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Sammanfattning
Under mitt sista läsår på musikhögskolan har jag fördjupat mig inom open handed drumming.
En spelteknik som har krävt att jag som högerhänt trumslagare fått byta till att bli vänsterhänt.
För att utveckla denna spelteknik har jag skapat egna övningar och lärt mig avancerade
trumkomp som har utmanat mina gränser vad gäller koordination, anslag och teknik.
Under processen har jag arbetat med fyra olika låtar, varav en spelades in i en studio med
tillhörande video.
Min strävan var att bli en ambidexter trumslagare, vilket jag inte blev till fullo, men jag har
tack vare detta arbete hittat nya metoder som fört mig närmare det målet. Arbetet har gett mig
en förbättrad koordination och teknik, samt nya perspektiv på hur jag kan vara kreativ på
trumsetet.
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1. Inledning
1.1 Min bakgrund
Under mina drygt 20 år som trumslagare har jag alltid spelat högerhänt. Jag började spela
trummor på Solna Kulturskola när jag var åtta år och jag minns en lektion då min lärare sa att
jag skulle spela samma trumkomp fast med vänsterhanden på hi-haten. Det lät inte alls bra.
Jag fortsatte sedan min musikaliska resa på Rytmus musikgymnasium. När jag var 17 år blev
jag erbjuden att spela i Solnas ungdomsstorband (Solna Funk Unit). Vi åkte runt på turnéer i
Frankrike och spelade vid ett tillfälle med Nils Landgren. Jag blev introducerad till bandet
Dave Matthews Band, där trummisen Carter Beauford spelar. Det här var tiden när hemsidan
YouTube var helt ny och jag minns att en klasskamrat visade mig en video där Carter
Beauford spelade. Jag märkte att han spelade hi-hat och ridecymbalen med vänsterhanden och
att han med ett ögonblick kunde byta till högerhänt spel. Jag blev väldigt inspirerad av hans
spel och försökte lära mig spela som honom, och jag fick höra att hans sätt att spela på
kallades för open handed drumming. Efter jag hade tagit studenten började jag spela i flera
coverband och försökte komma in på olika folkhögskolor och musikhögskolor. Vid den här
tiden började jag lyssna väldigt mycket på rockbandet Toto, och jag fastnade specifikt för
trummisen Simon Phillips som spelade med dem under tidsperioden 1992-2014. Han blev
snabbt en av mina största musikaliska förebilder, mest på grund av att han var högerhänt i
början av sin karriär men bestämde sig för att byta till att leda med vänsterhanden. Med andra
ord blev han en open handed-trummis.
När jag var 21 år kom jag in på Birkagårdens Folkhögskola, som även kallas för
Rockmusikerlinjen (RML). Under mina studier på RML sa min lärare André Ferrari att jag
skulle göra alla teknikövningar genom att leda med vänsterhanden. När jag började leda med
vänsterhanden märkte jag en tydlig förbättring i mitt spel, speciellt när jag accentuerade vissa
slag, det vill säga att spela vissa slag starkare. Detta övningskoncept ökade mitt intresse
ytterligare för att börja spela open handed. Problemet var då att det var otroligt tidskrävande
att frigöra mitt spel helt och hållet likt Simon Phillips eller Carter Beauford. Den vänsterhänta
övningen la jag åt sidan i flera års tid, tills nyligen när jag nu går mitt sista läsår på
Musikhögskolan i Piteå och har haft möjligheten att utveckla min förmåga i att spela open
handed.

1.2 Vad innebär Open Handed Drumming?
Majoriteten av trumslagare spelar på hi-hatcymbalen med högerhanden korsat över
vänsterhanden och det begränsar möjligheterna att spela vissa typer av komp och fill-ins. En
open handed-trummis spelar istället på hi-hat och ridecymbal med vänster hand och
virveltrumma med höger hand. Armarna hamnar alltså i ett öppet läge och inte i det korsade
läget.
Jag ser många fördelar med att utveckla open handed-tekniken eftersom det till största del
handlar om att öva upp sin svagare hand (i mitt fall vänsterhanden). Att byta ledande hand
innebär att börja om från början och att lära sig trumkomp och teknik igen genom att leda
med vänster hand. Trumspel handlar för mig om balans, kontroll, dynamik och koordination.
Jag tror att trumslagare gynnas otroligt mycket av att förstärka sin icke ledande hand inom
dessa områden.
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2. Syfte & Frågeställningar
2.1 Syfte
Mitt mål med arbetet är att bli en ambidexter trumslagare. Syftet med arbetet är att se vad som
händer med mitt musicerande och med min kreativitet när jag börjar om från början med mitt
trumspel genom att byta ledande hand. Eftersom målet med arbetet är att bli en ambidexter
trumslagare kommer jag lägga fokus på att bemästra avancerade trumkomp lika bra högerhänt
som vänsterhänt, att kunna växla mellan de olika spelpositionerna utan att det märks någon
skillnad.

