
EXAMENSARBETE

Brass som brass?
en praktisk undersökning om skillnader och likheter mellan brassinstrument ur

perspektivet som trumpetare

Elin Andersson
2014

Konstnärlig kandidatexamen
Musik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



!
!
!
!
!
!

Brass som brass? 
!

En praktisk undersökning om skillnader och likheter mellan 
brassinstrument ur perspektivet som trumpetare !!!!!!

!
!
!

Elin Andersson 
!

Examensarbete 2014 
!
!
!
!!!

Huvudhandledare: Carl Holmgren !
Forskningshandledare: Åsa Unander-Scharin !!

Konstnärlig kandidatexamen, Musik 
Luleå Tekniska Universitet Institutionen för Konst, kommunikation och 

lärande 



Abstract 
!!
Syftet med arbetet var att genom praktiskt musicerande undersöka skillnader och likheter mellan 
olika brassinstrument ur mitt perspektiv som trumpetare. Frågeställningar jag utgick från var:  !

 - Vilka svårigheter stöter jag på som trumpetare när jag spelar andra brassinstrument? 
 - Hur kan jag komma förbi de eventuella svårigheterna? 
 - Vilka kunskaper har jag som trumpetare nytta av när jag spelar andra brassinstrument? 
 - Hur påverkas mitt trumpetspel av att jag spelar andra brassinstrument? !

Arbetet är avgränsat till instrumenten trumpet, valthorn, trombon och tuba. Jag har övat på och 
spelat in ett ensemblestycke för brasskvartett samt fyra solostycken, ett för varje instrument. Jag har 
även intervjuat tre musiker som spelar flera brassinstrument om deras erfarenheter i ämnet. !
Jag kom fram till att det viktigaste när jag spelar andra brassinstrument egentligen inte handlar om 
speltekniken på instrumenten utan mer om musikaliteten och hur jag vill att det ska låta när jag 
spelar. Även om jag spelar rätt toner är det ändå inte säkert att det låter bra om jag inte fraserar eller 
har en tanke med vad jag vill få fram med musiken.      !!
Sökord: Brassinstrument, trumpet, trombon, valthorn, tuba, praktiskt musicerande, ensemblespel, 
solospel. 
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Ämnesspecifika begrepp !!
I texten använder jag en del ord som kan behöva förklaras. Nedan följer en ordlista med några av de 
begrepp som jag använder. !
Begrepp Förklaring

Alternativa drag Alternativa drag är när det går att spela samma ton på flera olika ställen på 
trombonen. Det finns ofta en standardposition och sedan alternativa 
positioner. T.ex. har f standardposition 1, men går även att spela på 
dragposition 6. 

Alternativa grepp Alternativa grepp är när det går att spela samma ton med olika kombinationer 
av ventilerna på trumpet, valthorn och tuba. 

Ambis Ett annat ord för embouchure som är läpparnas position i munstycket.

Ansats Ansatsen på brassinstrument görs med tungan som förs framåt i munnen mot 
tänderna i ett tu-liknande ljud för att sätta an tonen. Man brukar prata om att 
munnen formas som att man säger t.ex. tu, du, la, da m.m.

Drag Trombonen har ett drag som man ändrar ton med. Det finns sju olika 
positioner på draget som förändras lite beroende på vilken hylla man är på. 

Hylla På brassinstrument går det att spela flera toner utan att ändra ventiler eller 
drag. De toner som går att spela är från naturtonserien. Varje ton i serien har 
en egen hylla på brassinstrumenten. 

Kixa Att kixa är när man träffar fel i instrumentet och hamnar på en annan hylla än 
den som var tänkt.

Klockstycke Klockstycket är den del av brassinstrumenten som ljudet kommer ut från. Det 
är den änden av röret som man inte blåser i, och det är format som en tratt.  

Kvartsventil Vissa tromboner har en kvartsventil, vilket är ett förlängningsrör med 
tillhörande ventil som går att trycka ner för att sänka hela trombonen en kvart. 
Den används för att spela lägre toner än de som går att ta på en vanlig 
trombon utan kvartsventil och även för att kunna spela toner som i vanliga 
fall ligger på 6:e och 7:e dragpositionen på 1:a och 2:a dragpositionen istället 
vilket kan underlätta vid snabba positionsbyten.   

Pedalton Pedaltonen är den första tonen i brassinstrumentens naturtonserie. Pedaltoner 
är låga toner i brassinstrumenten och är egentligen inte en del av 
instrumentens vanliga omfång, men med rätt teknik går de ändå att spela. 

Sordin Sordin är en plast- eller metallkopp som stoppas i klockstycket på 
brassinstrument för att dämpa ljudet eller förändra klangfärgen. Det finns 
sordiner av olika slag till alla brassinstrument. 

Spräckigt Spräckigt är när tonen i ett brassinstrument spricker istället för att vara jämn 
och fin.
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Stopphorn Stopphorn är när man vinklar handen i klockstycket på ett valthorn så att den 
stoppar ljudet, vilket ger en sordinliknande effekt. 

Ventiler Trumpet, valthorn och tuba har minst tre ventiler. Det finns 8 olika 
ventilkombinationer men då två av dessa (1+2 och 3) är samma blir det 7 d.v.s 
lika många som dragpositionerna på en trombon. Valthorn har ibland en 
extraventil och tubor har ibland en eller flera extraventiler. 

Växelbas Att spela växelbas innebär att basen växlar mellan två toner i ett ackord, ofta 
på ettan och trean i en fyrtakt och ofta mellan grundtonen och kvinten i 
ackordet.    

Begrepp Förklaring
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1. Inledning och bakgrund !!
1.1 Personlig bakgrund och bakgrund till idén !
Jag började spela trumpet vid nio års ålder i Umeå Musikskola. Med tiden blev jag mer och mer 
intresserad av trombon eftersom några av mina kompisar spelade det och jag tyckte instrumentet 
verkade intressant. Det var dock först under gymnasiet jag började spela trombon. Jag upptäckte då 
många likheter mellan trumpet och trombon, som till exempel blåstekniken och att det fanns ett 
samband mellan trumpetens ventilkombinationer och trombonens dragpositioner. !
Efter gymnasietiden studerade jag på Framnäs folkhögskola, på musiklinjen med klassisk inriktning 
med trumpet som huvudinstrument. Jag fortsatte även att spela trombon vid sidan av trumpetspelet.  !
Under min tid på Framnäs folkhögskola fick jag möjlighet att spela valthorn. Det fanns ett valthorn 
på skolan men ingen valthornist så inför en konsert där det skulle framföras ett stycke med en 
valthornsstämma blev jag tillfrågad om att spela den. Jag provade och märkte då att valthorn, precis 
som trombon, hade vissa likheter med trumpet. Det svåra var dock att hyllorna inte låg på samma 
ställen i instrumentet som på trumpet. Jag testade mig fram genom att spela ton för ton i 
valthornstämman på piano, leta rätt på tonen på valthornet och sedan skriva ner i noterna vilket 
grepp som stämde bäst. Jag lärde mig melodin som jag skulle spela utantill och tittade sedan på de 
nerskrivna greppen istället för noterna. Det fungerade och konserten gick bra. !
Under mitt andra år på Framnäs folkhögskola hade vi en period som ägnades åt att alla i klassen 
arrangerade varsitt stycke för valfri sättning och som utmynnade i en konsert. Jag valde då att 
arrangera ett stycke för brassensemble bestående av två trumpeter, en trombon och en tuba. På 
skolan fanns förutom jag själv, två trumpetare och en trombonist, men ingen tubaist. Jag bestämde 
mig för att försöka spela tubastämman själv, trots att jag nästan aldrig hade spelat tuba. Jag lånade 
en tuba från Musikhögskolan i Piteå och märkte då att instrumentet var ganska likt trombon, bara 
med lite större munstycke och lägre omfång registermässigt. Jag tyckte det var svårt att få en fin 
och klar ton i tuban och i vissa fall pricka rätt ton, men tubastämman som jag hade skrivit bestod 
mest av växelbas och inga snabba löpningar eller melodier, så jag lyckades ändå ta mig igenom den.  !
Efter två år på Framnäs folkhögskola började jag klassisk kandidat på Musikhögskolan i Piteå, med 
trumpet som huvudinstrument. Vid flera tillfällen fick jag möjlighet att spela trombon och valthorn, 
vilket gjorde att jag utvecklades lite för varje gång jag spelade dem. Jag var dock dålig på att öva på 
dessa instrument, så jag kände aldrig att jag behärskade dem så bra som jag ville kunna göra.  !
Idén till det här arbetet kom till då jag kände att jag ville behärska valthorn, trombon och tuba 
bättre. Jag ville veta exakt vad jag behöver tänka på när jag spelar dem för att det ska gå så bra som 
möjligt.  !
Jag har aldrig upplevt att jag som trumpetare förväntas kunna spela andra brassinstrument. De som 
jobbar som brasslärare behöver kunna spela de instrument de undervisar i men som musiker har jag 
inte stött på något sammanhang där det har krävts av mig. Däremot anser jag att det är positivt att 
kunna spela flera instrument. Jag upplever att man har större möjlighet att få spelningar och det kan 
även vara praktiskt i vissa sammanhang då det är en ekonomisk fördel att anställa en person för att 
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spela två instrument istället för två personer som spelar ett instrument var. Jag har även fått flera 
trombonspelningar via andra trumpetare jag har lärt känna för att jag spelar trumpet. !
Jag har märkt att det inte är negativt att kunna spela flera instrument och jag känner att jag skulle 
vilja utveckla mina färdigheter på trombon, valthorn och tuba för att göra det lättare för mig själv 
när jag ska spela dessa instrument. Jag tycker det är kul att spela andra brassinstrument än trumpet 
och tror att jag kommer ha mycket nytta av att lära mig mer om de andra instrumenten, både för 
mina färdigheter på de andra instrumenten men även för mina trumpetfärdigheter.  !!
1.2 Brassinstrumentens historia och funktionalitet  !
I det här avsnittet kommer jag berätta om brassinstrumentens historia och utveckling genom tiderna, 
hur de brassinstrumenten är uppbyggda, hur de fungerar och vad de används till samt förklara 
naturtonserien. !!
1.2.1 Brassinstrumentens historia !
Brassinstrument, eller bleckblåsinstrument, är en familj av blåsinstrument tillverkade av framförallt 
mässing. De instrument som räknas till brassfamiljen är trumpet, horn, trombon och tuba som alla 
finns i olika varianter. Man får ljud i dem med hjälp av läpparnas vibration i ett grytformat 
munstycke som man blåser i. Brassinstrumenten har sitt ursprung i urholkade djurhorn och under 
bronsåldern tillverkades även en liknande variant av metall. Den nordiska näverluren kom till på 
900-talet och bestod av ett rör i trä med näver lindat runtom. Under 1400-talet uppfanns ett sätt att 
böja mässingsrören genom att fylla dem med upphettat bly och sedan bocka rören, hetta upp blyet 
igen och låta det rinna ut. Brassinstrumenten var länge begränsade till de naturtoner som kunde 
frambringas genom att blåsa i röret. För att kunna spela olika naturtonsserier var man tvungen att 
byta till rör av annan längd. I början av 1800-talet uppfanns den ventilkonstruktion som används 
idag som istället kopplar till ett extra rör som utökar rörets längd och då ändrar instrumentets 
stämning och naturtonsserien som kan spelas på det (Nationalencyklopedin). Brassinstrumenten 
idag har ofta 3–6 ventiler förutom trombonen som istället har ett drag för att ändra rörets längd. 
Genom att kombinera ventilerna på olika sätt och växla mellan olika naturtonsserier går det att spela 
helt kromatiskt.  !!
1.2.2 Naturtonserien !
Alla toner utom sinustoner   består av övertoner. Övertonerna uppstår i ett bestämt mönster med ett 1

bestämt avstånd mellan varje ton. Mönstret är detsamma för alla grundtoner. Detta mönster kallas 
för övertonsserien eller naturtonserien. Brassinstrument kan på ett och samma grepp spela 
naturtonserien genom att bara ändra på hastigheten i luftströmmen (Nationalencyklopedin). En 
högre lufthastighet ger en högre ton, medan en lägre lufthastighet ger en lägre ton. I högt register 
blir läpparnas anspänningsgrad högre och i lågt blir den lägre. De 16 första tonerna i naturtonserien, 
med grundtonen C ser det ut såhär: !

!2
!  Sinuston är en ton som består av endast en frekvens.1



Om man anger tonernas plats i en durskala så har de tonplatserna:  
1–1–5–1–3–5–b7–1–2–3–#4–5–6–b7–♮7–1.  

