Bilaga E, Mikrofonplacering 5  (ljudkruka 1) 

 
  



  
 

IX 

Bilaga F, Mikrofonplacering 6  (ljudkruka 2) 

 
  



  
 

X 

Bilaga G, Mikrofonplacering 7  (ljudkruka 3) 

 
  



  
 

XI 

Bilaga H, Mikrofonplacering 8  (ljudkruka 4) 

 
  



  
 

XII 

Bilaga I, Mikrofonplacering 9  (ljudkruka 5) 

 
  



  
 

XIII 

Bilaga J, Mikrofonplacering 10, 11 och 12  (kryptan) 

 
  



  
 

XIV 

Bilaga K, Medel för efterklangstid M1 – M4 
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Bilaga L, Ljudkruka 1-3 jämfört med medelefterklangstid 
 

 

Figur L-1 Medelefterklangstid med rött och ljukruka 1 med blåt. 

 

 
Figur L-2 Medelefterklangstid med rött och ljukruka 2 med lila. 

 

 
Figur L-3 Medelefterklangstid med rött och ljukruka 3 med brunt. 
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Bilaga M, Ljudkruka 4-5 jämfört med medelefterklangstid 

 
Figur M-1 Medelefterklangstid med rött och ljukruka 4 med grönt. 

 

 
Figur M-2 Alla ljudkrukor 

  



  
 

XVII 

Bilaga N, Absorptionskoefficienter i sekunder 

 
Beskrivning                                      125 

Hz 
250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

Gardintyg, <0,2 kg/m2, 0-200 mm framför tung vägg, min-värde  0,05 0,06 0,09 0,12 0,18 0,22 

Vävd gardin, >0,4 kg/m2 veckad 1:3, 0-200 mm hård vägg, max-värde  0,1 0,4 0,7 0,9 0,95 1 

         
Bokhyllor 20 cm djupa, tomma hyllplan (Aobj =0,22/3, per m2 täckt vägg) 0,07 0,15 0,29 0,34 0,34 0,34 

Skåp 30 cm djupt med dörr, utan glaspartier  (Aobj =0,32/3, per m2 täckt 
vägg) 

0,28 0,37 0,45 0,45 0,45 0,45 

         
Mjuk golvmatta på betongbjälklag, < 5 mm  0,02 0,03 0,06 0,15 0,3 0,4 

Mjuk golvmatta på betongbjälklag, >10 mm  0,04 0,08 0,15 0,3 0,45 0,55 

         

         
   Absorptionsarea räknad per 1 m2 area 

material eller 1 m2 föremål 

Stol, stoppad sits och rygg, enstaka 0,1 0,2 0,25 0,3 0,35 0,35 

 