2.2 Frågeställningar
- Hur kommer mitt generella trumspel påverkas av att ha övat open handed?
- Hur ska jag gå tillväga för att utveckla spökslag i min högerhand?
- Kommer min musikaliska kreativitet att förändras och utvecklas genom att spela open
handed, och i så fall hur?
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3. Ordlista
Ambidexter: ”ambidextriʹ (nylatin ambidextriʹa, av latin ambi- ’dubbel-’, ’på två sätt’
och deʹxter ’höger’), ambidexteritet, tvåhänthet,förmåga att arbeta lika bra med vänster som
med höger hand.”(NE)
Spökslag: Svaga slag som oftast spelas på virveltrumma för att bidra med underindelningar
och en dynamisk ljudbild i ett trumkomp. I arbetets notexempel noteras spökslagen med
parenteser.
Ostinato: En upprepande musikalisk fras i en stämma, medan övriga stämmor är fria. Det kan
exempelvis vara att spela fjärdedelar med fötterna, samtidigt som man spelar fritt med
händerna.
Groove: Ett annat ord för musikaliskt sväng. Det kan exempelvis vara ett trumkomp som ger
en låt energi, driver den framåt och ger lyssnaren en dansant känsla.
Fill-in: En musikaliskt utstickande figur som vanligtvis spelas i slutet av en 4 eller 8taktersperiod. Figurens syfte är vanligtvis att markera när en formdel är slut och att en ny
formdel ska påbörjas, till exempel bytet från en vers till en refräng.
Independence: En övningsmetod inom trumspel som går ut på att frigöra
koordinationssvårigheter mellan händerna och fötterna.
Rudiment: En fundamental rytm som har en bestämd handsättning, till exempel högervänster-höger-vänster. I arbetet förkortar jag höger till H och vänster till V, för att lättare
kunna läsa en specifik handsättning som till exempel: HVHV.
Paradiddel: Ett rudiment med handsättningen HVHH eller VHVV.
Leda: Den ledande handen spelar hi-hat eller ride i ett trumkomp. Det är också den handen
som inleder ett fill-in eller ett rudiment.
Pressvirvel: En teknik som spelas på virveltrumma. Trumstockarna pressas mot trumskinnet i
små rörelser för att få till en dramatisk uppbyggande ljudeffekt. Används ofta när man spelar
marchtrummor. På engelska heter det drum roll eller buzz roll.
Dubbelpedal: Två stycken bastrumpedaler som är sammankopplade för att möjliggöra spel
av snabbare rytmer och notvärden på bastrumma.
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4. Material & Metod
Det finns mängder av videoklipp på YouTube där de tre kändaste open handed-trummisarna
spelar och det har varit den största källan till arbetet. Detta har jag kombinerat med övningar
och uppgifter jag fått från mina lärare genom åren. Jag har redan en väl utvecklad teknik och
koordination som högerhänt trumslagare men för att utveckla en vänsterhänt spelstil krävs det
att jag backar tillbaka flera år av övning. Att jag gått tillbaka och övat grundläggande
trumspel har tagit mycket tid, men jag använde mig av bra metoder för att effektivisera
övningstiden. Den viktigaste metoden jag använt mig av var att spela in mig själv, både
genom mobilen och i en studio. Enligt mig finns det ingen bättre metod, eftersom man kan
analysera och lyssna in i minsta detalj vad man tycker att det behövs jobbas på. Jag har även
läst igenom Jonas Marklunds examensarbete Righty Tighty, Lefty Loosey - Att spela Open
Handed på trumset för att kunna jämföra och analysera kring vilka övningar och metoder han
använde sig utav (Marklund, 2018). Jonas arbete fokuserade på att repetera och spela in fyra
låtar tillsammans med en ensemble. Varje låt spelades in två gånger, en gång som högerhänt
och en gång som open handed. Sedan analyserade han hur skillnaden blev i trumspelet och
det resulterade i en ökad säkerhet och kontroll i hans open handed-spel. Jag valde att ha en
snarlik metod som Jonas, att spela in mig själv och jämföra, men jag ville fördjupa mig mer i
koordinationssvårigheter och det speltekniska för att se om mitt resultat skulle bli annorlunda.
Musiker som jag har studerat:
Billy Cobham, en av de första open handed-utövarna
Simon Phillips pratar om open handed playing
Carter Beauford beskriver och visar hur han spelar
Thomas Pridgen beskriver hur han använder sig av spökslag
Jonas Marklund, Examensarbete 2018. "Righty Tighty, Lefty Loosey - Att spela Open
Handed på trumset"
Låtar som jag arbetat med:
Cruel - Toto (1999)
Jag valde denna låt som ett första steg i min open handed-resa för att den är på en rimlig nivå
rent spelmässigt. Trummorna spelades av Simon Phillips och jag ville få en djupare förståelse
kring hur han spelade den.
Rosanna - Toto (1982)
Denna låt innehåller ett ikoniskt groove som nästintill alla trummisar får lära sig i
musikskolan. Trumkompet bygger helt och hållet på spökslag och det krävs mycket övning
för att få till svänget. På denna låt är det Jeff Porcaro som spelade och han spelade den som en
vanlig högerhänt trummis. Jag ville jämföra och se om jag fick ta till andra övningsmetoder
för att kunna spela den.
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Ilyena - The Mars Volta (2008)
Ilyena har ett trumkomp som baseras på en paradiddel med en varierad mängd av spökslag.
Denna låt valde jag för att den går hand i hand med mina övningar som jag har arbetat med.