!
Ju högre upp i naturtonserien man kommer desto mindre avstånd blir det mellan tonerna. Varje ton i 
naturtonserien motsvarar en så kallad hylla på ett brassinstrument. När man, utan att ändra ventiler 
eller drag, byter mellan tonerna i serien säger man att man hoppar mellan hyllorna. För att kunna 
spela de toner som inte finns med i naturtonserien för instrumentets grundton används ventilerna 
eller draget för att sänka grundtonen och därmed få en annan naturtonserie.  !
På brassinstrument går det alltså att spela flera toner på samma grepp eller dragposition till skillnad 
från många andra instrument. För att kunna spela den ton som är tänkt är det viktigt att veta hur 
tonen låter redan innan den spelas. Det hjälper inte att bara ta rätt grepp eller dragposition eftersom 
det inte garanterar att rätt ton spelas.     !!
1.2.3 Instrumenten i arbetet !
Instrumenten som förekommer i mitt arbete är trumpet, valthorn, trombon och tuba.  !!
1.2.3.1 Trumpet !
Trumpeten är det minsta instrumentet i 
brassfamiljen. Det är ett ventilinstrument och 
finns i många olika varianter. Den vanligaste är 
bb-trumpeten som används i sammanhang som 
brassensemble, symfoniorkester, blåsorkester, 
storband, blåssektion i pop/rock-musik m.fl. 
Bb-trumpeten har tonen bb som grundton och 
om man spelar utan att använda ventilerna 
använder man då bb naturtonserie. Andra 
vanliga stämningar på trumpeter är c, eb och d, 
vilka alla är mindre till storleken och har högre 
register än bb-trumpet.  !
Bb-trumpetens omfång är ungefär e–c3 men i likhet med alla andra brassinstrument beror omfånget 
på musikerns färdighet. En mer erfaren trumpetare har ofta större register än en mindre erfaren. 
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Trumpetare läser bb-noter i g-klav, men kan ofta transponera klingande c-noter i g-klav om det 
behövs.  !
Den specifika trumpeten som jag använder i mitt arbete är en stor bb-trumpet som fungerar bra till 
klassisk musik.  !
Bild trumpet visar en bb-trumpet.  !!
1.2.3.2 Valthorn !
Valthorn är ett ventilinstrument som är stämt i bb 

och f. Många valthorn är så kallade dubbelhorn 
vilka består av två horn med olika stämningar i 
samma instrument. En extra ventil kopplar om 
mellan hornen. Dubbelhornets normala omfång 
är B1–bb2, nästan fyra oktaver vilket är mer än de 
flesta andra brassinstrument. Valthornet har tre 
ventiler plus en extra för att koppla om mellan 
de olika hornen. Ventilerna trycks ned med 
vänster hand medan höger hand placeras i 
klockstycket. Valthornister läser oftast noter i f i 
g-klav, men är kända för att vara duktiga på att 
transponera då det ofta dyker upp hornnoter för 
andra stämningar. Ibland om det går lågt kan 
noterna noteras i f-klav.  !
Valthornet används mycket i klassisk musik, i brassensemble, symfoniorkester och blåsorkester. Till 
skillnad från alla andra brassinstrument är valthornet även ett av instrumenten i blåskvintetten, som 
i övrigt endast består av tråblåsinstrument. I framförallt äldre jazzmusik kunde valthorn användas, 
men det är inte lika vanligt i modern jazz.  !
Det som skiljer valthorn från trumpet är att valthornet har längre rör, men kan spela i nästan samma 
register som en trumpet. Valthornets mellanregister hamnar högre upp i naturtonserien än 
trumpetens mellanregister och hyllorna hamnar då närmare varandra. Därför är det lätt att träffa fel 
hylla på valthorn. !
Valthornet jag använder i arbetet är ett dubbelhorn av en amerikansk tillverkare som är bra till 
blåsorkester, men kan vara lite svårt att få en jämn och fin klangfärg med då det lätt blir starkt och 
spräckigt.  !
Bild valthorn visar ett dubbelhorn.   !!!!!!
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1.2.3.3 Trombon !
Trombonen skiljer sig en del från de andra 
brassinstrumenten genom att det har drag istället 
för ventiler. Draget har sju positioner som 
motsvarar de olika ventilkombinationerna på de 
andra brassinstrumenten. Omfånget är E–d2. 
Valthornet har större omfång både nedåt och uppåt 
i registret jämfört med trombon. En vanlig 
trombon heter egentligen tenortrombon, men 
kallas ofta bara för trombon. Trombonen och 
trumpeten är förutom draget lika i konstruktionen. 
Trombonen ligger en oktav under trumpeten och 
speltekniken är ganska lik.  !
Vissa tenortromboner har kvartsventil, vilket är ett förlängningsrör med tillhörande ventil som 
sänker trombonen en kvart vid användning. Det är oftast stora tenortromboner som har kvartsventil 
och de passar bra till att spela i brassensemble, symfoniorkester och blåsorkester medan mindre 
tromboner utan kvartsventil används mer till storband och blåssektion i pop/rock-musik. 
Trombonens grundton är bb men man läser noter klingande i f-klav. Även tenorklav kan förekomma 
vid höga partier. !
Bastrombon är en trombonvariant med samma grundstämning som tenortrombon, men med större 
klockstycke och grövre rör som kombinerat med en eller två kvartsventiler gör att det går att spela 
lägre toner än på en tenortrombon. Bastrombon används i bl.a. symfoniorkester och storband.    !
Trombonen jag använder i arbetet är en stor 
tenortrombon med kvartsventil.  !
Bild trombon visar en tenortrombon utan 
kvartsventil.  !!
1.2.3.4 Tuba !
Tuban är brassfamiljens största instrument och 
agerar ofta bas i ensemblesammanhang. Tuban 
har 3–6 ventiler och finns i olika stämningar. De 
vanligaste är bb, c, eb och f där bb är störst och har 
lägst register medan f är minst och har högst 
register. Omfånget varierar beroende på stämning 
men generellt är det Eb1–a1. Tuban används i 
symfoniorkester, blåsorkester, brassband, 
brassensembler och storband där bastrombonisten 
ofta även spelar tuba. Wagnertuban som ibland 
förekommer i symfoniorkestermusik är trots sitt 
namn ingen tuba utan en blandning av valthorn, 
trombon och tuba. Den ligger högre upp i register 
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än tuba och spelas ofta av valthornister.  !
Jag använder mig av två olika tubor i mitt arbete. Den ena är en stor bb-tuba med fyra ventiler och 
den andra är en mindre eb-tuba med tre ventiler.  !
Bild tuba visar en bb-tuba med fyra ventiler och liknar den bb-tuba jag använder i undersökningen.  !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. Syfte och frågeställningar !!
Syftet är att genom praktiskt musicerande undersöka de olika instrumenten i en brasskvartett   ur 2

mitt perspektiv som trumpetare. !
För att besvara syftet formulerade jag följande frågeställningar: !

- Vilka svårigheter stöter jag på som trumpetare när jag spelar andra brassinstrument? 
  
- Hur kan jag komma förbi de eventuella svårigheterna? !
- Vilka kunskaper har jag som trumpetare nytta av när jag spelar andra brassinstrument? !
- Hur påverkas mitt trumpetspel av att jag spelar andra brassinstrument? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!
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!  En brasskvartett kan ha olika sättningar men består ofta av två trumpeter och två tromboner. I mitt arbete består 2

brasskvartetten av trumpet, valthorn, trombon och tuba. 



3. Metod och material !!
För att besvara syftet använde jag mig av följande metoder: !

 - instudering av ett ensemblestycke och fyra solostycken 
 - inspelningar av vissa övningspass 
 - intervjuer med brassmusiker 
 - studioinspelningar 
 - loggbok !

Jag valde att öva in alla stämmor till ett stycke för brasskvartett, Brass Polka komponerat av Joseph 
Horovitz samt fyra solostycken, Monolog 6, Monolog 7, Monolog 8 och Monolog 9, komponerade 
av Erland von Koch. Jag dokumenterade övningspassen genom att föra loggbok om problem, 
lösningar samt tankar som uppstod, efter varje pass och spelade in vissa utvalda. Det hade blivit för 
många inspelningar om jag hade spelat in alla övningspass, därför valde jag att bara spela in när det 
var något speciellt jag ville lyssna efter.  !
Jag valde att spela både ett ensemblestycke och solostycken eftersom det kändes viktigt med båda 
typerna av musicerande. I början hade jag tänkt spela endast två ensemblestycken, men sedan kom 
ett förslag upp om att jag borde ha med solostycken i arbetet också. Jag tog då bort ett av 
ensemblestyckena och lade till ett solostycke för varje instrument. Ensemblespel var en viktig del i 
lärprocessen och det var bra att träffa musikerna i brasskvartetten som har instrumenten som 
huvudinstrument. Dock var det lätt att gömma sig bakom andra i ensemblespel så det kändes 
relevant att även spela ett solostycke på varje instrument där jag blev mer utlämnad och allt jag 
gjorde hördes bättre.  !
Jag lyssnade på inspelningar av styckena för inspiration. Här är de versionerna jag lyssnade på: !

Erland von Koch: Monolog 6 för valthorn: spotify:track:5GyFYl0H2IrDLH5eONrJ6J !
Erland von Koch: Monolog 7 för trumpet: spotify:track:3yAgftcaIXMRu3QrVcDWTm !
Erland von Koch:  Monolog 8 för trombon: spotify:track:50KrtB0Ywv9vwwMtXsT54G !
Erland von Koch:  Monolog 9 för tuba: spotify:track:4pi5jeNmS6aKxaF6RqJziK !
Joseph Horovitz: Brass Polka: spotify:track:0H7E3zAwAENe5smUoAwCbd !

Jag gjorde skriftliga intervjuer med tre musiker som spelade fler än ett brassinstrument för att få en 
inblick i deras tankar om ämnet samt få lite tips gällande hur jag kunde gå till väga i min övning.  !
De fem styckena dokumenterades genom tre studioinspelningar. De medverkande musikerna i 
Inspelning 1 och 2 var Gustaf Sjösvärd (trumpet), Emma Wahlström (valthorn), Patrik Östholm 
(trombon), André Thörnfeldt (tuba). Joel Löf medverkade som ljudtekniker under Inspelning 1 och 
2 och Nicklas Dahlin som ljudtekniker under Inspelning 3.  !!
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Jag delade in arbetet i perioder med olika fokus.   !

!
Övningsperiod 1 gick ut på att lära mig grunderna på varje instrument och lära mig spela varje 
instruments stämma till Brass Polka.  !
Under samma tid som Övningsperiod 1 gjorde jag intervjuer med tre musiker som spelade två eller 
fler brassinstrument om deras erfarenheter i ämnet.  !
Inspelning 1 gjordes för att jag skulle höra och komma på nya saker som jag behövde öva mer på, 
samt få tips av musikerna i brasskvartetten om hur jag kunde gå tillväga för att bli bättre på att spela 
instrumenten. !
Övningsperiod 2 ägnades åt att öva på det jag efter Inspelning 1 kom fram till att jag behövde öva 
på. Denna övningsperiod handlade mycket om att förbättra olika partier i stämmorna till Brass 
Polka men handlade även om en del övergripande övning på instrumenten.  !
Inspelning 2 gjordes på nästan samma sätt som Inspelning 1 med samma stycke och samma 
brasskvartett och den här inspelningen var till för att dokumentera mina förbättringar och blev då en 
av de klingande slutprodukterna till mitt arbete.  !
Övningsperiod 3 ägnades mest åt att öva in solostyckena Monolog 6, 7, 8 och 9 på respektive 
instrument.  !
Inspelning 3 gjordes för att dokumentera solostyckena.  !!!!!!
!
!
!!

Tidsspann Period

2013-11-04–2014-01-17 Övningsperiod 1

2013-11-04–2014-01-17 Genomförande av intervjuer

2014-01-17 Inspelning 1: övningsinspelning Brass Polka

2014-01-17–2014-02-23 Övningsperiod 2

2014-02-23 Inspelning 2: Brass Polka

2014-02-23–2014-03-09 Övningsperiod 3

2014-03-09 Inspelning 3: Monolog 6, 7, 8 och 9
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4. Processbeskrivning !!
Följande avsnitt är en redogörelse för min arbetsprocess. Jag börjar med att berätta om 
ensemblestycket och de fyra solostycken jag har använt i arbetet. Därefter kommer ett avsnitt om 
intervjuerna jag gjorde med tre musiker. Jag kommer beskriva arbetsprocessen i kronologisk 
ordning: Övningsperiod 1, Inspelning 1, Övningsperiod 2, Inspelning 2, Övningsperiod 3 samt 
Inspelning 3. Alla delar i processbeskrivningen förutom den första och andra om ensemble- och 
solostyckena samt intervjuerna, är indelade instrumentvis där jag tar upp specifika saker om varje 
instrument under respektive rubrik.  !!
4.1 Brass Polka och Monolog 6, 7, 8 och 9 !
Jag använde mig av ett ensemblestycke och fyra solostycken i mitt arbete med att undersöka 
brassinstrumenten i en brasskvartett.  !
Det första stycket heter Brass Polka och är komponerat av Joseph Horovitz som är en brittisk 
kompositör. Han föddes 1926 i Wien, Österrike (Music Sales Classical) och hans judiska familj 
flydde under andra världskriget från nazisterna till England. Han har skrivit många verk för 
blåsorkester och brassband. Brass Polka skrevs 1976 för brasskvartett med sättningen trumpet, 
valthorn, trombon och tuba. Det är ett ganska lättsamt stycke med typisk växelbastuba som skulle 
passa bra in på en tysk oktoberfest. Polka är en dans i tvåtakt som uppstod i Österrike på 1930-talet. 
Den fick sitt namn efter det tjeckiska ordet ”pulka” (”halva”) (Nationalencyklopedin), då dansen 
utförs med små hoppande steg.  !

Joseph Horovitz: Brass Polka: spotify:track:0H7E3zAwAENe5smUoAwCbd !
Partitur till Brass Polka finns som bilaga 1. Stämmor finns som bilaga 2, 3, 4 och 5.  !
De fyra solostyckena för valthorn, trumpet, trombon och tuba heter Monolog 6, Monolog 7, 
Monolog 8 och Monolog 9 och är komponerade av Erland von Koch under 1970-talet. Von Koch 
var en svensk kompositör född 1910 och avliden 2009 (Gehrmans musikförlag). Han studerade 
musik i Stockholm, Tyskland och Frankrike, och skrev i början av sin karriär mycket filmmusik till 
bland andra Ingmar Bergmans filmer. Han har skrivit solostycken för flöjt, oboe, klarinett, saxofon, 
fagott, valthorn, trumpet, trombon, tuba, gitarr, slagverk, harpa, piano, sång, fiol, viola, cello och 
kontrabas. Monologerna består alla av två satser, men jag har valt att begränsa mig till att endast 
spela första satsen ur trumpet-, valthorn-, trombon- och tubamonologerna. Efter att ha lyssnat på 
satserna och tittat på noterna konstaterade jag att det skulle räcka för undersökningen att endast 
spela första satsen ur varje solostycke, då det var tillräckligt med material för varje instrument.  !

