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Sammanfattning
Det här är en självständig studie om Vassily Brandts första konsertstycke för trumpet. I
texten fördjupar jag mig i musiken musikteoretiskt, grafiskt och analyserar stycket på ett
djupare plan än om jag bara hade spelat musiken. Förhoppningsvis och troligtvis kommer
detta ge mig en djupare inblick i musiken och få mig att lära mig stycket på ett nytt sätt
jämfört med hur jag tidigare har studerat in konserter. Jag har sedan tidigare ingen särskilt
detaljerad bild av varken Brandt eller hans musik, vilket gör det här arbetet ännu mer
relevant.

Nyckelord: Vassily Brandt, trumpet, concert piece, virtuos
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1 Inledning och bakgrund
Jag har inte växt upp med klassisk musik omkring mig, som många andra musiker har
gjort. Med föräldrar med ”vanliga” arbeten spelades mest pop-musik hemma. Jag var tidigt
intresserad av musik och lärde mig i princip att sjunga innan jag kunde prata. Att jag skulle
spela ett instrument var självklart, men varför det blev just trumpet är än idag ett
frågetecken. Jag provade många olika instrument, men när jag fick trumpeten i handen var
det ett självklart val för mig, något som jag fortfarande står fast vid.
Som nybörjare fick jag ofta höra att jag var för ”onördig”. Jag skulle lyssna på mer
trumpetmusik och intressera mig mer för instrumentets olika kvalitéer och möjligheter. Jag
tyckte det var ointressant och ville hellre bara spela. Det är faktiskt först under de senaste
månaderna jag har insett hur otroligt viktigt det är att kunna sin repertoar och att
regelbundet lyssna på trumpetstycken och olika orkesterstycken för att hitta sina förebilder
och ideal.
I augusti 2016 flyttade jag till Köpenhamn för att studera ett år på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Min tid där har varit oerhört inspirerande på många olika sätt, bland
annat har lärarna, mina medstuderande och hela atmosfären på skolan fått mig mycket mer
intresserad av mitt instrument och det jag gör. För mig kännas det som att en helt ny värld
har öppnat sig. Jag har vågat ta klivet ut från ovissheten och ett första steg mot all kunskap
som väntar på att bli upptäckt.

1.1 Bakgrund
Jag hade redan tidigare hört talas om Vassily Brandts två trumpetstycken, men visste
egentligen ingenting om dem när jag en regnig septemberdag satt på ett kafé och bestämde
mig för att lyssna på dem. Jag blev direkt otroligt fäst vid dem båda två, som är ganska lika
varandra.
Det är Brandts första trumpetstycke jag ska gå djupare in på och försöka lära mig
musiken på ett djupare sätt än vad jag någonsin tidigare gjort med ett stycke jag själv har
spelat. Jag hoppas att detta kan ge mig mer förståelse för musiken och på så sätt kunna
hjälpa mig att framföra stycket och få andra att upptäcka både stycket och trumpetens unika
egenskaper.
Det jag har fastnat för i just den här trumpetkonserten är sättet Brandt kombinerar det
virtuosa spelandet med vackra melodier och stora klanger i ackompanjemanget. Det visar på
både styrka och mod samtidigt som en blygare sida också får komma fram. Han skapar
fantastiska kontraster i musiken vilket gör att när jag lyssnar på stycket hela tiden vill höra
vad som kommer här näst.

1.1.1
Kort information om Brandts Trumpet Concert
Piece No. 1 i f-moll op. 11
Vassily Brandts Concert Piece för Trumpet no. 1 skrevs under tidigt 1920-tal och faktiskt
först för kornett, vilket inte är någon överraskning eftersom kornettens glansperiod helt klart
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var under första halvan av 1900-talet. Munstycket till kornetten är djupare än trumpetens
och därför är kornetten ett mer flexibelt instrument och inte heller lika utmattande i längden,
detta kan förstås också ha varit anledningar till att Brandt valde att skriva för kornett.1
Vanligtvis är solostycken skrivna för soloinstrument och orkester, men den här konserten
skrevs först för kornett och piano. Orkesterarrangemanget kom först senare.
Konserten har inte som många andra solostycken flera satser, den består endast av en
enda sats på omkring åtta minuter. Pianot inleder med sju ett takter långt förspel innan
trumpetsolisten får träda fram. Stycket är indelat i fem korta delar; inledningen – Maestoso
som går i f-moll, en mer melodisk fortsättning – Moderato också den i f-moll, nästa del –
Agitato - börjar väldigt melodiskt och vackert och sedan övergår till en mer lyrisk karatktär,
fortfarande melodiskt dock. I den delen går Brandt över till dominanttonarten, alltså C-dur.
Efter det kommer ett kort återtag av inledningen, i f-moll igen, och sedan följer avslutningen
– Presto. Självklart förekommer en del kortare harmoniska utvikningar och modulationer i
stycket, som jag kommer titta närmre på senare i texten.