5. Förberedelse
Innan jag satte igång med övningsprocessen analyserade jag tre kända trumslagare som utövar
open handed-tekniken. Mestadels för att få en klarare bild på hur de tänker kring konceptet,
varför de utövar tekniken och förhoppningsvis hitta övningar som de rekommenderar för att
utveckla tekniken.
Billy Cobham var en av pionjärerna till open handed-konceptet och det var i 15-årsåldern som
han började experimentera med det. Problemet på den tiden (1959) var att det inte var
accepterat att spela på det viset. Han blev underkänd på antagningsprovet till bland annat
Berklee School Of Music på grund av att han spelade open handed, men han var otroligt envis
och lyckades tillslut göra tekniken mer accepterad. Cobham anser att för att utveckla
ambidexteritet, behöver man jobba upp sin inre synkronicitet genom att spela olika ostinaton
(Cobham, 2016).
Exempel på ett ostinato:

När Carter Beauford var ung imiterade han en trumuppsättning som Buddy Rich hade när han
spelade på TV. Han såg från publikperspektivets håll att hi-haten och virveln var på höger
sida av trumsetet och han härmade det. Han insåg i senare ålder att han ovetandes hade
spegelvänt uppsättningen och på det sättet hade han blivit ambidextriös. Carter Beauford hade
inga specifika övningar som han utgick ifrån för att bli open handed, men hans generella åsikt
om hur man utvecklar tekniken är att göra det till en vana och att hitta en känsla, samt att
börja i ett långsamt tempo (Beauford, 1997).
Simon Phillips var en högerhänt trummis från början, men när han ville addera fler trummor
till trumsetet uppstod det problem. Han skiftade till open handed eftersom det blev svårare för
honom att placera pukorna där han ville ha dem. Han sänkte höjden på hi-haten till knähöjd
och då kunde han placera pukor till vänster och han kände en mycket större frihet i sitt
spelande. Han gjorde det även för att det skulle se häftigt ut, då han i ung ålder tyckte det var
viktigt. I dagsläget vet han inte om det var rätt beslut, men att i det stora hela handlar om vad
som funkar bäst för en själv (Phillips, 2014).
Dessa tre trummisar började spela open handed i väldigt tidig ålder tills det blev en
levnadsvana. Det är uppenbarligen ett återkommande tema och det verkar som att ju tidigare
trummisar börjar implementera det i sitt spel, desto tidigare blir det en naturlig del av en själv.
Generellt finns det ont om övningar från dessa trumslagare, och jag tror det mest beror på att
allt handlar om att spegelvända sitt spel. Det går med andra ord att ta vilken trumbok som
helst och spegelvända handsättningen från högerlett till vänsterlett spel.
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6. Övningsprocess
Först beskriver jag hur min övningsprocess gick till under höstterminen. Jag kallar denna
process för steg 1, då jag arbetade med de mest grundläggande principerna inom trumspel.
Denna övningsperiod mynnade ut i en studioinspelning som blev ett kvitto på hur långt jag
hittills hade kommit. Därefter beskriver jag hur inspelningen gick till som en slags summering
och reflektion kring hur jag skulle ta det vidare till nästa nivå. I steg 2 går jag djupare in på
utvecklingen av spökslag, jobbar på mer avancerade låtar samt improviserar egna komp och
fill-ins.

6.1 Steg 1
6.1.1 Ergonomi
Jag började min process med att ändra min normala trumuppsättning till en mer anpassad
uppsättning för open handed. Jag sänkte hi-hatcymbalen från bröstkorgshöjd till knähöjd och
flyttade min ridecymbal till vänster sida. Det tog lång tid att hitta en bra position för
ridecymbalen, då det till en början kändes väldigt obekvämt att spela på den med vänster
hand. Problemet var att hitta rätt vinkel för handleden, att undvika användandet av
handledsvristen då det kan leda till skador. Efter många justeringar började jag spela enkla
komp som trummisar lär sig den första lektionen.
Här är ett exempel
Exempel 1