Erland von Koch: Monolog 6 för valthorn: spotify:track:5GyFYl0H2IrDLH5eONrJ6J !
Erland von Koch: Monolog 7 för trumpet: spotify:track:3yAgftcaIXMRu3QrVcDWTm !
Erland von Koch: Monolog 8 för trombon: spotify:track:50KrtB0Ywv9vwwMtXsT54G !
Erland von Koch: Monolog 9 för tuba: spotify:track:4pi5jeNmS6aKxaF6RqJziK 
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!
Noter till Monologerna finns som bilaga 6, 7, 8, och 9. !!
4.2 Intervjuer !
Jag har intervjuat tre musiker om hur det är att spela flera brassinstrument. De intervjuade är: !

- Håkan Nyqvist som har frilansat som trumpetare och hornist i Sverige och övriga Europa. Han 
medverkar på inspelningar med bl.a. Sveriges Radios jazzgrupp, Thad Jones, Lars Gullin och 
Georg Riedel.  !

- Daniel Lind som jobbar som brasslärare på Umeå Musikskola och både spelar och undervisar i 
trumpet, valthorn och trombon.  !

- Björn Hängsel som spelar bastrombon och tuba i bl.a. Norrbotten Big Band. !
Jag valde personer som jag visste spelade flera brassinstrument på en hög nivå. Jag ville även 
intervjua två personer till, som båda spelar trumpet och trombon, men dessa fick jag tyvärr inte svar 
från. De tre jag fick svar från räckte eftersom jag fick med alla brassinstrument jag berör i mitt 
arbete.  !
Intervjuerna gjordes skriftligt via mail under den senare delen av höstterminen 2013, under samma 
tid som Övningsperiod 1.  !
I mina intervjufrågor fokuserade jag på att fråga hur respondenterna själva upplever att det är att 
spela flera olika brassinstrument och vilka skillnader och likheter de stöter på mellan instrumenten. 
Jag ville att de skulle svara på frågorna utifrån sig själva och sin erfarenhet inom området och att 
svaren inte nödvändigtvis behövde vara allmäna fakta med en trovärdig källa som jag lika gärna 
skulle kunna läsa mig till. Jag ville veta deras funderingar och tankar om ämnet och 
förhoppningsvis få tips som jag kunde använda mig av i arbetet.  !
En sammanställning av intervjuerna finns som bilaga 10. !!
4.2.1 Sammanfattning av intervjuer !
Många av svaren bekräftar det jag redan trodde, till exempel att trumpet kräver en snabbare 
luftström än tuba. Det var skönt att få sådana svar för det betydde att det jag redan visste och trodde 
stämde ganska bra överens med respondenternas åsikter. !
En del av svaren reagerade jag inte på när jag läste dem, men i efterhand när jag själv stötte på 
problem i min övning har jag förstått vad som menades med dem. Ett exempel på ett sådant svar var 
att Björn Hängsel tyckte han tog i för mycket i ansatserna när han spelar tuba. Det visade sig vara så 
även för mig.  !
Jag fick en hel del bra svar som det visade sig att jag skulle komma att ha nytta av senare i mitt 
arbete. Dessa svar kommer att beröras senare i processbeskrivningen. 
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4.3 Övningsperiod 1  !
Mitt första övningsschema för Övningsperiod 1 gick ut på att ägna en vecka i taget åt varje 
instrument. Första veckan övade jag valthorn, andra veckan tuba och tredje veckan trombon. Det 
var bra för att komma igång med varje instrument och känna efter vad som var svårast med att spela 
dem. Vid ett handledningstillfälle föreslog dock min handledare Carl Holmgren att istället för att 
låsa varje vecka till ett instrument kunde jag lägga upp övningen så att jag övade mer på det som 
kändes svårt och mindre på det som kändes lätt. Eftersom jag hade en del erfarenhet av att ha spelat 
trombon tidigare fann jag det lättare än att spela tuba och valthorn. Därför behövde jag lägga mer 
tid på att öva tuba och valthorn, och lite mindre tid på att öva trombon. Det var ett system som 
fungerade bra för mig och det gjorde så att jag inte använde tid i onödan till det instrument som var 
minst svårt att spela. Så de tre första veckorna av Övningsperiod 1 ägnade jag en vecka till varje 
instrument och därefter valde jag att öva det som jag kände att jag behövde öva mest på, vilket ofta 
var valthorn och tuba.    !
I mina övningspass under Övningsperiod 1 fokuserade jag dels på att få ljud i och förstå hur varje 
instrument fungerade och dels på att lära mig stämmorna till Brass Polka. !!
4.3.1 Trumpet !
Eftersom trumpet är mitt huvudinstrument och jag övade på det i vanliga fall tog jag inte med 
trumpetövning i övningsschemat för examensarbetet. Jag lyssnade på en inspelning av Brass Polka, 
spelade stämman och konstaterade att det inte skulle vara svårt att spela rätt toner. Det som dock var 
svårare var att få in andningspauser från Piu vivo till slutet av stycket. Jag behövde någonstans att 
andas för det gick inte att spela ända till slut i ett andetag.  !!!!!!!!!!!!!!

 !!

!
!12

Bild 1: Brass Polka, trumpet, T58–77



Förutom problemet med andningspauserna hittade jag inga större tekniska problem i 
trumpetstämman och kunde därför koncentrera mig mer på frasering och dynamiska aspekter 
istället för tekniska. I början valde jag t.ex. att dela in melodin i fyrataktersfraser då jag tyckte det 
förde musiken framåt på ett bättre sätt än om jag hade delat in den i till exempel tvåtaktersfraser. Se 
Bild 1, då början och slutet av stycket liknar varandra i denna stämma.   !!
4.3.2 Valthorn !
Valthorn var svårt för mig i början eftersom hyllorna och greppen var helt annorlunda än på 
trumpet. Jag visste inte var i instrumentet jag befann mig när jag spelade. Hela första övningspasset 
ägnade jag åt att sitta vid pianot och spela en ton i taget och sedan hitta samma ton på valthornet 
och därmed lista ut var hyllorna låg. Det är svårt att spela valthorn utan att veta var hyllorna ligger, 
eftersom det går att spela många olika toner på samma grepp. Jag visste att hornets grundton är f 
och när jag väl hittade den, lärde mig höra hur den lät och hur det kändes att spela den tonen gick 
det bättre. I början av Övningsperiod 1 var jag alltid tvungen att ha ett piano eller en trumpet att 
stämma av emot för att veta vilken ton jag spelade på valthornet. Jag hade spelat lite valthorn förut, 
men då egentligen inte förstått hur instrumentet fungerade utan bara testat mig fram och gissat vilka 
grepp varje ton hade. !
När jag hade listat ut hur valthornet fungerade tog jag hjälp av en grepptabell jag hittade i Blåsbus 1 
(Utbult, 2001), en nybörjarbok för valthorn. Jag använde grepptabellen mycket i början när jag hade 
glömt de rätta greppen för vissa toner. Greppen på valthorn skilde sig en del från trumpetgreppen. 
Det som gjorde det förvirrande var att ungefär hälften av alla toner har samma grepp på valthorn 
som på trumpet medan resterande skiljer sig åt. I början var det lite svårt att koppla isär 
greppsystemen men efter hand blev det allt lättare. Eftersom trumpet spelas med höger hand och 
valthorn med vänster hand blev det lättare att hålla isär dem. Jag kunde ha ett greppsystem kopplat 
till varje hand. !
Hornstämman till Brass Polka gick bra att spela fram till ett parti där det var hornsolo, vilket var 
svårt. Jag skrev i övningsloggboken (2013-11-05): !

Sen spelade jag igenom Brass Polka. Den hade ett klurigt hornsoloparti som jag nog måste öva en del på 
för att få bra. Det gick upp ganska högt i registret (noterat trestrukna c), men jag satte tonerna. Dock 
måste jag jobba lite på att få det snyggt. !!

Se Bild 2 på följande sida. !!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!
 !!!!

Jag märkte att jag hade lätt för att spela högt på valthorn. Jag antog att det var tack vare att jag 
spelar trumpet. Jag var van vid att ligga på med ett högt tryck i instrumentet och därför gick det 
lättare att spela höga toner på hornet, tyvärr dock desto sämre att spela låga toner.  !
Efter några övningspass upptäckte jag att luftströmmen var viktig för mig när jag spelade valthorn. 
Det nämnde Håkan Nyqvist i intervjun, men jag jag förstod det först när jag var med om det själv. 
När jag spelade med stadig och kontrollerad luftström gick det ofta bättre än när jag glömde bort att 
göra det. Jag kixade mindre, fick klarare ansatser samt stabilare och renare ton. !!
4.3.3 Trombon !
Eftersom jag hade spelat en del trombon tidigare gick det bättre än de andra instrumenten. Jag 
behövde inte lära känna trombonen på samma sätt som valthornet utan kunde istället fokusera mer 
på att utveckla den kunskap jag redan hade om instrumentet.  !
Det gick bra att spela trombonstämman till Brass Polka och jag konstaterade snabbt att det 
förmodligen inte skulle vara ett lika stort problem för mig att lära mig spela tonerna i 
trombonstämman jämfört med valthornsstämman och tubastämman. Trombonen hade inte heller 
något svårt solo i stycket, som valthornet och tuban har. Att kunna spela trombonstämman 
musikaliskt med bra frasering, intonation, klang och tonbildning var dock något jag tyckte att jag 
skulle behöva jobba med. Jag skrev i övningsloggboken (2013-11-28): !

Idag har jag övat trombon. Det gick bra. Jag tror inte det kommer vara några större problem med att sätta 
trombonstämman eftersom jag har spelat rätt mycket trombon tidigare. Det var dock något ställe som gick 
lite extra lågt som var lite smålurigt som jag kommer att få öva på, även lite intonationsgrejer. Men jag 
tror att det bästa är nu att fokusera mest på valthorn och tuba då det kommer vara svårare än trombon.   !

Jag skrev att det som var svårast med trombon var ett ställe som gick extra lågt och även att det var 
lite svårt med intonationen. Det stället jag syftade på var bokstav F och G i Brass Polka. Det var 
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Bild 2: Brass Polka, valthorn, T32–44 (g-klav)



speciellt de två första takterna i F och den första takten i G jag hade problem med. Där fungerade 
trombonen som tuba under hornsolot, medan tuban hade paus. Det gick lågt för att vara en 
trombonstämma och jag hade svårt att spela de låga tonerna svaga och klara. De blev lätt för starka 
och spräckiga.  

!!!
Ibland var det svårt att intonera på trombonen. Trombonen har inga ventiler utan fungerar med sitt 
positionslösa drag mer som en fiol. Man måste lära sig exakt var alla toner sitter och det kan variera 
från trombon till trombon. Ju mer jag övade och spelade på just den trombonen jag använde mig av 
desto bättre lärde jag mig hur jag skulle intonera.    !!
4.3.4 Tuba !
Utdrag från loggboken (2013-11-19):  !

Idag körde jag första övningspasset på tuba. Jag spelade i ca 15 min, sen höll jag på att svimma. Det krävs 
MYCKET luft när man ska spela tuba. !

Jag konstaterade snabbt att tuba var det svåraste brassinstrumentet för mig att spela. Det kan ha att 
göra med att jag är trumpetare och att storleksskillnaden mellan trumpet och tuba är ganska stor. 
Det som förvånade mig mest var hur mycket luft som försvann direkt på grund av de stora rören 
och det låga motståndet i tuban. Trumpeten har mycket högre motstånd, smalare och kortare rör och 
därför räcker luften längre än på tuba. Jag hade redan innan anat att det krävdes mycket luft när man 
spelar tuba, men jag blev ändå överraskad över hur mycket luft det faktiskt krävdes. På trumpet är 
det lättare att fuska med luften. Det går att komma undan med att spela utan att ha andats in särskilt 
mycket luft, även om det låter sämre än om man faktiskt spelar med mycket luft. Tuba går dock inte 
att spela över huvud taget om man inte använder luften. !
I början när jag övade tuba handlade allting om att ta rätt ton. Jag hamnade ofta mellan två toner 
och det ljud som kom ur tuban då var ett slags skorrljud som inte var eftersträvansvärt. Det var 
irriterande och hur mycket jag än koncentrerade mig för att blåsa rätt mängd luft och försöka pricka 
rätt ton så blev det ändå ofta skorrtoner. Först trodde jag att skorret berodde på att jag hade ett 
munstycke som egentligen inte passade till tuban. Men när jag testade ett annat munstycke som 
passade till tuban lät det ändå likadant och då började jag förstå att det förmodligen var på grund av 
min bristande tubateknik som det blev så. Jag pratade med tubaisten i brasskvartetten och han 
berättade att tubor, speciellt stora bb-tubor, lätt skorrar på vissa toner och att många kunde ha 
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Bild 3: Brass Polka, trombon, T33–40



problem med det. Han tipsade om att jag skulle försöka spela med jämn och stadig luftström. Med 
denna kunskap gick det bättre för mig, men inte tillräckligt för att skorret skulle försvinna helt.  !
Greppen på bb-tuba blir desamma som på trumpet, förutom att bb-tuban jag spelade på även hade en 
fjärde ventil. Jag brydde mig inte om den fjärde ventilen men om jag förstod rätt så fungerade den 
som en kvartsventil på trombon. Den används för att spela väldigt låga toner eller som alternativt 
grepp istället för originalgreppen på vissa toner. Något som var svårt för mig var att tubanoter skrivs 
i klingande bas-klav. Det förstörde alla likheter i greppen som trumpet och tuba hade med varandra 
eftersom trumpetstämmor noteras i g-klav i bb. Jag tog hjälp av en grepptabell jag hittade i Blåsbus 
1 (2000) för tuba. Jag spelade igenom musikstycken från boken för att lära mig koppla ihop noterna 
med rätt grepp och även lära mig hitta tonerna på tuban. Boken var ett bra hjälpmedel för att 
komma igång. !
Det svåraste med Brass Polka var tubasolodelen som sträckte sig mellan repetitionsbokstäverna D 
och F. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 !!!!!
Solot gick snabbt och på vissa ställen fanns det ingenstans att andas. Jag tror tanken var att man 
skulle hålla längre fraser än jag klarade av. När jag övade blev det dock bättre men innan 
Inspelning 1 kändes det inte som att jag skulle kunna ta mig igenom den delen. De två lägsta 
tonerna i slutet av tubasolot lyckades jag aldrig komma ner till under Övningsperiod 1 trots att jag 
visste vad det skulle vara för grepp och hur tonerna skulle låta. Jag antog att det var en av 
nackdelarna med att vara trumpetare och spela tuba. !
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Bild 4: Brass Polka, tuba, T13–37 