1.2 Syfte
Jag vill lära mig Brandts Concert Piece för trumpet no. 1 på ett djupare och mer ingående
sätt än jag lärt in några andra stycken tidigare. Detta genom att jag parallellt med att jag lär
mig musiken undersöker Brandt som person och analyserar mina tankar och känslor om
honom och hans musik. Vem var Vassily Brandt? Vilka känslor väcker hans musik i mig, och
vilka känslor väcker just det här stycket i mig? På vilket sätt sticker hans första konsertstycke
för trumpet ut från all annan trumpetmusik han skrivit?

2 Metod
Mitt examensarbete är en dokumentation av kompositören Vassily Brandt och hans första
konsertstycke för trumpet. För att kunna gå så djupt som möjligt in i musiken ska jag lyssna
på stycket en hel del innan jag börjar öva på det, vilket kommer göra att jag kan musiken
från början på ett relativt ingående sätt. Jag ska studera och läsa på om Brandt för att kunna
tolka hans musik på ett djupare plan. I slutändan ska jag öva och spela stycket väldigt
mycket, det är det viktigaste.
I texten nedan beskriver jag musiken ingående, jag skriver om och behandlar de
svårigheter jag stöter på i mitt inlärande och utförande av noterna och för fram mina
problemlösningar. Till förklaringen visar jag notexempel från stycket. Studien ska leda till i en
dokumentation i form av en ljudinspelning.

2.1 Vem var Vassily Brandt?
Vassily Brandt (1869-1923) var inte bara kompositör, han var dessutom dirigent och
trumpetare. Det är därför ingen överraskning att han har skrivit flera trumpetkonserter och
många etyder som spelas flitigt av trumpetare världen över än idag.
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När jag söker efter Vassily Brandt på www.spotify.com för att lyssna på hans musik
kommer det upp många olika förslag. Vassily, Wassily och Willy är tre olika namn som alla
används på en och samma person. Detta kan förstås vara förvirrande för den inte allt för
kunniga lyssnaren. Man talar ofta om Brandt som en rysk trumpetare, men faktum är att han
från början var tysk. Innan han emigrerade till Ryssland undertecknade han sig alltid med
namnet Willy Brandt, men senare blev det Vassily. Han föddes år 1869 någonstans i
närheten av den lilla staden Coburg, det finns nämligen inget födelsecertifikat så vi kan inte
veta helt säkert var det var.
Det finns alltså många varianter på hans namn, men inte alls lika många inspelningar av
hans musik finns tillgängliga och lätta att hitta. De få stycken som finns tillgängliga är ett
antal olika inspelningar av hans båda trumpetkonserter samt tre små stycken för
trumpetkvartett som sammanfattat kallas Country Pictures. Det finns en del olika album som
hans musik förekommer på och de har titlar som Romantic Virtuosity och annat liknande. I
trumpetvärlden räknas Vassily Brandt som en virtous kompositör. Hans många etyder är
ganska lika hans båda konsertstycken och även trumpetkvartetten. Han skrev även två
trumpetduetter men på dem finns tyvärr ingen inspelning. Jag hittade ett utdrag med
noterna från första sidan av den första duetten At The Seashore på internet2 och även den
är relativt lik hans övriga musik. Det är väldigt tydligt att Brandt själv var en trumpetare då
han bara har skrivit musik för trumpet.
Redan från arton års ålder var Brandt aktiv orkester- och solotrumpetare bland annat i
norra Tyskland och Helsingfors. Senare levde han, som jag tidigare nämnt, i Ryssland ända
till år 1923 då han dog 54 år gammal av en vaccination. Trumpetaren arbetade som
professor i Saratov vid ett av de första ryska konservatorierna med hög nivå. Som lärare
spelade han mycket med sina elever, både på trumpet och piano. Han fick eleverna att
förstå vikten av att skapa konst med kärlek. Han var mycket dålig på ryska, därför fick han
istället visa med musiken hur eleverna skulle spela. Detta tror jag att många av dagens
trumpetlärare skulle kunna lära sig mycket av och även jag som med stor sannolikhet
kommer ha elever i framtiden. Jag själv märker att jag lär mig mycket av att lyssna på mina
lärare och andra trumpetare.
Brandt inspirerar mig på många sätt, inte bara genom sin musik utan även genom sättet
han övade på. Han, precis som en annan legendarisk trumpetare vid namn Herbert L. Clarke,
övade ofta ute i allmänheten – utan trumpet. Genom att blåsa luft och stöta med tungan fick
han en otrolig teknik i munnen. Att han alltid förde med sig övningen tror jag kan ha varit en
viktig del i att han lyckades så bra som musiker och trumpetare.3