6.1.2 Anslag & Frasering
Det första problemet jag stötte på var att jag saknade kontroll över mitt anslag på
virveltrumman och hi-haten. Alla slag blev väldigt hårda, odynamiska och stela. För att lösa
detta problem testade jag att jag spela in mig själv när jag spelade kompet som högerhänt
(virvel med vänster och hi-hat med höger) och sedan när jag spelade det open handed (virvel
med höger och hi-hat med vänster). Tydligt kunde jag höra att jag fraserade helt annorlunda
som högerhänt, både i virveln och hi-haten. Det berodde delvis på min ovana att leda med
vänster hand vilket resulterade i en viss obalans, men också ovanan att spela med hi-haten
nere vid knät. När hi-hatcymbalen är långt ner måste man tänka på att trumpinnen lättare
träffar mitt på cymbalen och inte på kanten. Det blir ett väldigt kort ljud som kan få kompet
att låta styltigt och svagt. Det passar såklart att spela på det viset i vissa sammanhang, det
beror på vad musiken kräver. När jag spelar högerhänt tänker jag inte på hur jag fraserar hihatspelet. Det finns inprogrammerat i mitt muskelminne hur jag ska spela det. När jag skiftade
till open handed märktes det att jag fokuserade mer på koordinationen än anslaget. Jag
noterade därför ner samma komp fast med accenter på hi-haten som indikerar tydligare hur
jag skulle frasera.
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Accentuerad hi-hat
Exempel 2

Det lät genast mycket bättre, men problemet var fortfarande en känsla av obalans när jag
spelade. Ibland kändes det som att jag skulle ramla av stolen och att jag skulle tappa
kontrollen över spelandet. Orsaken till denna obalans var att jag inte hade jobbat upp min
independence som en open handed-trummis. Lite senare i arbetet kommer jag att gå igenom
de olika independence-övningar jag arbetade med för att förbättra detta område.

6.1.3 Paradiddelövningar
Anledningen till att jag valde att öva på en paradiddel var för att den kombinerar de två
fundamentala fingersättningarna inom trumspel: singelslag (HV) och dubbelslag (HH). Min
tanke var att jag ville utveckla stabila singel och dubbelslag med vänsterhanden som ledande
hand. För att göra det krävdes det att jag övade upp paradiddeln från en vänsterhänt
handsättning: VHVV. En annan orsak till varför jag övade på paradiddlar var för att den
alternerar, det vill säga att den naturligt byter håll från att börja med vänster och sedan går
över till höger: VHVV-HVHH. Paradiddeln möjliggör alltså spel av singel och dubbelslag
från både vänster och höger. Av tidigare erfarenheter vet jag att den typen av övning ger en
positiv effekt i hand och fotteknik.
Vänsterledd paradiddel
Exempel 3

Min första övning var att jag spelade en vänsterledd paradiddel med vänsterslagen på hi-hat
och bastrumma, och högerslagen på virveltrumman. Jag har länge haft som princip att sprida
ut mina övningar på trumsetet. Jag ansåg att det var den mest effektiva metoden att använda
sig av, eftersom jag ville använda övningen i en musikalisk kontext och inte begränsa mig till
att endast spela på exempelvis en virveltrumma. Denna övning kände jag till tidigare, men jag
hade bara testat den i högerhänt position. Då brukade jag i vanliga fall spela alla virvelslag
som spökslag, förutom virvelslagen på taktslag 2 och 4 som accentuerades. Min intention var
att det skulle låta mer som ett groove och inte som en statisk övning. Jag tillämpade samma
idé här, men denna gång i open handed-position för att utforska vad det kunde resultera i.
Vänsterledd paradiddel på trumset
Exempel 4
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Jag började sedan utveckla detta koncept genom att lägga till dubbel och trippelparadiddel.
Det som skiljer dem åt är att övningen har fler singelslag innan dubbelslagen sker. Det var
lättast att öva dubbelparadiddeln i en 6/8-takt eftersom den består av sex slag.
Trippelparadiddeln lämpade sig bäst att notera i en 4/4-takt på grund av att det är åtta slag och
det går jämnt ut på fyra fjärdedelar.
Dubbelparadiddel på trumset
Exempel 5

Trippelparadiddel på trumset
Exempel 6

Slutligen satte jag ihop alla dessa övningar till en gemensam
Exempel 7

Samtliga av dessa övningsfigurer var krångliga att få till, speciellt att spela bastrumman på
samma ställen som på hi-haten. Jag spelade övningarna tills jag fick till ett bra flöde, och
höjde sedan tempot när jag kände mig bekväm. Jag prövade även att spela på ridecymbalen
istället för på hi-haten, samtidigt som jag stampade med hi-hatfoten på fjärdedelarna för att
addera en extra koordinationsövning.
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6.1.4 Independence
Att få till snygga spökslag på virveltrumman var ett nytt problem som jag upptäckte. Som
högerhänt trummis har jag inte haft användning av spökslag med höger hand, eftersom jag
endast spelat det med vänster hand på virveln. Därför kände jag att det var nödvändigt att öva
upp min independence i högerhanden. För att öva upp det började jag spela en jazz- och
shufflefigur på ridecymbalen och placerade virvelslagen på obekväma ställen.
Independence - Shuffle
Exempel 8 Shuffleride

Independence - Jazzride
Exempel 9 Jazzride

Jag spelade virveltrumman och bastrumman i varierande dynamik för att öva upp anslaget och
även för att spela stilenligt. Detta var både tidskrävande och frustrerande, men tillslut tyckte
jag att saker och ting började släppa. När jag sedan gick tillbaka för att spela ett simpelt komp
upptäckte jag att högerhanden hade lättare för att spela spökslag än tidigare. Det föll in mer
naturligt och jag blev positivt överraskad.