4.4 Inspelning 1: övningsinspelning Brass Polka !!
4.4.1 Tillvägagångssätt !
Inspelning 1: övningsinspelning Brass Polka gjordes i aulan på Musikhögskolan i Piteå 2014-01-17 
och medverkande var jag själv, Gustaf Sjösvärd (trumpet), Emma Wahlström (valthorn), Patrik 
Östholm (trombon), André Thörnfeldt (tuba) och Joel Löf (ljudteknik). Vi spelade in stycket Brass 
Polka av Joseph Horovitz.  !
Tanken var att göra en inspelning av Brass Polka medan den fortfarande var i övningsstadiet. 
Musikerna och teknikern hade fått noter och en länk till den inspelning jag hade lyssnat på. De 
informerades även om att det var en övningsinspelning och att de gärna fick komma med 
speltekniska och musikaliska tips för respektive instrument eller andra allmänna tips till mitt arbete. !
Vi började med att repetera stycket eftersom vi aldrig hade spelat det tillsammans tidigare. Jag 
spelade med i trumpetstämman för att kunna styra tempon och övergångar och visa hur jag ville ha 
stycket. Vi satt i en halvcirkel med ett stereomikrofonpar placerat högt upp framför oss. !
Vi spelade in stycket med hela ensemblen men bytte ut en av musikerna i varje inspelning mot mig 
själv. Jag började att spela trumpet, och trumpetaren i ensemblen fick då vila. Sedan spelade jag 
valthorn och då fick valthornisten vila och så fortsatte vi på det sättet. Vi tog två hela tagningar av 
stycket rakt igenom för varje instrument. Efteråt hade jag sammanlagt åtta versioner av Brass 
Polka, två versioner för varje instrument.  !
Jag spelade in versionerna i ordningen trumpet, valthorn, trombon och tuba. Jag och de andra 
musikerna kom fram till att det förmodligen skulle gå bäst att gå uppifrån och ner i 
instrumentstorlek. Många tycker att det är lättare att gå neråt än uppåt i instrumentstorlek om man 
ska byta snabbt mellan dem. Det är känsligare att pricka toner i det högre registret än i det lägre 
eftersom tonerna ligger närmare varandra ju högre upp man kommer. För mig blir musklerna i 
läpparna förvirrade om jag först spelar tuba och sedan ska spela trumpet. Det händer då lätt att jag 
halkar runt mellan hyllorna eftersom det är närmare mellan dem på trumpet jämfört med tuba. Den 
enda fördelen jag har upptäckt med att gå nerifrån och upp i instrumentstorlek är att jag får bra 
andning och använder mycket luft.    !!
4.4.2 Resultat av Inspelning 1: övningsinspelning Brass Polka !
Jag valde ut de inspelningar jag tyckte lät bäst med varje instrument. Jag lyssnade på inspelningarna 
och försökte höra vad jag gjorde bra och vad jag gjorde mindre bra. Vissa saker jag hörde hade jag 
redan märkt under inspelningen, medan andra var nya insikter som jag inte hade hört tidigare utan 
märkte först när jag lyssnade i efterhand.  !
När jag analyserade inspelningarna skrev jag listor för varje instrument över vad jag skulle tänka på 
till Övningsperiod 2 och Inspelning 2, för att kunna förbättra så mycket som möjligt.  !
Jag spelade även in början av Brass Polka på varje enskilt instrument. Dessa inspelningar kan man 
lyssna på för att höra hur de enskilda instrumenten låter, innan man lyssnar på hela ensemblen.  
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4.4.2.1 Trumpet !
Jag har haft trumpetinspelningen som referensinspelning eftersom alla spelar sina huvudinstrument. 
Se Bilaga 11: Ljudfiler.  !
Lyssna på:  
Ljudfil 1: Inspelning början av Brass Polka endast trumpet 
Ljudfil 2: Inspelning 1 Brass Polka trumpet !

!!
4.4.2.2 Valthorn !
Lyssna på: 
Ljudfil 3: Inspelning Brass Polka endast valthorn 
Ljudfil 4: Inspelning 1 Brass Polka valthorn !
Valthornsinspelningen gick bättre än jag trodde den skulle göra. Jag hade tidigare varit orolig för att 
jag inte ens skulle kunna träffa rätt toner, men just det visade sig faktiskt gå ganska bra. 
Hornsolopartiet gick mindre bra, men ändå bättre än jag trodde. Slutet av solot, när det blir högt och 
stora hopp mellan tonerna, var svårast. Valthornisten i ensemblen hade också lite problem med det 
partiet. Jag tolkade det som att solot var svårt för valthorn. Noterade c3, som är den högsta tonen i 
solot, är tydligen en allmänt känd hög ton på valthorn enligt valthornisten. Den lyckades jag spela 
men resten blev sämre. Jag tänkte att någonting som gjorde hornsolot svårt kunde vara att jag var 
dålig på att trycka ner ventilerna med vänsterhanden, istället för höger hand som jag är van vid på 
trumpeten. Jag var långsammare med vänster hand och fick ibland en konstig vinkel med handen 
som gjorde det oergonomiskt att spela och som gjorde att jag slant på ventilerna. Solopartiet gick 
ganska snabbt och jag tänkte att jag förmodligen skulle få ut mycket av att öva på snabbheten i 
vänsterhanden.  

LYSSNINGSREFLEKTION TRUMPET

Var (Del:takt) Vad Problem

D:2 Första tonen, e Dålig intonation. Vet inte om det är jag eller 
någon annan.

G:1 Andra tonen d Dålig intonation. Här är det jag. 

H Första takterna Otajt mellan mig och trombonen. Det låter 
som att jag stressade här. Det ska vara samma 
tempo som hornsolodelen.

Piu vivo Hela melodin i Piu vivo till slut Jag får slut på luft och andas på ställen som 
inte är optimala för melodin och missar 
dessutom toner eftersom jag andas. Jag spelar 
fel legatobågar och staccaton.
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!!
4.4.2.3 Trombon !
Lyssna på: 
Ljudfil 5: Inspelning Brass Polka endast trombon 
Ljudfil 6: Inspelning 1 Brass Polka trombon !
Det svåraste med tromboninspelningen var, som jag tidigare nämnt, i bokstav F och G där det gick 
lågt. Det var svårt att spela svagt och samtidigt behålla bra luftflöde och tonkvalitet. Jag fick några 
tips av trombonisten i ensemblen. Han sa att det kunde gå bättre om jag använde mer luft och 
spelade mer som tuba genom att tänka mer ”hooo” än ”tuuu” på varje ton. Om man uttalar orden 
känner man att ”hooo” gör att tungan lägger sig längre ner och munnen blir formad på ett sätt som 
gör att luften får mer plats och därmed minskar lufttrycket. Det fungerade inte för mig just då, men 
det var ett bra tips som jag sedan övade mer på under Övningsperiod 2. Jag frågade honom också 
om alternativa drag. Han svarade att han alltid spelade originaldragen om han hann. Om det gick 
snabbt använde han ibland alternativa drag om de låg närmare föregående ton. För mig var det 
svårare att pricka rätt och rent på de alternativa dragen eftersom jag var mer van vid att använda 
originaldragen. Det var ett bra tips som jag har haft mycket nytta av. !

LYSSNINGSREFLEKTION VALTHORN

Var (Del:takt) Vad Problem

D:8–E:1 Hela åttondelsfrasen Jag slarvar mig igenom den och måste öva på att 
spela rätt grepp samt öva oktavhoppet mellan c  och 
c .

F Hela hornsolot Ansatserna är för hårda och luftströmmen för 
instabil. Jag behöver tänka på att spela mjukare 
ansatser och ligga på med luften mer. Tänk på 
handpositionen och öva greppen till metronom. Öva 
speciellt upptakt till bokstav G och slutet av solot 
just innan c

H:2 Tonen b Jag måste veta hur tonen låter för att träffa rätt ton 
efter pausen.

I:1–2 Hoppet mellan g  och c  
samt tonerna i I:2

Öva hoppet mellan g  och c  för att veta hur frasen i 
I:1 ska låta och spela tonerna i I:2 lite högre i 
intonation. 

LYSSNINGSREFLEKTION TROMBON

Var (Del:takt) Vad Problem

B:1 och K:1 Första tonen Tonen a är lite för lågt intonerad.

F Hela hornsolot För starkt, ful klang och okontrollerat. Blås mer luft och 
använd mjukare ansatser. Tänk mer som att jag spelar tuba.

H Första frasen Spela med trumpeten och stressa inte. 
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4.4.2.4 Tuba !
Lyssna på: 
Ljudfil 7: Inspelning Brass Polka endast tuba 
Ljudfil 8: Inspelning 1 Brass Polka tuba !
Jag tog mig igenom tubastämman trots att jag inte trodde att jag skulle kunna göra det. Men det blev 
mycket skorr, ful klang och många feltoner. Mina ansatser var för hårda och jag orkade inte hålla 
långa fraser. Tuba var svårast att spela av alla instrument under inspelningen. Det svåraste med 
Brass Polka var tubasolot. Det märkte jag redan under Övningsperiod 1 och det visade sig stämma 
under inspelningen också. Jag var då långt ifrån att kunna spela solot i tempot som står i noterna, 
och det var svårt även i ett lägre tempo. Jag fick inte bort skorrljudet och träffade inte alltid rätt 
toner. På vissa ställen finns det inte någonstans att andas och det gjorde det hela ännu värre. 
Tubaisten i ensemblen kunde inte heller spela solot i det tempo som stod så vi drog ner tempot 
under den delen i alla inspelningar. Det var skönt att få veta att tubasolot, i likhet med hornsolot, 
faktiskt var ganska svårt även för de som har instrumenten som huvudinstrument.  !
Det svåraste med tubasolot var slutet, där det inte fanns någonstans att andas. 

  

!!!
Enligt tubaisten i ensemblen är det lätt hänt att det blir skorrtoner på tuba och det är något som 
måste motverkas. Ibland när jag spelade lät det fint med klara och rena toner men plötsligt kunde 
det bli skorr och jag förstod inte varför. Tubaisten och trombonisten i ensemblen gav mig tipsen att 
försöka använda mer luft och en mer kontrollerad luftström när jag blåste genom tuban för att få 
bättre kontroll över tonen.  !
Jag tyckte jag fick för hårda ansatser när jag spelade tuba, och trombonisten, som även spelade lite 
tuba, sa att jag kunde testa att ha tungan lite längre ner i munnen. Jag vågade dock inte prova det 
under Inspelning 1 för det kanske skulle förstöra mer än hjälpa just då, men jag testade det senare, 
under Övningsperiod 2. Björn Hängsel skrev i intervjun att han tyckte han ibland fick för hårda 
ansatser när han spelade tuba och att det är något han fick tänka på. Det stämde in på mig också.  !
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Bild 5: Brass Polka, tuba, T28–37



!!
4.4.2.5 Att tänka på till Inspelning 2 !
Den största skillnaden jag märkte mellan mig och de andra musikerna under Inspelning 1 när jag 
spelar valthorn, trombon och tuba var ansatserna och tonkvalitén. Jag hade inte lika mjuka ansatser 
och stabil, fyllig och ren ton som de hade. Jag trodde att största anledningen till detta var att jag inte 
koncentrerade mig på att hålla en stabil luftström utan tryckte dit tungan när jag skulle pricka en ton 
istället för att lita på att luften skulle göra jobbet. Jag tänkte att det förmodligen var en vanlig 
företeelse med brassinstrument. Det var lätt hänt att jag gjorde en lite för hård och ful ansats för att 
bli säkrare på att pricka rätt ton, på bekostnad av tonkvalitén. Jag bestämde mig för att i 
Övningsperiod 2 öva mer på att spela med mjukare ansatser och tonkvalité, och inte bara pricka 
tonerna.  !!
4.5 Övningsperiod 2 !
Övningsperiod 2 sträcker sig mellan Inspelning 1 (2014-01-17) och Inspelning 2 (2014-02-23). 
Fokus under Övningsperiod 2 låg på att öva på det jag kände att jag behövde öva på mer i Brass 
Polka med lyssningsreflektionslistorna som grund. !!
4.5.1 Trumpet !
I trumpetstämman till Brass Polka var det andningarna jag hade mest problem med. Det var svårt 
att hitta någonstans att andas utan att bryta fraserna i slutet, från Piu vivo och framåt. Jag testade 
olika alternativ men det var svårt att hitta en bra lösning. Jag kom fram till att första frasen gick bra 
att hålla från Piu vivo fram till just innan K. Sedan blev det problem eftersom det är bågar i K:4–L:1 
och L:4–5. Egentligen skulle det vara naturligt att andas där, men kompositören ville att frasen ska 
hållas över och det tyckte jag var snyggt. Problemet blev då att jag inte kunde hitta någon 
annanstans att andas. Till slut bestämde jag mig för att andas just efter första tonen i K:1 och i den 
lilla pausen innan näst sista tonen i L:8 för att ha luft till sluttonen. I inspelningarna var det jag som 
styrde ritardandot på slutet och kunde därför se till att jag hann andas där. !!!