3 Analys och musikalisk
djupdykning
Den första delen i trumpetstämman är relativt svår att spela. Att ha ett brett register är
något av det viktigaste som trumpetare, men också något av det svåraste. Jag har arbetat
hårt för att kunna ha samma klang på de höga tonerna som de låga. Det blir även enklare
att spela när man lär sig kontrollera embouchyren så att man inte behöver ändra position på
2
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läpparna allt för mycket i olika register, vilket är väldigt viktigt att kunna när man spelar
Brandts första trumpetstycke.

Som vi ser här börjar trumpetstämman med ett intervall i två oktaver nedåt och sedan
upp igen i ett ännu större språng. Det är inget man spelar utan att ha kontroll över sin
trumpet. Redan i den första frasen får alltså trumpetaren skryta om sitt register, men får
även chans att visa på virtuositet genom snabb fingerteknik och tydlig tunga. Att öva på
olika sorters stötar med tungan är en del av vardagen för oss trumpetare, det finns många
olika sätt att stöta på. Det vanligaste är t-stöt eller enkeltunga som vi också kallar det, då
säger vi to, ta eller ti. Sen har vi både dubbeltunga och trippeltunga som används i snabba
partier, tk-tk och ttk-ttk. I den här frasen använder jag dock bara enkeltunga, men vi
återkommer till både dubbel- och trippeltunga senare.
Det står marcato över notbilden och dessutom har de första två tonerna fått varsin
accent. Nyansen är forte, det är alltså en pampig, eller majestätisk som Maestoso betyder,
start på stycket. Hela det här partiet spelas relativt rubato, dvs. fritt och utan tempo. Det är
först i den sista takten här som tempot blir stabilt. Det jag själv tycker är svårt med att spela
i rubato är att få musiken att inte stå still. Det är viktigt att få även de långa tonerna att leda
framåt. Jag ser det hela som en lång fras som leder fram till det sista G:et.
De löpningar upp och ner som ska spelas här är inte särskilt enkla att lära sig, därför finns
det en rad under med ett alternativt sätt att spela på. Det är inte vanligt att man väljer att
spela det, jag har faktiskt aldrig hört en inspelning på det sättet, men jag kan tänka mig att
man som glad amatör kanske spelar så istället. Det återkommer fler gånger i stycket att det
finns alternativ vid svåra passager, men jag spelar alltid originalet. För att det ska bli enklare
att spela det här är det bra att veta vad det är för toner man spelar. Den första septolen är
bara ett vanligt g-mollackord. Uppgången på rad två är ett dimackord, alltså små terser
staplade på varandra, och den sista snabba passagen är en g-mollskala från grundton upp till
tersen och sedan tillbaka ner igen.
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Sedan kommer ett litet återtag med relativt liknande melodi men med andra intervaller,
både lättare och svårare rent tekniskt. Trots stora intervall upplever jag inte musiken särskilt
”hoppig”, utan jag tycker att det ändå är en tydlig och sångbar melodi.
Det här återtaget inleds på kontraparallellen, alltså klingande Dess-dur men kommer
relativt snabbt tillbaka till f-moll. Oftast är det ganska enkelt att följa Brandts harmonisering
då han flera gånger skriver brutna ackord i melodistämman.
Redan i den tredje takten här får jag användning av dubbeltunga som jag nämnde
tidigare. Då stöter jag alltså de toner som inte är bundna i det brutna C7-ackordet på tk.
Prova själv att säga tk-tk om och om igen så snabbt du kan, visst går det fortare än att säga
många t på varandra? Att starta den nedgången från ett högt C är en utmaning. Som tur är
spelar man ett C ett par oktaver ner precis innan så det lätt att ha tonen i huvudet. Det är
bra att ta tag i tonen ordentligt innan man släpper ut tonerna nedåt.
Även den här passagen spelas rubato, speciellt de sista två raderna. Där betonar jag varje
etta. Trettiotvåondelarna på sista raden spelas som ett enda crescendo och accelerando fram
till de tre sista tonerna innan nästa takt, då det blir ett ritardando innan tempot är stabilt
igen.
Även rytmerna är värt att lägga märke till här. Brandt använder sig mycket av ”raka
toner”, och med det menar jag toner som kommer på slaget. När melodin senare blir lite mer
melodisk i slutet av det här avsnittet börjar han blanda in synkoper, dvs. toner som kommer
mellan slagen. Det är bland annat det här som gör just det här konsertstycket intressant
tycker jag. Det låter simpelt och enkelt men kräver flera år av teknisk övning.