6.1.5 Inspelning – Cruel
Efter denna övningsperiod var det dags för inspelning. Jag övade in låten Cruel i open
handed-position och hade som mål att spela den likt originalet. Det tog tre försök innan jag
lyckades sätta en tagning som jag var nöjd med. Det blev inte perfekt, men det märktes att
mina övningar hittills hade gett mycket god effekt. En insikt jag fick var att låten kändes
lättare att spela i open handed-position på olika sätt. Jag spelade inte exakt som på originalet,
men på ett någorlunda trovärdigt sätt. Jag märkte att trumspelet var designat för vänsterhänt
spel och jag kunde känna det, även om många koordinationsbitar inte riktigt var på plats än.
Innan denna inspelning gjorde jag även en version där jag spelade i min högerhänta
standarduppsättning och den blev mer lik originalet. Anledningen var att jag var i min
trygghetszon och spelade det säkra före det osäkra. När jag använde min icke ledande hand
kändes det som att jag vågade ta ut svängarna mer. Någonting kreativt öppnades upp och det
var precis det jag var ute efter. I kapitel 6.2.3 kommer jag att gå djupare in i mina kreativa
upptäckter.
Cruel - Open Handed
När trumkompet sätter igång (0:17) spelar jag spökslag men de är inte konsekventa i
notvärde. Spökslagen ska generellt spelas i sextoler i denna låt och jag gjorde inte det under
verserna (0:36-0:55, 01:40-02:00), men lyckades av någon anledning göra det i bryggorna
(00:56-01:15, 02:00-02:20 och 03:29-03:49). Jag tror det har något att göra med att
trumkompet är annorlunda i verserna och det var koordinationsmässigt svårare att spela.
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6.2 Steg 2
6.2.1 Rosanna
Efter ett välförtjänt jullov och många genomlyssningar av studioinspelningen insåg jag att det
fanns mycket mer att förbättra. Spökslag är något som verkligen kan vara avgörande ifall en
låt svänger eller inte, och av denna anledning valde jag att fokusera mer på det. Jag frågade
mig själv: hur och när blev mina spökslag naturliga i min vänsterhand? Jag gick tillbaka till
min högerhänta spelposition och spelade några olika komp med mycket spökslag. Den första
tanken som slog mig var trumkompet i låten Rosanna av Toto. Utan spökslag kan kompet
uppfattas som stelt och platt.
Rosanna-trumkomp
Exempel 10

I videoexemplet ovan spelade jag spökslagen mer varierat än det som är noterat, eftersom
både Jeff Porcaro och Simon Phillips gjorde det när de spelade kompet. Jag tog beslutet att
öva in detta komp i open handed-position för att se vad det kan ge. Detta komp lärde jag mig
när jag var ungefär tolv år och det introducerade mig till hur man kan använda sig av
spökslag. Efter många timmars övning lyckades jag få till kompet. Det största problemet jag
stötte på var att få ett flöde i shuffle-hi-haten, min vänsterhand var inte alls van att spela en
shuffle-hi-hat i ett såpass högt tempo. En annan svårighet var naturligtvis också att få till
spökslagen i en sån jämn dynamik som möjligt. Det var otroligt lätt att virvelslagen blev
spretiga och osammanhängande. Den bästa och mest effektiva övningsmetoden var att sänka
tempot markant och öka successivt.
Rosanna - Open Handed
I detta klipp spelade jag ännu mer spökslag än det som är noterat, och jag valde att spela det
på ridecymbalen för att ha möjlighet att stampa fjärdedelar med hi-hatfoten. Jag analyserade
hur S. Phillips spelade kompet jämfört med hur J. Porcaro spelade det i originalet. I en
övningssynpunkt tyckte jag att det mest optimala var att spela det likt S. Phillips, ju fler
spökslag desto bättre!
Jag valde att ta detta ett steg längre och började öva på att skifta den ledande handen. Jag
började med att placera två ridecymbaler, en på vänster sida och en på höger sida. Sedan
spelade jag Rosanna-kompet i open handed-position (ridecymbalen till vänster) och försökte
sedan snabbt byta till att leda med högerhanden (ridecymbalen till höger). Jag upptäckte att
här fanns det något att jobba på, eftersom målet med arbetet trots allt var att kunna växla
spelposition utan att det märks någon skillnad i spelet. När jag bytte från den högerledda
positionen till den vänstra, märkte jag att det tog ett tag innan jag lyckades hitta tillbaka in i
groovet. Jag spelade en takt på höger ridecymbal och sedan en takt på vänster.
Rosanna - Byte mellan höger och vänster
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När jag bytte till vänster första gången kan man höra att jag inte riktigt fick till alla spökslag,
men gångerna därefter gick det bättre och fick ett flöde mellan bytena.
En orsak till att bytet var svårt var också att de olika ridecymbalerna hade olika karaktär och
spelkänsla. Den högra var tunn och hade en jazzigare karaktär, och den vänstra var tjockare
vilket gjorde att trumstocken studsade mycket lättare och var svårare att kontrollera. Mina
spökslag kändes fortfarande inte naturliga utan jag var tvungen att ständigt tänka på att jag
skulle spela dem. Jag bestämde mig för att gå vidare och pröva något annat som
förhoppningsvis skulle lösa detta problem.