LYSSNINGSREFLEKTION TUBA

Var 
(Del:takt)

Vad Problem

Hela stycket Generellt om hela mitt tubaspel Jag måste spela med mer luft, stadigare 
luftström och mjukare ansatser.

E–F Andra halvan av tubasolot Jag måste öva på att få ihop slutet av tubasolot, 
främst från andra halvan av E fram till F. Där 
blev det alldeles för många fel toner och fel 
rytmer. Jag kan lägga upp näst sista och sista 
tonen en oktav för att underlätta sista frasen. 
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 !!!!!!!!!!!!
 

!
I lyssningsreflektionslistan från Inspelning 1 hade jag skrivit att jag spelade orent på ett par toner. 
Jag övade på de ställena för att få det bra och det var inga större problem. Det handlade nog bara 
om slarvfel under inspelningen.  !!
4.5.2 Valthorn 
   
Under Övningsperiod 2 gick det bättre att spela valthorn. Jag behövde inte koncentrera mig lika 
mycket för att hitta rätt ton på instrumentet och ta rätt grepp utan kunde istället fokusera mer på att 
spela med en fin klang genom att tänka på att blåsa en jämn luftström. Jag övade mycket på att 
spela med stabilare och fylligare ton med mjukare ansatser. !
I Brass Polka övade jag på det jag hade skrivit i lyssningsreflektionslistan. Jag övade på att spela de 
snabba fraser jag hade upptäckt att jag slarvade mig igenom under Inspelning 1. Då var jag så 
koncentrerad på att försöka pricka rätt toner, att jag inte hunnit tänka på att öva fingerhastighet. I D:
8 slarvade jag med åttondelarna och även hoppet c1–c2 i E:1 blev ojämnt. !
Jag övade mycket på hornsolot mellan F och H för att få till mjuka ansatser, spela rätt toner och 
spela tajt med bra frasering och klang. Jag märkte under Inspelning 1 att jag ibland spelade otajt. 
Det löste jag genom att öva både delar av och hela solot till metronom. Jag började med ett 
långsamt tempo och ökade tills jag nådde målhastigheten. Jag märkte att jag ibland glömde bort att 
blåsa tillräckligt med luft när det kom ett extra svårt parti, om det t.ex. gick extra högt eller extra 
snabbt blev jag mer koncentrerad på det än själva luften. Allting blev då fulare och jag blev tröttare 
i läpparna, så jag övade även på att inte sluta blåsa. !!!!
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Bild 6: Brass Polka, trumpet, T58–77



4.5.3 Trombon !
Efter min lyssningsreflektion av Inspelning 1 kände jag att det jag borde öva mest på trombon är fin 
klang, mjuka ansatser och i vissa fall bättre intonation.  !
I Brass Polka övade jag mest hornsolopartiet mellan F och H. Jag hade svårt att spela de låga 
tonerna med mycket luft, fin ansats och svagt. Jag fick tips av trombonisten i ensemblen att använda 
mer luft och tänka mer som när jag spelar tuba (”hooo” istället för ”tuuu”) och det visade sig 
fungera bra, då det kändes som att jag fick till luftigare toner och mindre spräck i det partiet.  

!!!
I B:1 och K:1 var jag alltid för hög på första tonen av någon anledning. Jag övade på att spela med 
bättre intonation och det gick bättre när jag väl visste om det och kunde motverka det.    !!!

 !!!!!!
4.5.4 Tuba !
Jag kände efter Inspelning 1 att jag behövde öva på att få bort skorret som blev på minst varannan 
ton, få bättre pricksäkerhet, spela med mer luft och mjukare ansatser. Skorret förstörde mycket av 
helheten av mitt tubaspel och jag kände att det var en av de viktigare sakerna jag behövde öva bort.  
Hur mycket jag än övade slutade det inte att skorra. Här är ett utdrag ur loggboken från ett 
övningspass under Övningsperiod 2 (2014-02-11): !

Jag spelade på Bb-tuban och försökte allt vad jag kunde att spela utan att det skorrade. Det funkar ibland 
och ibland inte, vissa toner verkar vara omöjliga. Det gör mig lite less! Jag försökte ha en konstant och 
kontrollerad luftström, men det är som att det ändå inte räcker. Jag vet inte vad jag gör fel. !!
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Bild 8: Brass Polka, trombon, T66–67 (basklav)

Bild 7: Brass Polka, trombon, T33–40



4.5.4.1 Byte till eb-tuba !
Anledningen till att jag valde att spela på den stora bb-tuban var att jag ville lära mig spela på den 
största tuban. Under Inspelning 1 pratade jag med trombonisten och tubaisten i ensemblen om 
skillnader mellan olika tubor. De tyckte det var lättare att få ton utan skorr i eb-tuba än bb-tuba. Jag 
tänkte inte mer på det då eftersom jag hade bestämt mig för att spela på bb-tuban och ville hålla fast 
vid det beslutet. Men under ett övningspass i Övningsperiod 2 var jag så less på skorret som blev på 
bb-tuban att jag bestämde mig för att testa spela på eb-tuban som jag också hade tillgång till. Jag 
provade den och kände stor skillnad från bb-tuban. Det var lättare att få en ton utan skorr och jag 
kunde spela snabbare och snyggare på den. Den enda nackdelen som jag kom på med eb-tuban var 
att den inte såg lika stor och mäktig ut som bb-tuban samt att den inte hade lika basig klang. Men 
jag kom fram till att det inte gjorde något eftersom den var mycket mer lättspelad. Tuborna skilde 
sig registermässigt eftersom bb-tuban hade lägre grundton samt flera extraventiler som eb-tuban inte 
hade. Eftersom mitt tubaregister ändå var begränsat gjorde det inte någonting för jag hade ändå 
aldrig lyckats komma ner till de två lägsta tonerna i Brass Polka med bb-tuban, trots att de är 
möjliga att spela på instrumentet. !!!!

 !!!!!
Med eb-tuban fick jag bättre kontroll över instrumentet, kunde spela mer musikaliskt och 
koncentrera mig på frasering och tonkvalité utan rädsla för att missa tonerna. Det blev även lättare 
att spela de höga tonerna i I:2 och J:1 i Brass Polka i rätt oktav. Tidigare hade både jag och 
tubaisten i ensemblen oktaverat ner dem på grund av att det var svårt att pricka både dem och de 
låga tonerna som kom efter, med bb-tuban.  

!!!!
En annan sak som blev lättare med eb-tuban var att jag kunde läsa tubanoterna som om de vore bb-
trumpetnoter i g-klav och det blev då samma grepp som på trumpet. Förutom att lägga till tre kors 
till tonarten, tänker man på samma sätt, och det underlättade för mig att spela tubanoterna då det 
blev ett tankemoment mindre. Det var ett knep som jag någon gång hade lärt mig men sedan glömt 
bort, för att sedan komma på det igen när jag först spelade Brass Polka på eb-tuban. När jag spelade 
bb-tuba var jag tvungen att skriva in greppen på vissa toner i noterna för att komma ihåg vilket 
grepp jag skulle ta, men med eb-tuban blev det inget problem längre. 
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Bild 10: Brass Polka, tuba, T51–54

Bild 9: Brass Polka, tuba, T32



4.6 Inspelning 2: Brass Polka !
4.6.1 Tillvägagångssätt !
Inspelning 2 gjordes 2014-02-23 i aulan på Musikhögskolan i Piteå. Till min hjälp hade jag samma 
personer som tidigare och vi spelade åter in Brass Polka. Vi satt på samma sätt och använde samma 
mikrofoner som tidigare. Enda skillnaden från Inspelning 1 var att istället för att spela in hela 
stycket rakt igenom två gånger på varje instrument spelade vi in del för del. Jag delade upp Brass 
Polka i fem delar: !

  
Det kändes naturligt att dela in stycket i dessa delar eftersom det mellan delarna automatiskt blir 
små konstpauser med ackord som klingar ut och sedan följs av upptakt till nästa del. !
För att få inspelningen så bra som möjligt utan att slita ut oss spelade vi in del för del istället för 
hela stycket i en tagning. Jag började med att spela trumpet för att sedan gå nedåt i 
instrumentstorlek med valthorn, trombon och sist tuba. Vi gjorde 2–3 tagningar på varje del med 
varje instrument, förutom tubasolodelen och hornsolodelen. Det blev fler tagningar på dem både för 
min skull när jag spelade solodelarna på respektive instrument, men även för tubaistens och 
hornistens skull. Det kändes skönt för mig att de också fortfarande tyckte att solona var jobbiga. Det 
tolkade jag som att det faktiskt var svåra partier för dessa instrument. !
           
4.6.2 Resultat av Inspelning 2: Brass Polka !
Jag kände mig säkrare på alla instrument under Inspelning 2 jämfört med Inspelning 1. Det berodde 
förmodligen på att jag hade övat mer men även på att jag hade lyssnat på inspelningarna från första 
inspelningstillfället. Det hjälpte mig att höra sådant jag kunde göra bättre, som jag inte tänkte på 
förut. Till Inspelning 2 var jag mer medveten om vad jag skulle fokusera på.  !!
4.6.2.1 Trumpet !
För att jämföra Inspelning 1 med Inspelning 2, lyssna på: 
Ljudfil 2: Inspelning 1 Brass Polka trumpet 
Ljudfil 9: Inspelning 2 Brass Polka trumpet !
Förbättringarna av mitt trumpetspel på Brass Polka från Inspelning 1 till Inspelning 2 var inte 
jättestora. Det jag gjorde mindre bra på Inspelning 1 rättade jag till. Jag försökte spela med bättre 

Del Beskrivning Repetitionsbokstav

1 Tema 1 A, B och C

2 Tubasolo D och E

3 Hornsolo F och G

4 Mellandel I och J fram till Piu vivo

5 Sluttema Piu vivo till slut
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intonation på ett par ställen, andas där jag skulle andas och inte kixa. Eftersom vi spelade in stycket 
del för del och inte hela rakt igenom var det lättare för mig att koncentrera mig på att spela bättre 
och inte slarva. Jag fick ny energi till varje del eftersom jag fick vila mellan dem.  !
I Piu vivo fram till slutet av stycket gjorde jag förbättringar med andningarna. Se Bild 1 för 
notexempel.  !
För att jämföra det specifika stället i stycket, lyssna på: 
Ljudfil 17: Inspelning 1 Brass Polka trumpet, piu vivo till slut 
Ljudfil 18: Inspelning 2 Brass Polka trumpet, piu vivo till slut !!
4.6.2.2 Valthorn !
Lyssna på: 
Ljudfil 4: Inspelning 1 Brass Polka valthorn 
Ljudfil 10: Inspelning 2 Brass Polka valthorn !
Under Inspelning 2 fokuserade jag mest på att spela med mer luft och mer kontrollerad luftström 
samt mjukare ansatser. Den här gången behövde jag inte koncentrera mig så mycket på att spela rätt 
toner och rätt grepp och kunde därför fokusera mer på att spela med fin klang, stabil ton, mjuka 
ansatser och bra frasering. Med bra frasering menar jag att jag ville kunna få ut den frasering jag 
ville och inte stoppas av bristande teknik på instrumentet. Det gick ganska bra men jag var hela 
tiden tvungen att tänka på att spela med jämn luftström, stabil ton och mjuka ansatser och inte 
bara trycka dit rätt toner. !
Hornsolot gick bättre än tidigare, tack vare mer luft och mjukare ansatser. Timingen blev också 
bättre tack vare att jag hade övat med metronom. Det kändes som jag hade bättre kontroll över 
valthornet och kunde få instrumentet att göra mer som jag ville. Under Inspelning 1 slant jag ibland 
med fingrarna, speciellt under hornsolot. Det berodde nog på att jag inte var van att spela med 
vänster hand, men det förbättrades under Övningsperiod 2. Övningen med metronom gjorde att jag 
nötte in greppen på ett sätt jag inte tidigare gjort. Hornsolot var dock fortfarande ett svårt parti och 
jag spelade det inte så perfekt som ville kunna spela det, men jag tror att jag fick till det så bra som 
jag kunde just då. !
Här är ett citat från loggboken angående hornsolot (2014-02-24): !

Just i solot kände jag efter ett tag att jag ofta glömde bort det här med att spela snyggt, så efter några 
tagningar påminde jag mig själv om det och då blev det bättre när jag tänkte på det. Men jag antar att det 
är en vanlig grej, att när det kommer något lite extra svårt så glömmer man bort allt annat än att sätta 
tonerna. Typ frasering, andning, artikulation och nyanser. !!!!!!!!
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Lyssna på: 
Ljudfil 19: Inspelning 1 Brass Polka valthorn, valthornssolo 
Ljudfil 20: Inspelning 2 Brass Polka valthorn, valthornssolo !!!!!!!!!!!!!!!!!