Här ser vi hur den andra delen, Moderato, börjar. Moderato betyder måttlig på italienska och
används ofta som en hänvisning på tempot. Den första delen är väldigt rubato, dvs. fri i

5

tempot. Här blir tempot mer tydligt och stadigt. De två rader vi ser här över ser jag som de
två första fraserna i denna del. Det är ett svagt och relativt vilande avsnitt. Pianisten
ackompanjerar med ett stabilt f-moll-ackord nästan genom hela den första frasen här. I den
andra frasen lägger Brandt in många spännande färgningar i ackompanjemanget vilket gör
att musiken modulerar. Frasen landar på ett Ciss-dur, som är dominant till ackordet som
nästa fras startar på.

Här fortsätter musiken modulera med ackordbrytningar i dominanter. I den andra takten
här är det ett noterat E-dur som sedan leder vidare till a-moll och frasen avslutas på ett
klingande Ess7, dvs. F7 för Bb-trumpeten.
Genom hela den här passagen pågår ett accelerando. När jag var liten lärde jag mig att
alla sådana instruktioner inte skulle ske direkt, alltså att man i just det här fallet inte ökar
tempot direkt utan att man låter det öka lite mer för varje ton. En pianist jag spelade med
när jag studerade i Stockholm sa alltid att jag skulle göra accelerando och ritartando i tempo
och det tyckte jag var ett bra sätt att se på saken. Efter detta parti fortsätter pianot med ett
kort mellanspel innan detta avsnitt följer.

Här står det risoluto vilket betyder beslutsamt. Det är de två första takterna innan a
tempo som spelas med lite mer tryck och eftertanke på varje ton. Vid a tempo kommer den
lätta känslan tillbaka. Här kan vi även se ordet dolce under noterna vilket ger oss information
om att det här är ett mjukt och fint avsnitt i musiken igen.
Återigen kommer här oktavsprång i trumpetstämman, precis som i inledningen. Stora
intervall är ett generellt återkommande motiv genom hela stycket. I det här avsnittet ser vi
bland annat både stora och små septimer och som sagt oktaver.
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Vi kan även läsa instruktionen cresc. e string. (crescendo e stringendo) vilket berättar att
frasen ska gå framåt, både i dynamisk nyans och i tempo. Genom att använda sig av sådant
får Brandt musiken att leva. Om jag spelar den här melodin bara rakt upp och ned, utan att
egentligen tänka på vad jag gör och vad jag vill skapa blir det mer som en intervall-övning.
Det här är precis något som skulle kunna stå i en övningsbok för trumpet, för precis som jag
nämnt tidigare är intervaller något vi trumpetare ständigt måste öva på. Jag tycker det är
häftigt att Brandt lyckas få en relativt tråkig melodi att bli fantastiskt vacker och levande
bara genom att ge oss information i ord om hur och vad han tänkt.

Melodin återkommer här och är från start precis likadan som första gången vi hörde den,
även i pianostämman. Fras nummer två här skiljer sig dock ganska mycket från förra
gången. Här har Brandt valt att inte modulera alls, utan istället stannar han i f-moll och låter
frasen landa i en liten kadens baserad på ett Db-dim och landar slutligen på f-moll. En
kadens är ofta till för att solisten ska få visa upp sig och glänsa, men den här kadensen
känns mer som en extra avslutning på del två.
Vid det här laget har vi lagt märke till att det är många mellanspel då pianisten får ta
plats. I jämförelse med konsertstycken för andra instrument som till exempel violin eller
piano är det mycket paus för solisten, vilket behövs när man spelar trumpet eftersom det är
ett instrument med konstant press på läpparna. Man kan jämföra det lite med styrketräning.
Att till exempel göra många benböj på rad blir tungt efter en stund. Ju mer man tränar desto
fler benböj klarar man att göra. Likadant är det med trumpetspelandet, ju mer man öva
desto mer klara man att spela varje dag. En violinist kan generellt sett öva fler timmar per
dag än vad vi bleckblåsare kan och likadant är det i stycken. En trumpetare behöver paus för
att få nytt blod till läpparna lite då och då.