6.2.2 Spökslag i 32-delar
Jag har länge varit inspirerad av trummisen Thomas Pridgen som är känd för att spela väldigt
mycket spökslag. Hans spökslag är i vissa fall lika starka som hans huvudslag, vilket är både
fascinerande men också komiskt, med tanke på att spökslag i regel ska spelas svagt. Jag har
tidigare försökt lära mig spela hans trumkomp och övningar som högerhänt och märkt att det
givit mycket god effekt i mina spökslag med vänsterhanden. Därför tänkte jag att det skulle
hjälpa mina spökslag i högerhanden att lära sig dessa komp och övningar i open handedposition. En av hans övningar baseras på en paradiddel (samma som Exempel 4, sid. 7) och
han lägger till spökslag i 32-delar (Pridgen, 2014).
Vänsterledd paradiddel på trumset med 32-delar
Exempel 11

Denna övning visade sig vara mycket effektiv för min högerhand och jag valde därefter att
lära mig kompet i låten Ilyena av The Mars Volta, där Thomas Pridgen spelar. Trumkompet
utgår från samma princip som exempel 4 och 11 (vänsterslag på hi-hat och bastrumma, och
höger på virveltrumma) men det är annorlunda uppbyggt.
Ilyena-trumkomp
Exempel 12

Ilyena-trumkomp med spökslag i 32-delar
Exempel 13

- 11 -

För att få till detta komp var jag tvungen att sänka tempot rejält, eftersom det var såpass
många slag som skulle spelas. Det var svårt att definiera 32-delarna eftersom de skulle spelas
fort. Det blev istället små pressvirvlar vid vissa tillfällen, och det var jag tvungen att jobba
bort. Detta var en mycket effektiv övning för min högerhand ur ett speltekniskt perspektiv.

6.2.3 Egna komp och fill-ins
I nästa övningssession gick jag in i en kreativ fas där jag skapade egna komp och fill-ins.
Dessa kreativa skapelser uppkom helt från improvisation och i första skedet spelade jag i
högerledd handsättning. När jag hittade något som var tekniskt utmanande försökte jag direkt
lära mig det i open handed-position. Jag lekte fram ett ridekomp med en reggaetonbastrumma där virveln hamnade på konstiga ställen och som självklart innehöll rikligt med
spökslag. Att skifta mellan de olika positionerna likt jag gjorde med Rosanna-kompet hade
visat sig vara ett vinnande koncept och därför fortsatte jag med samma princip.
Reggaeton, Vänster - Höger
Exempel 14

Under positionsskiftet var jag tvungen att ta bort det sista accentuerade virvelslaget i takten
eftersom den handen skulle förflyttas över till ridecymbalen på en mikrosekund. Det var helt
enkelt inte fysiskt möjligt att spela det med hundra procent flöde under positionsbytet. Jag
gick vidare och började improvisera fill-ins som var designade för open handed-positionen.
Jag började med att spela ett enkelt trumkomp (exempel 1 och 2) i två takter och med ett fillin i slutet av den andra takten.
Exempel 15

Detta fill-in skapade jag med syftet att demonstrera en av de största fördelarna med att spela
open handed. Vänsterhanden kan spela hi-hatslagen samtidigt som högerhanden gör
någonting annat. I dessa två videoinspelningar demonstreras skillnaden:
Fill-in med korsade armar
Fill-in open handed
Här kan man tydligt se problematiken med att spela med armarna korsade, det försvårar spelet
och är en onödig fysisk ansträngning. Jag fattade tycke för detta specifika fill-in och började
vidareutveckla det med dubbelpedal på bastrumman.
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Fill-in med dubbelpedal
Exempel 16