 !!!!!
Ett annat parti jag förbättrade till Inspelning 2 var från H fram till Piu vivo. Under Inspelning 1 var 
jag osäker på hur valthornsstämman lät i just den delen och det blev då svårt att spela rätt toner. Jag 
märkte att jag spelade bättre på valthorn om jag visste exakt hur det jag skulle spela lät. I:1 blev 
bättre under Inspelning 2, för att jag visste hur det skulle låta och för att jag hade lyssnat på 
Inspelning 1 och konstaterat att jag var för låg i intonation och därför visste att jag skulle tänka mer 
på det under Inspelning 2.  !
Lyssna på: 
Ljudfil 21: Inspelning 1 Brass Polka valthorn, Bokstav I 
Ljudfil 22: Inspelning 2 Brass Polka valthorn, Bokstav I 

!!!!
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Bild 11: Brass Polka, valthorn, T32–45

Bild 12: Brass Polka, valthorn, T46–55



4.6.2.3 Trombon !
Lyssna på: 
Ljudfil 6: Inspelning 1 Brass Polka trombon 
Ljudfil 11: Inspelning 2 Brass Polka trombon !
Det svåraste partiet F och G gick bättre i Inspelning 2 gången tack vare att jag hade övat på att spela 
med mer luft och tänka lite mer som att jag spelar tuba, som trombonisten i ensemblen tipsade mig 
om under Inspelning 1. Tidigare hade jag problem med att få de lägsta tonerna kontrollerade. De 
blev lätt för starka och spräckiga med för hårda ansatser och för lite luft. Nu när jag hade övat hade 
jag bättre kontroll och behövde inte spela lika starkt och hårt. Det blev även lättare att följa 
hornisten, som styrde fraseringen i den delen. Dock blev ändå första tonen i G:1 okontrollerat stark, 
så jag antar att det här är något jag får fortsätta jobba med om jag vill få full kontroll.  !
Lyssna på: 
Ljudfil 23: Inspelning 1 Brass Polka trombon, valthornssolo 
Ljudfil 24: Inspelning 2 Brass Polka trombon, valthornssolo 

!!!!!
4.6.2.4 Tuba !
Lyssna på: 
Ljudfil 8: Inspelning 1 Brass Polka tuba 
Ljudfil 12: Inspelning 2 Brass Polka tuba !
Tubainspelningen gick bättre under Inspelning 2 än tidigare. Det svåraste under Inspelning 1 var att 
jag var osäker på om jag skulle kunna spela rätt toner och att det hela tiden blev skorrtoner. Bb-
tuban var svårspelad och jag kände mig osäker när jag spelade på den. Under Inspelning 2 lyckades 
jag förbättra mycket tack vare bytet till eb-tuba samt övning.  !
Under Inspelning 1 var tubasolot svårt att få ihop. Under Inspelning 2 var tubasolot fortfarande 
svårt, men eftersom jag fann det lättare att spela på eb-tuban och hade övat mycket på den delen 
klarade jag det bättre än under Inspelning 1. Nu kunde jag även spela slutet av solot någorlunda bra. 
Det svåraste med solot var bristen på andningsställen. Jag orkade inte hålla sista frasen utan var 
tvungen att hitta flera ställen att andas snabbt på, och det fungerade hyfsat bra. Solot visade sig 
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Bild 13: Brass Polka, trombon, T33–40



fortfarande vara svårt även för tubaisten som också hade problem att hitta någonstans att andas. När 
jag jämförde hur jag spelade tubasolot med hur tubaisten i ensemblen spelade det tyckte jag att 
största skillnaden var att tubaisten hade en snyggare och basigare klang. Det berodde nog på att han 
spelade på en bb-tuba och jag på en eb-tuba, men även på att han var en bättre tubaist än vad jag var.  !
För att jämföra mitt tubasolo mellan Inspelning 1 och Inspelning 2 samt jämföra mitt solo med 
tubaistens solo, lyssna på:   
Ljudfil 25: Inspelning 1 Brass Polka tuba, tubasolo 
Ljudfil 26: Inspelning 2 Brass Polka tuba, tubasolo 
Ljudfil 27: Inspelning 2 Brass Polka tubasolo, tubaisten 

!!!!
Med eb-tuban hade jag mindre problem att spela de höga tonerna vid bokstaven J och det blev även 
lättare att spela de snabba sextondelslöpningarna i samma del. Tubaisten spelade fortfarande på bb-
tuban även under Inspelning 2, eftersom han var mer van vid den och tyckte att det blev besvärliga 
grepp med eb-tuban. Han hade fortfarande svårt med att pricka de höga tonerna i I:2 och J:1 och 
oktaverade därför ner dem även i denna inspelning, vilket båda vi gjorde i Inspelning 1. Jag kunde 
dock spela dem i rätt oktav med eb-tuban.  !
Lyssna på: 
Ljudfil 29: Inspelning 1 Brass Polka tuba, stora hopp 
Ljudfil 30: Inspelning 2 Brass Polka tuba, stora hopp !
Se Bild 15 på nästa sida för noter till det specifika stället.  !

!29

Bild 14: Brass Polka, tuba, T13–37



!!!
Någonting jag fortfarande var dålig på, som jag främst hörde i efterhand när jag lyssnade på 
Inspelning 2, var att hålla tempot uppe speciellt när jag spelade växelbas. Det hörs tydligast i del 1 
på Inspelning 2 att jag sackar. Jag tänkte att det förmodligen berodde på att luften har så lång väg att 
färdas för att ta sig ut ur klockstycket på tuban till skillnad från trumpet och därför måste jag spela 
alla toner tidigare när jag spelar tuba än när jag spelar trumpet. Björn Hängsel skrev i intervjun att 
han tänker på att ligga på i tempot mer när han spelar tuba än när han spelar trombon. Det stämde 
för mig också. När jag spelade tubastämman under Inspelning 2 kände jag inte hur mycket jag 
sackade utan märkte det först efteråt när jag lyssnade på inspelningen.  !
Lyssna på:  
Ljudfil 28: Inspelning 2 Brass Polka tuba, starten 

!!!!
En till sak som hjälpte mig med tubaspelet var att Björn Hängsel skrev i intervjun att han vinklar 
huvudet mer när han hoppar i registret på tuba än på trombon. När jag testade att vinkla mer på 
huvudet istället för att ha det stilla som jag har när jag spelar trumpet gick det lättare att växla 
mellan olika hyllor på ett smidigt sätt.  !!!!
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Bild 16: Brass Polka, tuba, T1–17

Bild 15: Brass Polka, tuba, T51–59



4.7 Övningsperiod 3 !
Övningsperiod 3 sträcker sig mellan Inspelning 2 (2014-02-23) och Inspelning 3 (2014-03-09) och 
innehåller mest solospelsövning på Monolog 6, 7, 8 och 9 på alla instrumenten, men även övning på 
instrumenten i allmänhet.   !!
4.7.1 Trumpet !
Monolog 7 för trumpet var i likhet med trumpetstämman till Brass Polka inte svår för mig när det 
gällde tonträffning, jämfört med de andra instrumentens solostycken. Därför kunde jag direkt jobba 
mer med frasering och dynamik istället. Monolog 7 har två olika delar: en lugn och flytande med 
långa legatolinjer och en snabbare med åttondelstrioler.   !!!

 !!!! !!!!
 !!!!

När jag övade på satsen tänkte jag på att hålla en rak och stadig luftström i legatodelarna för att få 
jämn klang i fraserna. I den snabbare trioldelen fick jag tänka på att inte spela med för hårda 
ansatser för att inte kixa. !
I likhet med Övningsperiod 1 och 2 ägnade jag mer tid åt de andra brassinstrumenten än trumpet 
och använde trumpetövningen och inspelningen mest som referens att jämföra med de andra 
instrumenten.   !!
4.7.2 Valthorn !
Monolog 6 för valthorn liknar trumpetmonologen. Också den börjar med en lugn och flytande del 
med långa legatolinjer. Sedan blir den intensivare med snabbare notvärden, men den behåller 
fortfarande legatostilen, för att sedan utbrista i en aggressiv och stark uppåtgående rörelse som 
därefter går tillbaka ner i det låga registret igen. Efter en liten konstpaus kommer den lugna 
legatodelen tillbaka och slutar med en hög fras som som har sin höjdpunkt på c3 och sedan hoppar 
ner till c2.  !
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Bild 17: Monolog 7, T1–3

Bild 18: Monolog 7, T16–17 (g-klav)



Det svåraste med valthornsmonologen var några låga toner. Valthorn har ett stort register och för 
mig gick det ganska lätt att spela högt men desto svårare att spela lågt. Vissa toner gick inte att ta 
hur mycket jag än försökte. T.ex. sista tonen (c) i den här frasen: !!!!

 !!!!
På några ställen i noterna hittade jag ord som jag inte visste vad de betydde: chiuso ad lib och 
aperto. Jag frågade hornisten i ensemblen och hon berättade att det betyder stopphorn och då 
vinklar man handen i klockstycket på valthornet så att man täcker för hela öppningen och får en 
sordineffekt. Handen stoppar då luften och ljudet, som en sordin. Chiuso är italienska och betyder 
stängd och aperto betyder öppen. Det svåra med stopphorn var att hela hornet då sänks en halv ton 
och man därför måste transponera noterna en halv ton upp. Jag hade svårt att få stopphornsljudet 
bra, för jag visste inte riktigt hur det skulle låta och hur mycket stängt jag skulle ha.     

!!!!
4.7.3 Trombon !
Monolog 8 för trombon är i likhet med de två föregående monologerna ganska lugn och flytande 
med stor legatokänsla. Här är de första takterna i trombonmonologen: 

!!!
Till skillnad från de andra monologerna så tyckte jag det var svårare att urskilja olika delar i 
trombonmonologen. Den bytte inte karaktär lika tydligt som de föregående två. Den del som skiljer 
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Bild 19: Monolog 6, T9–10

Bild 20: Monolog 6, T34–43

Bild 21: Monolog 8, T1–5



sig mest från de andra är i mitten av satsen där det byter från basklav till tenorklav och går upp högt 
i registret. Här blir det även lite snabbare notvärden i form av sextondelar.  
 

!!!!
Det här var det svåraste partiet uthållighetsmässigt. Jag märkte att jag hade svårt att spela de höga 
tonerna fint och rent och det var också svårt, när jag hade varit uppe på de högsta tonerna, att 
verkligen komma ner på djupet till de lägsta tonerna och få dem basiga och fylliga. Jag blev stel i 
läpparna av att spela högt och för att spela lågt på trombon var jag tvungen att vara avslappnad i 
läpparna. Därför var det svårt att spela fraser som bestod av båda delarna av registret. När jag övade 
försökte jag lösa problemet med höjden genom att tänka mer som när jag spelar högt på trumpet. 
Som jag hade uppfattat det hittills fanns det många likheter mellan trumpet och trombon. Jag hade 
inte upptäckt eller hört någon annan berätta om särskilt stora skillnader i själva speltekniken, 
förutom draget. Jag försökte att inte pressa munstycket mot läpparna, som det lätt blir på alla 
brassinstrument i det höga registret, och istället låta luften göra jobbet. Det fungerade bättre då, men 
jag glömde ändå bort det ibland när jag spelade. Som lösning på problemet med det låga registret 
fortsatte jag att följa trombonistens tips om att tänka mer som när jag spelar tuba, så jag använde 
mycket luft med långsam luftström, mjuk ansats med tungan och försökte vidga halsen mer så att 
det blev större öppning för luften att färdas i.  !
Trombonmonologen växlar mellan basklav och tenorklav. Det var dock inte svårt för mig att läsa 
tenorklav, något som jag har förstått att en del trombonister tycker kan vara jobbigt. 
Tenorklavsnotläsningen på trombon blir samma sak som att spela trombon från trumpetnoter (bb-
noter i g-klav), förutom att man lägger på tre korsförtecken till tonarten. När jag först lärde mig 
spela trombon utgick jag från trumpeten, och även noter jag hade till trumpeten. Efter det lärde jag 
mig basklav och det riktiga sättet att tänka när man läser trombonnoter, men sedan dess har jag haft 
kvar trumpetsättet i huvudet. Eftersom det är stora likheter mellan noter i tenorklav och bb-stämda 
noter i g-klav blir det inte besvärligt för mig att läsa tenorklav på trombon.  !
Under Övningsperiod 3 fokuserade jag mest på att spela med mjuka ansatser, mycket luft och att 
spela ut hela fraserna utan att sluta blåsa. !!!!!
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Bild 22: Monolog 8, T33–43



4.7.4 Tuba !
Monolog 9 för tuba var lik de andra monologerna. Det som skilde den från de andra var att jag inte 
kunde urskilja någon större skillnad mellan de olika delarna i satsen. De flöt ihop och hela satsen 
var lugn, flytande och bestod av många legatofraser. Tubamonologen skilde sig väldigt mycket från 
tubastämman i Brass Polka. Ungefär så här såg monologen för tuba ut: 

!!!
Medan tubastämman i Brass Polka såg ut så här i många partier: 

!!!
Brass Polka bestod mest av ackompanjerande baslinjer och det skilde sig markant från att spela 
stillsamma legatomelodier. Det svåraste med Monolog 9 var att jag ville spela den fina melodin 
vackert med fin klang, intonation och frasering vilket inte var lätt för mig, speciellt inte eftersom 
jag var van vid att spela växelbas där det inte är fokus på sådana saker. I växelbasspel kunde jag 
komma undan med lite för hårda attacker och spräckig ton, men det kunde jag inte i Monolog 9.  !
När jag övade på monologen märkte jag hur viktigt det var att ligga på med luftströmmen. Om jag 
inte gjorde det kunde jag träffa fel toner och få skorr både på och mellan toner. Om jag inte höll en 
stadig luftström blev det även ful klang och för hårda ansatser.  !
Jag upptäckte att jag hade svårt att spela legato i första takten c–G–c. Jag lyssnade på 
inspelningarna från när jag övade på det stället och jag kunde då höra tungans ansats innan tonen 
började. Det var ett problem som jag tidigare övat bort på trumpet. Det verkade vara en vanlig 
företeelse hos mig när jag spelar brassinstrument, att jag ibland sätter dit tungan innan jag börjar 
blåsa luft och resultatet blir att tonen kommer efter ansatsen, vilket inte låter bra. Jag övade då på 
ett sätt som jag tidigare övat på trumpet för att få bort vanan att göra så. Det gick ut på att jag 
andades in som vanligt men just före inandningens slut började jag blåsa ut luften tidigare än jag i 
vanliga fall skulle ha gjort. Kroppen och framförallt tungan, som var upphovet till hela problemet, 
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Bild 23: Monolog 9, T1–4