Jag fick anstränga mig ordentligt för att få till detta fill-in och det gällde att gå in i den med
attityd och pondus. Jag hade heller inte mycket färdighet vad gäller spel med dubbelpedal,
därför var det nödvändigt att spela i ett lågt tempo för att få till ett flöde. Överlag var detta
fill-in en effektiv övning, eftersom den krävde full aktivitet i både armar och ben. Det blev
med andra ord en independence-övning, då det spelas åttondelar i vänsterhanden,
sextondelar/sextoler med fötterna och åttondelstrioler med högerhanden (på olika trummor
dessutom).
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7. Resultat & Diskussion
7.1 Frågeställning & Svar
- Hur kommer mitt generella trumspel påverkas av att ha övat open handed?
Det mest märkbara som denna arbetsprocess resulterat i är att min vänsterhand blivit betydligt
starkare och säkrare. De finmotoriska musklerna i min vänsterhand har byggts upp ordentligt
av att ha spelat snabba rytmiska figurer på hi-haten och ridecymbalen, i synnerhet av att ha
övat på Rosanna-kompet. Även min högerhand har förbättrats. Generellt sett har den alltid
varit den starkare handen och den har i vissa fall varit svårare att kontrollera dynamiken med.
Tack vare mina spökslagsövningar har jag fått ett bättre anslag och mer dynamisk kontroll i
min högerhand.
Min balans och koordination har förbättrats tack vare mina independence-övningar. När jag
började öva independence kändes det som att jag skulle ramla av stolen, speciellt när jag
spelade med vänsterhanden på hi-haten och vänsterfoten på bastrumman samtidigt. Min kropp
var van att spela högerhanden och högerfoten samtidigt, vilket var betydligt enklare ur en
koordinationsaspekt. Det var svårt att spela vänsterhanden och högerfoten simultant och att få
dem att samarbeta i ett trumkomp. Nu när denna arbetsprocess är klar känns detta område
betydligt bättre. Jag kunde självklart tagit det ännu längre, men jag ville vara så omfattande
som möjligt i mitt arbete och täcka så många ämnen inom trumspel som möjligt.
- Hur ska jag gå tillväga för att utveckla spökslag i min högerhand?
Att utveckla spökslag i högerhanden var en komplicerad process, mest för att det var svårt att
veta hur jag skulle öva på det. Det är fortfarande ett mysterium för mig hur man på bästa sätt
ska utveckla och förbättra spökslag i högerhanden. Vanligtvis när jag spelar en låt eller ett
komp kan jag känna när det behövs mer eller mindre spökslag, men när jag spelar open
handed försvinner den känslan. Jag märkte att ju mer independence jag övade i högerhanden,
desto närmare kom jag den där naturliga känslan jag strävade efter. Känslan jag sökte var att
inte tänka på att jag skulle spela spökslag, det skulle vara en del av mig och mitt spel. Den
mest effektiva metoden var att spela in mig själv, då kunde jag verkligen höra när det lät
snyggt eller spretigt. Efter att ha övat spökslag i 32-delar märkte jag att jag fått en bättre
definition och kontroll i högerhanden. Det var mer som en teknikövning och det
kompletterade min process på ett positivt sätt, men det hjälpte mig inte att komma närmare
den naturliga känslan som jag beskrev ovan. Nu i efterhand kan jag säga att jag borde lagt ner
mer tid på independence-övningarna, de gav generellt det bästa resultatet.
-

Kommer min musikaliska kreativitet att förändras och utvecklas genom att spela
open handed, och i så fall hur?
Under denna övningsprocess har jag lyckats bryta mig loss från gamla mönster. De flesta
musiker håller säkert med mig om att de har ett bibliotek av fraser de ofta återanvänder till.
Detta bibliotek brukar växa över åren i takt med sin musikaliska utveckling eller när man
hittat ny inspiration som exempelvis en ny trummis eller ett nytt band. För min egen del har
jag märkt att biblioteket växer men ändå står jag och stampar och återanvänder gamla fraser
som jag egentligen är trött på. Varför fortsätter jag spela saker som är uttjatade? Svaret är
alltid detsamma: för att det är bekvämt. Dessa fraser har blivit en del av mitt muskelminne
och på det sättet har jag gått miste om mycket kreativitet som jag egentligen har inom mig.
Det är inom detta område som jag har förbättrats i, och det tydligaste ögonblicket var när jag
spelade in Cruel i studion.
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När jag spelade in Cruel i högerhänt position var jag säker på vartenda slag, det mesta skedde
genom rent muskelminne och jag spelade mer likt originalet. I open handed-position var min
koordination stundtals svajig och jag var tvungen att tänka väldigt noga på vad jag skulle
göra. Tack vare denna intensiva koncentration upptäckte jag en stark musikalisk närvaro. Jag
hörde låten på ett annat sätt och nya idéer kläcktes i mitt huvud. Det var som att låten hade två
sidor eller dimensioner, utan att låta för abstrakt. Det handlar om själva känslan jag hade när
jag spelade in den, det uppstod nya musikaliska impulser som jag inte fick innan. Mestadels
tror jag det hade att göra med att jag i stort sett fick lära mig låten på nytt och att hjärnan fick
arbeta på högvarv.
Jag har också insett att open handed-positionen gett mig en annan överblick över trummorna,
vilket jag inte tänkte på när jag endast gjorde mina övningar. När jag spelade Cruel högerhänt
med korsade armar hade jag vanligtvis huvudet lätt riktat åt vänster, och det berodde troligtvis
på att min högerarm och axel gick åt det hållet och då ville huvudet naturligt följa med. I open
handed-position hade jag armarna och axlarna i ett mer avslappnat läge och det gjorde att jag
mer naturligt blickade framåt och att jag överlag kollade omkring mig mer i rummet och på
trummorna. Denna ergonomiska förändring påverkade alltså min överblick i rummet och
bakom trummorna, vilket jag tror var ännu en orsak till uppkomsten av dessa nya musikaliska
impulser. Jag blev helt enkelt mer lekfull, eftersom att jag mestadels inte hade min blick låst
på ett specifikt ställe. En tanke som slagit mig är att ordet open i begreppet open handed
drumming har mer än en betydelse. Den mest uppenbara betydelsen för mig är att händerna är
i ett öppet läge, men jag känner efter denna process att det också kan innebära att ha ett mer
öppensinnat perspektiv över trumsetet och trumspelet. Trummor är ett så pass fysiskt
instrument där alla armar och ben används, och jag tror definitivt att ergonomin påverkar det
kreativa uttrycket. Jag fick nya kreativa uppenbarelser, men tyvärr var jag inte speltekniskt
redo att uttrycka dessa idéer i detta stadie. Det var också därför jag valde att improvisera fram
egna komp och fill-ins i open handed-position för att få ut dessa nykläckta idéer, med syftet
att demonstrera samt utforska mina kreativa upptäckter.