Bild 24: Brass Polka, tuba, T66–77



blev då överraskad och hann inte fram och sätta ansatsen innan luften, utan hamnade samtidigt som 
luften och bildade då en mjuk ansats.  !
En annan sak jag hörde när jag lyssnade på inspelningarna från övningspasset var att jag inte blåste 
tillräckligt med stadig luft, vilket gjorde att tonen svajade och blev svår att kontrollera. Det lät lite 
som att tonen började svagt och sedan växte, men jag ville att den skulle börja i rätt styrka direkt 
och sedan stanna där. Jag rättade till problemet genom att blåsa mer luft i en rakare luftström och 
senare ansatser som kom samtidigt som luften och tonen. !!
4.8 Inspelning 3: Monolog 6, 7, 8 och 9 !
4.8.1 Tillvägagångssätt !
Inspelning 3 gjordes 2014-03-09 i aulan på Musikhögskolan i Piteå. Medverkande var jag som 
musiker och Nicklas Dahlin som ljudtekniker. Vi spelade in Monolog 6, 7, 8 och 9. Vi använde en 
Zoom H4 till inspelningen. !
Jag började med trumpet, sedan valthorn, trombon och till sist tuba, precis som i de tidigare 
inspelningarna. Det fungerade bäst att gå nedåt i instrumentstorlek när jag spelade instrumenten 
direkt efter varandra så jag höll fast vid det. Vi spelade in varje sats några gånger och klippte sedan 
ihop materialet. !!
4.8.2 Resultat av Inspelning 3: Monolog 6, 7, 8 och 9 !
Jag tyckte det var svårare att spela solostycken jämfört med stämmorna till ensemblestycket, både 
på trumpet och de andra brassinstrumenten. Jag blev mer noggrann och kritisk när jag spelade 
solostycken eftersom man är så utsatt att varje detalj man gör hörs, både felspel och sådant man gör 
bra. I ensemble är det mycket som kan försvinna i mängden när alla spelar samtidigt. Det gjorde att 
jag tyckte det var jobbigt att spela in solostyckena, speciellt på de andra brassinstrumenten som jag 
ville behärska bättre än jag gjorde då. Under Inspelning 3 lärde jag mig att allt inte kan vara perfekt 
och att jag ibland måste släppa igenom sådant jag tyckte lät mindre bra, eftersom jag inte kunde 
spela in hur länge som helst. Jag blev ändå nöjd med resultatet och bättre blev det inte just då. !!
4.8.2.1 Trumpet !
Lyssna på: 
Ljudfil 13: Inspelning 3 Monolog 7 trumpet !
Jag märkte när jag lyssnade på trumpetinspelningen att jag var dålig på att följa nyanserna som står 
i noterna. Jag spelade ofta för starkt, mest för att det är bekvämt att inte hålla igen. Det var synd 
eftersom det då inte blev så stora dynamiska kontraster som det hade kunnat bli på vissa ställen. !
Jag spelade inte piano, som det står, vid Allegretto grazioso. Det som hände när jag spelade för 
starkt i början av avsnittet var att jag inte kunde göra lika stora kontraster med crescendot, och 
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mezzo forte-frasen lät nästan lika stark som första pianofrasen. Det blev för jämntjockt och lite 
tråkigt att lyssna på.  !
Lyssna på: 
Ljudfil 31: Inspelning 3 Monolog 7 trumpet, från Allegretto grazioso 

!!!
4.8.2.2 Valthorn !
Lyssna på: 
Ljudfil 14: Inspelning 3 Monolog 6 valthorn !
Vissa stunder gick det bra att spela valthorn, men andra stunder gick det jättedåligt. Jag förstod inte 
vad det berodde på, men kom på att jag ibland tappade koncentrationen som krävdes för att ha 
kontroll över instrumentet. På trumpet, som var mer naturligt för mig att spela, behövde jag inte 
koncentrera mig lika mycket. Det berodde förmodligen på att jag har spelat mer trumpet än 
valthorn.   !
Jag märkte när jag övade på Monolog 6 att jag hade svårt för stora intervallhopp. Jag hamnade ofta 
på fel hylla om jag inte visste exakt hur nästa ton skulle låta. Det var lättare att hamna fel när jag 
spelade valthorn jämfört med trumpet eftersom hyllorna ligger närmare varandra på valthorn.  !
Jag hade även svårt för det låga registret på valthorn. Det är svårt att komma ner lågt i register med 
det lilla munstycket som inte är mycket större än ett trumpetmunstycke. Jag oktaverade upp några 
av de lägsta tonerna i Monolog 6 eftersom jag inte kunde spela dem i rätt oktav. Här är de ställen jag 
fick lov att oktavera upp, de sista två tonerna i den här frasen: !!!!

 !!
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Bild 26: Monolog 6, T10–11 (g-klav)

Bild 25: Monolog 7, T14–25



De sista fyra tonerna i den här frasen: !!!
 !!!!

Första tonen i den här frasen: !!!!
 !!!!

Jag valde att spela stopphorn endast på det andra av de tre ställena där det stod chiuso ad lib. 
Hornisten på inspelningen jag hade lyssnat på spelade stopphorn på andra och tredje stället. Jag 
blev dock inte helt nöjd med mitt stopphornsställe. Jag kunde inte höra så stor skillnad mellan när 
jag spelade vanligt och när jag spelade stopphorn, så det kändes som att jag förmodligen inte gjorde 
helt rätt. Jag borde ha vinklat handen lite mer så att det hade blivit en dovare klang och större 
kontrast. Stopphorn är något jag får öva mer på.  !
Lyssna på: 
Ljudfil 32: Inspelning 3 Monolog 6 valthorn, stopphornsställe 
 

!!!!
4.8.2.3 Trombon !
Lyssna på: 
Ljudfil 15: Inspelning 3 Monolog 8 trombon !
Det svåraste med Monolog 8 var det höga partiet jag nämnt tidigare i Övningsperiod 3. Jag försökte 
dock tänka på trumpetsättet som jag nämnt ovan (avsnitt 4.7.3), och det fungerade ganska bra, även 

!37

Bild 27: Monolog 6, T46–47 (g-klav)

Bild 28: Monolog 6, T48

Bild 29: Monolog 6, T34–43



om jag hade velat spela det ännu bättre. Det blev lite för starkt och jag hade inte den kontrollen som 
jag ville ha för att kunna frasera bättre och spela rätt nyanser.  

!!!
Lyssna på:  
Ljudfil 33: Inspelning 3 Monolog 8 trombon, högt ställe !
Ett parti som jag märkte var svårt först under Inspelning 3 var det här: 

!!!
Det liknade första frasen i satsen, men i det här partiet gick allting en halv ton högre. Många toner 
låg på udda dragpositioner som var svåra att spela rena. T.ex. första tonen, som antingen spelas på 
sjunde draget som ligger allra längst ut, eller med kvartsventilen på draget mellan 2 och 3. Men jag 
hade svårt att spela den med bra intonation. Nästa ton f# ligger på 5:e draget och även den var svår 
att intonera. Det resulterade i att jag spelade ganska orent under det här partiet och det berodde 
egentligen på att jag inte hade övat nog på de tonerna på trombon. Om jag hade övat mer på att 
pricka rätt toner skulle jag ha vant mig vid att spela dem och då skulle de förmodligen kunna låta 
lika bra som de andra mer vanligt förekommande tonerna i stycket.  !!
4.8.2.4 Tuba !
Lyssna på: 
Ljudfil 16: Inspelning 3 Monolog 9 tuba !
Av alla solostycken var tubamonologen svårast. Egentligen inte själva monologen i sig utan snarare 
instrumentet jämfört med de andra brassinstrumenten.  !
Det gick ofta bättre för mig att spela högt än lågt i register på tuba. Det var lättare att spela t.ex. det 
här stället: !
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Bild 30: Monolog 8, T33–37

Bild 31: Monolog 8, T44–53



!!!
 !!!!

än det här stället: !!!!!
 !!!!

De låga partierna blev lätt grötiga och otydliga och jag hade svårt att fortsätta att blåsa genom hela 
frasen och att pricka de låga tonerna.  !
Lyssna på:  
Ljudfil 34: Inspelning 3 Monolog 9 tuba, lågt och grötigt ställe !
Eftersom det är var långt mellan tonerna på tuban hade jag ibland svårt att känna vilken ton jag 
spelade. På trumpet har jag vant mig vid hur det känns fysiskt när jag spelar en viss ton. I vissa fall 
behöver jag inte ens höra mitt eget ljud för att veta vilken ton jag spelar, eftersom jag känner med 
läpparna och lufttrycket vilken ton jag tar. Då jag inte hade spelat lika mycket tuba så kunde jag inte 
känna vilken ton jag spelade på samma sätt som med trumpeten. Jag var tvungen att höra och veta 
hur det jag spelade skulle låta för att det skulle blir rätt.  !!!!
!
!
!
!
!
!
!
    !
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Bild 32: Monolog 9, T22–23 (basklav)

Bild 33: Monolog 9, T33–35 (basklav)



5. Diskussion !!
I diskussionen kommer jag beröra: !

- en utvärdering av metoden och materialet. 
- en sammanfattning av vad jag som trumpetare behöver tänka på när jag spelar andra 

brassinstrument. 
- hur undersökningen har påverkat mitt trumpetspel 
- vad jag har haft och hoppas få för praktisk användning som brassmusiker av undersökningen 
- en sammanfattning av diskussionen och hur man kan gå vidare. !!