7.2 Reflektion
När jag påbörjade min process trodde jag inte att det skulle bli lika mycket fokus på att öva
spökslag. I efterhand kan jag säga att jag snöade in mig för mycket i detaljer och tappade
stundtals helhetsbilden. Det hade att göra med min perfektionistiska ådra och min ständiga
strävan efter att det skulle svänga. Under steg 1 svängde det inte alls. Det var under
studioinspelningen som jag för första gången kände att saker och ting hade börjat sätta sig på
plats. Jag önskar dock att jag hade varit mer noggrann med kameravinkeln, för läsarens skull
men också för min egen skull för att lättare analysera min ergonomi. Under steg 2 började
min utveckling ta en ordentlig fart, speciellt när jag fick till Rosanna-kompet och lyckades
skifta mellan de olika positionerna. Under arbetets gång lyckades jag bemästra avancerade
trumkomp lika bra vänster som högerhänt, men jag blev inte helt ambidexter.
Om jag hade fortsatt med mer independence-övningar och spelat olika musikgenrer ihop med
en ensemble hade mitt resultat kanske varit annorlunda. Jonas Marklund valde att ha mer
fokus på ensemblespel i sitt arbete. Marklund skrev att om han hade forskat vidare inom
ämnet, hade han djupdykt mer i teknik och kreativt skapande (Marklund, 2018). I det
avseendet tycker jag att våra arbeten kompletterar varandra och det hade varit intressant att se
hur min utveckling hade sett ut om jag testat hans övningar och ensemblekoncept. Jag tror
även att mitt resultat hade sett annorlunda ut om jag gått in för att bli vänsterhänt även i det
vardagliga livet, genom att exempelvis borsta tänderna eller laga mat med vänsterhanden. På
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det sättet tror jag att mitt vänsterhänta spel hade utvecklats mer naturligt som en levnadsvana
och möjligtvis i en snabbare takt.

7.3 Avslutande ord
Det har varit utmanande och många gånger frustrerande att fördjupa sig inom open handed
drumming, men samtligt lärorikt att börja om från början och att vara sin egen lärare. Jag
tycker att alla trummisar ska utmana sig själva genom att byta ledande hand, just av den
anledningen. Efter mer än 20 år av musikutövande på trumset har jag nu hittat
upptäckarglädjen igen, som jag en gång hade när saker och ting var nytt och spännande. För
mig har det bara varit positiva effekter av mitt övande i detta arbete och jag kommer att
fortsätta min resa mot att bli totalt frigjord i höger och vänster hand.
Det jag tar med mig från detta arbete är:
- En starkare musikalisk närvaro
- Nya metoder för att öva upp spökslag med höger hand
- Ett bra sätt att utveckla kreativitet på trumset
- En bättre balans på trumsetet, både när det gäller anslag och koordination
I stort sett är jag fortfarande en högerhänt trumslagare, men jag märker att jag börjat använda
nya kreativa metoder när jag skapar nya trumkomp och fill-ins. Jag känner mig inte längre
lika låst som högerhänt, utan jag tar för mig mer och utforskar nya lösningar. Jag
rekommenderar alla trumslagare att testa open handed drumming, det kommer att ge
trumspelet och kreativiteten ett rejält lyft!
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