5.1 Metod och material !
För mig fungerade min arbetsmetod, då jag satte upp ett övningschema, spelade in delar av 
övningspassen, förde loggbok samt spelade in ett ensemblestycke och fyra solostycken, väldigt bra. 
Det var nyttigt för mig att göra Inspelning 1 för att känna hur det kändes att spela instrumenten 
tillsammans med andra brassmusiker och för att hitta nya problem som jag behövde öva mer på. Det 
var även givande att öva på och spela in solostyckena, där det krävdes mer av musikalisk tolkning 
från min sida, till skillnad från ensemblestycket där det handlade mer om att få en inblick i hur 
typiska brassensemblestämmor till respektive instrument kan se ut och hur man spelar dem.   !
Både ensemblestycket och solostyckena fungerade bra till undersökningen. Ensemblestycket var 
inte så komplicerat, och det hade varit roligt att spela något mer invecklat. Jag tycker dock att 
stämmorna till stycket var idiomatiska för respektive instrument med olika utmaningar som passade 
bra till mitt arbete. Det hade blivit svårt att spela ett svårare stycke med ensemblen då vi hade ont 
om repetitions- och inspelningstid. I efterhand känns det bra att jag valde Brass Polka som 
ensemblestycke och om jag skulle göra en liknande undersökning skulle jag nog välja ett liknande 
stycke.  !
Solostyckena fungerade också bra, trots att jag i början var rädd att de skulle vara för svåra för mig. 
Jag valde att endast spela första satsen ur varje stycke och det var ett bra val då jag förmodligen inte 
hade hunnit spela båda satserna. Det var lite tråkigt att monologerna liknade varandra så mycket, 
men jag tror ändå det var bra att de gjorde det eftersom det blev lättare att jämföra dem med 
varandra och det kändes som att de var på samma svårighetsgrad.   !
Jag hade kunnat göra Inspelning 1 och 2 annorlunda för att få ett tydligare resultat för lyssnaren. 
Om jag hade spelat in instrumenten i ensemblen med varsin mikrofon istället för ett mikrofonpar till 
alla hade det gått att höja min stämma så att den kunde höras tydligare. Nu smälter min stämma 
samman med de andra instrumenten, vilket den ska göra eftersom det är ett ensemblestycke, men 
jag har fått höra att det ibland är svårt att urskilja vad jag spelar i varje inspelning samt att det hade 
varit intressant att lyssna på exakt vad jag spelade. Vissa av instrumenten kan låta lika varandra och 
för den som inte är insatt i brassinstrument kan det vara svårt att höra skillnad.  !
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5.2 Sammanfattning av vad jag som trumpetare behöver tänka på när jag spelar 
andra brassinstrument !
Vissa saker jag måste ändra på när jag spelar andra brassinstrument än trumpet gäller för alla 
brassinstrumenten medan andra är mer specifika.  !
Det jag har upptäckt är generellt för alla instrument för mig är att jag måste tänka på att spela med 
en stadig luftström och mjuka ansatser. Dock är detta något jag även måste tänka på när jag spelar 
trumpet. Skillnaden blir att när jag spelar trumpet behöver jag inte tänka lika mycket eftersom det 
kommer mer automatiskt, men när jag spelar de andra brassinstrumenten måste jag tänka mer på att 
spela rätt ton och glömmer då bort luftströmmen och ansatserna. För att få den stadiga luftströmmen 
och de mjuka ansatserna att komma automatiskt måste jag våga chansa mer när jag spelar. Jag 
måste släppa taget och kanske låta det bli fel ton ibland för att resten av tonerna ska blir bättre. När 
jag inte behöver tänka lika mycket på att spela rätt ton med en stadig luftström och mjuka ansatser 
kommer jag kunna fokusera mer på frasering och dynamik och då bli bättre på att uttrycka det jag 
vill på instrumenten utan att vara låst till speltekniska problem.  !
En av de svåraste sakerna med att spela andra brassinstrument jämfört med trumpet var fraseringen. 
Jag märkte att den ofta hamnade i andra hand när jag var tvungen att fokusera på speltekniken. Det 
var först i samband med att jag spelade solostyckena som jag kunde tänka mer på frasering och 
mindre på speltekniken. Dock satte även då en bristande spelteknik stopp för mycket av det jag ville 
få fram i musiken. Att spela rätt toner kommer ofta i första hand, för spelar man med bra frasering 
men helt fel toner blir det ändå svårt att höra vad man vill få fram. Jag tror det gäller att hitta en bra 
kompromiss där jag inte utesluter fraseringen helt, eftersom det då blir tråkigt att lyssna på. Jag får 
lov att offra lite av speltekniken till förmån för fraseringen utan att det går överstyr och jag tappar 
all teknik. Jag tror dock att musikaliteten finns där vilket brassinstrument jag än spelar. Även om 
jag inte tänker på det fraserar jag nog ändå som jag hade gjort på trumpeten. Skillnaden handlar om 
hur mycket av fraseringen som går fram och hur mycket som stoppas av bristande spelteknik.   !
En av de största skillnaderna jag har märkt mellan mitt trumpetspel och de andra brassinstrumenten 
är min lägstanivå. På trumpet har jag en bra högstanivå och en mindre bra lägstanivå. På de andra 
brassinstrumenten har jag en ganska bra högstanivå, men en dålig lägsta nivå. Skillnaden är också 
att jag oftare kommer upp i en bra högstanivå på trumpet än på de andra brassinstrumenten. Jag 
antar att det handlar om rutin: ju mer jag övar på ett instrument desto lättare blir det att komma upp 
i en bättre högstanivå och höja min lägstanivå.   !!
5.2.1 Valthorn !
Det är viktigt för mig att spela med stadig luftström i valthornet eftersom det då blir lättare att 
pricka rätt hylla och därmed inte kixa. Det låga registret är svårare än det höga och beror 
förmodligen på att jag är trumpetare och därmed har lättare att spela med högre tryck i instrumentet. 
Det kan också vara därför jag har svårare att spela avslappnat med låg lufthastighet. Håkan Nyqvist 
skrev i intervjun: ”Jag har bra höjdregister på hornet som jag har fått 'gratis' tack vare 
trumpetspelet.” Jag har märkt att det stämmer in på mig också. På en fråga skrev Håkan att han 
brukade öva pedaltoner på trumpeten och att det hjälpte hans låga register på valthornet. Dock 
hjälpte det ingenting för hans trumpetspel. Jag tror att pedaltoner på trumpeten kan fungera för 
valthornsregistret även för mig, men jag valde att inte öva på det i mitt arbete då jag bedömde att 
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det skulle ta för mycket tid från trumpetövningen och om det dessutom inte gjorde någon nytta för 
trumpetspelet kändes det som lite slöseri med tid just då. Jag tyckte det var bättre att öva mer på 
valthornet istället. Om jag någon gång skulle behöva det låga registret på valthornet, skulle jag nog 
prova att öva pedaltoner på trumpeten för att se om det fungerade. Valthornister i symfoniorkestrar 
delas ofta in i höghorn och låghorn. Eftersom valthorn har ett väldigt stort register jämfört med 
andra brassinstrument är det svårt att spela bra i hela registret. Därför specialiserar man sig ofta på 
antingen det höga registret eller det låga. Jag skulle nog i så fall bli höghornist.   !!
5.2.2 Trombon !
En av de viktigaste sakerna jag måste tänka på när jag spelar trombon är att tänka mer tuba när jag 
spelar lågt: mer och långsammare luft kombinerat med mjukare ansatser.  !
Ibland har jag svårt att intonera på trombon eftersom det inte finns några fasta lägen på draget. Jag 
har dock märkt att det resulterar i att jag aldrig slappnar av helt och litar på att jag ska spela rent 
automatiskt, utan ofta tänker på intonationen medan jag spelar. När jag spelar trumpet som har fasta 
grepp känner jag mig mer säker och tänker inte lika mycket på intonation, men det kan resultera i 
att jag i vissa fall spelar renare på trombonen just eftersom jag tänker mycket mer på det då. Det är 
något jag med fördel kan ta med mig till trumpetspelet. Även om en trumpet har fasta grepp som 
ofta stämmer helt okej ska jag inte sluta lyssna, för det är ändå inte säkert att det stämmer i 
sammanhanget.   !!
5.2.3 Tuba !
När jag spelar tuba måste jag använda mer och långsammare luft samt mjukare ansatser för att få till 
den basiga tubaklangen. Jag måste även tänka på att ligga på mer än när jag spelar trumpet, för att 
inte sacka. När jag i efterhand lyssnade på Inspelning 2 av Brass Polka märkte jag att mina toner 
kom långt efter när jag spelade växelbas. Det var inte snyggt och det måste ha varit jobbigt för de 
andra i ensemblen att ha en bas som låg lite efter hela tiden. Det intressanta var att jag inte märkte 
det då när vi spelade utan först efteråt när jag lyssnade på inspelningen. Det kändes bra att jag 
gjorde inspelningarna eftersom jag kanske aldrig hade fått reda på det annars. Björn Hängsel skrev i 
intervjun att han ofta tänker på att ligga på när han spelar tuba till skillnad från när han spelar 
trombon, så det kanske är en vanlig företeelse på just tuba. Det beror förmodligen på att en tuba 
består av så långa och grova rör att det tar tid för luften att färdas genom dem jämfört med andra 
brassinstrument med kortare och smalare rör. !!
5.3 Påverkan på mitt trumpetspel !
Det här arbetet har påverkat mitt trumpetspel på olika sätt, både positiva och negativa. Jag har lärt 
mig mycket om mig själv och min musikalitet genom att utforska de andra brassinstrumenten. !
En negativ sak med att spela flera brassinstrument är att det tar tid från trumpetövningen. Det är 
svårt nog att hinna öva så mycket jag vill på trumpeten och att då lägga in övningspass med tre 
andra brassinstrument var svårt schemamässigt. Dessutom är det nästan samma muskler som arbetar 
vid övning på de olika instrumenten, så det gick inte att t.ex. ta paus från valthornsövningen och 
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istället spela trombon eftersom läpparna behövde vila mellan övningspassen. Det hade kanske 
fungerat bätre om instrumenten hade tillhört olika instrumentgrupper som använder olika delar av 
kroppen.  !
I inledningen skrev jag att jag aldrig upplevt att jag som trumpetare förväntats kunna spela flera 
brassinstrument. Jag har kommit på att det kan bero på att det inte finns så många brassmusiker som 
spelar flera brassinstrument på hög nivå. Brassmusiker jag pratat med har sagt att en av 
anledningarna till att många musiker inte spelar flera brassinstrument kan vara att det är svårt att 
hålla igång ambisen på flera brassinstrument samtidigt. Det är få som vågar spela flera 
brassinstrument, speciellt klassiska musiker eftersom musikervärlden har höga krav på att 
musikerna ska vara i toppform hela tiden. Jag märkte när jag bytte mellan instrumenten, speciellt 
från ett registermässigt lägre instrument till ett högre, att det ibland kändes konstigt i läpparna. Det 
gick alltid bättre att gå nedåt i registerhöjd vid snabba byten. Jag tror att eftersom allt är mindre och 
känsligare på trumpet jämfört med tuba, mår musklerna i läpparna inte bra om jag först spelar tuba 
och sedan byter till trumpet. När jag gick nedåt i instrumentstorlek kändes det inte lika konstigt i 
läpparna. Det tog bara en liten stund att vänja om musklerna vid det större munstycket för att det 
skulle låta bra. I framtiden när jag ska byta snabbt mellan flera brassinstrument kommer jag så gott 
det går försöka byta från högre instrument till lägre för att skona läpparna.  !
Daniel Lind skrev i intervjun att det är vanligare att hans trumpetelever spänner sig och pressar 
läpparna mot munstycket när de spelar till skillnad från tromboneleverna och valthornseleverna. 
När man spelar trombon och valthorn krävs det mer luft för att få ton i instrumenten och det gör då 
att man pressar mindre och istället blåser mer, vilket är önskvärt på alla brassinstrument. Efter mitt 
arbete håller jag med honom då även jag ofta pressar mer när jag spelar trumpet än när jag spelar de 
andra instrumenten. Jag tror att spel på andra brassinstrument kan hjälpa mig att pressa mindre när 
jag spelar trumpet och istället använda luften mer som man måste göra på de instrumenten och 
därför motverka skador på läppar och underlätta trumpetspelet. !
Vissa trumpetare brukar spela trombon som nedvärmning efter de spelat trumpet. Jag tycker det är 
en bra metod för att slappna av i läpparna efter ett jobbigt övningspass eller en krävande spelning på 
trumpeten. Det är dock sällan jag har en trombon till hands när jag skulle behöva en, men det är 
något jag förmodligen kommer se till att göra lite oftare. !
Jag har lärt mig uppskatta mina kunskaper som trumpetare mer efter att ha genomfört denna 
undersökning. När jag har kämpat med att spela de andra brassinstrumenten och sedan byter till 
trumpet känner jag att alla åren av trumpetövning verkligen har gett någonting, vilket är lätt att 
glömma bort ibland när jag sitter och tragglar med något på trumpeten.  !!
5.4 Praktisk användning för mig som brassmusiker !
Jag har redan nu haft användning för mitt arbete i olika situationer där det varit en fördel att kunna 
spela andra brassinstrument än trumpet. Ett exempel är en cover på Linnea Henrikssons låt 
Halmstad som mitt pop-discoband Scratch har spelat in. Jag och en till person i bandet skrev ett 
blåsarrangemang till låten och ville i en del lägga till fler stämmor än de fyra vi hade från början 
som bestod av två trumpeter, trombon och tenorsaxofon. Vi lade till fler trumpetstämmor, fler 
saxofonsstämmor, bastrombon, flöjt och en valthornsstämma. Tack vare det här arbetet hade jag de 
färdigheter som krävdes för att kunna spela in valthornstämman på en sådan nivå att det fungerade 
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bra i låten och i sammanhanget. Jag är ganska säker på att jag inte hade klarat av det för ett år 
sedan.  !
Lyssna på: 
Ljudfil 35: Sticket ur Halmstad av Scratch !!
5.5 Slutord !
Det här arbetet har gett mig mycket kunskap om andra brassinstrument, men även gett mig nya 
insikter i mitt huvudinstrument trumpet. Jag har fått ökad förståelse för hur de andra 
brassinstrumenten fungerar och vad jag som trumpetare behöver tänka på när jag byter mellan dessa 
instrument. Arbetet har även hjälpt mig förstå vad som är svårt med de olika brassinstrumenten och 
kommer förhoppningsvis hjälpa mig när jag spelar i ensembler innehållande dessa instrument och 
även när jag skriver arrangemang för dem. !
En av de viktigaste insikterna jag kom fram till i arbetet var att det viktigaste när jag spelar andra 
brassinstrument kanske egentligen inte handlar om speltekniken på instrumenten utan mer om 
musikaliteten och hur jag vill att det ska låta när jag spelar. Även om jag spelar rätt toner är det inte 
säkert att det låter bra om jag inte fraserar eller har en tanke med vad jag vill få fram med musiken 
eller hur jag vill att instrumentet ska låta. Jag tror det är viktigt för mig att ha en uppfattning om hur 
jag vill låta när jag spelar olika brassinstrument och sedan försöka uppnå det när jag spelar. Jag 
behöver naturligtvis ha en grundteknik på instrumenten, men sedan handlar det mer om att få fram 
min musikalitet som jag har arbetat fram genom åren som trumpetare. Dock kan min bristande 
spelteknik ibland sätta stopp för musikaliteten och den kan göra det svårt att förmedla det jag vill på 
de andra brassinstrumenten. Mitt mål är att öva ännu mer för att speltekniken inte ska sätta stopp för 
någonting och för att jag ska bli ännu mer bekväm i att anta rollen som valthornist, trombonist och 
tubaist.      !
Det här arbetet har haft mycket fokus på spelteknik. En fortsättning skulle kunna vara en mer 
musikaliskt fördjupad undersökning. Jag har nu arbetat upp en grundteknik på instrumenten så det 
skulle vara intressant att göra ett arbete som nästan enbart handlar om det musikaliska som frasering 
och att kunna förmedla känslor med instrumenten. Jag skulle också vilja undersöka om olika 
brassinstrumentalister upplever musik på olika sätt och om man antar olika musikaliska roller i en 
ensemble beroende på vilket instrument man spelar.  !
Jag hoppas att jag i framtiden får möjlighet att spela både trumpet, valthorn, trombon och tuba i fler 
sammanhang och fortsätta utvecklas på dem. Jag skulle vilja behärska alla brassinstrument ännu 
bättre än jag gör och om jag fortsätter öva på det sättet jag gjort kan jag nå en högre nivå. Jag är 
ändå nöjd med hur långt jag har kommit under de två terminer som arbetet har pågått.  !!!!!!
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Notexempel

Bildnr. Stycke, stämma Takter

1 Brass Polka, trumpet 58–77

2 Brass Polka, valthorn 33–44

3 Brass Polka, trombon 33–40

4 Brass Polka, tuba 13–37

5 Brass Polka, tuba 28–37

6 Brass Polka, trumpet 58–77

7 Brass Polka, trombon 33-40

8 Brass Polka, trombon 66–67

9 Brass Polka, tuba 32

10 Brass Polka, tuba 51–54

11 Brass Polka, valthorn 32–45

12 Brass Polka, valthorn 46–55

13 Brass Polka, trombon 33-40

14 Brass Polka, tuba 13–37

15 Brass Polka, tuba 51–59

16 Brass Polka, tuba 1–17

17 Monolog 7 1–3

18 Monolog 7 16–17

19 Monolog 6 9–10

20 Monolog 6 34–43

21 Monolog 8 1–5

22 Monolog 8 33–43

23 Monolog 9 1–4

24 Brass Polka, tuba 66–77

25 Monolog 7 14–25

26 Monolog 6 10–11

27 Monolog 6 44–46

28 Monolog 6 47

29 Monolog 6 34–43
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30 Monolog 8 33–37

31 Monolog 8 44–53

32 Monolog 9 22–23

33 Monolog 9 33–35

Notexempel

Bildnr. Stycke, stämma Takter
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