Agitato betyder upphetsad eller exalterad, men när jag själv har lyssnat på stycket innan
jag sett noterna hade jag inte den känslan för den här inledningen till nästa del alls, men när
jag tänker efter passar det ganska bra in trots allt. Jag tror egentligen att det syftar mest på
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de snabba tonerna som kommer snart, men redan här kan vi uppleva en glädje genom att vi
inte bara bytt tonart, utan även gått in i dur istället för moll. Vi befinner oss nu i Bb-dur, som
i relation till f-moll är dursubdominant.
Man kan dela upp dessa åtta takter i två delar, så att varje fras blir fyra takter lång. Den
andra frasen är relativt lik den första, fast i piano istället för mezzo forte. Genom att
trumpetaren börjar melodin på tersen får vi redan där en stark känsla för durtonarten. Den
första frasen leder hela vägen fram till det sista noterade F:et som vi ser i takt tre på den
andra raden ovan. Höjdpunkten i den andra frasen tycker jag är den första tonen i den allra
sista takten här. De tre sista tonerna ser jag som en avfrasering.

Den här delen är ett av de avsnitt jag har övat mest på. Stora intervall har jag nämnt
tidigare och talat om svårigheterna med, men här blir det svårt på ett helt annat sätt. Att
skifta mellan höga och låga toner i ett raskt tempo är en ännu större utmaning. Att
dessutom ha styr på fingrarna och hinna med alla toner mellan de stora intervallerna har
krävt mycket tid för mig. Jag har börjat långsamt och sakta men säkert klickat upp tempot
på metronomen. När jag kommit upp i det tempo jag ville började jag försöka göra musik av
det hela. Ingen vill lyssna på snabba toner om det inte finns någon riktning i fraserna. För
att kunna skapa musik är det viktigt att tänka igenom vart varje fras leder och vilka toner
som är viktigast. Oftast ska det första slaget i varje takt få lite mer tyngd, och så tycker jag
att det är även här nästan genom hela partiet. I takt två väljer jag att betona de sextondelar
som är på de tre första slagen, alltså g, e och a. Tonerna där emellan leder emellertid bara
vidare. Likaså med resten av tonerna i den takten, de leder vidare till det första slaget i nästa
takt. I de två takter som följer ser jag alla f som lite tyngre toner. I takt tre blir det alltså
slag ett och tre som blir betonade, vilket är väldigt naturligt och vanligt. När takt fyra sedan
får betoningar mellan slagen blir det en överraskning för lyssnaren och det gör musiken mer
spännande att höra på. Att ha något man kan känna igen sig i är viktigt, men att inte veta
vad man ska förvänta sig och bli överraskad är minst lika viktigt.
Den andra delen här börjar på precis samma sätt som den första, men går snart över i
något nytt. Här i den näst sista takten ser jag tonerna på slag ett och tre som de viktigaste
och i den sista takten betonar jag alla fyra slag.
Något som är värt att lägga märke till här är att nästan alla uppgångar inte startar på
slaget. Pianisten däremot har varje slag betonat, vilket förstås är viktigt för att man som
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lyssnare ska kunna lägga märke till trumpetarens lilla paus. Genom att skriva en paus på
slaget i trumpetstämman får Brandt varje uppgång att låta lite mer som en upptakt och leda
vidare till topptonen som är den höjdpunkten, istället för att låta starten på varje uppgång bli
betonad och på så sätt framstå som det viktiga i musiken.
En annan viktigt detalj är att vi har bytt taktart här från fyra fjärdedelstakt till tolv
åttondelstakt. Det betyder generellt att istället för att räkna fyra fjärdedelar i varje takt
räknar man tolv åttondelar. Pulsen känns dock fortfarande på fyra, men varje slag består av
tre åttondelar istället för två. Brandt skulle kunnat fortsätta skriva i 4/4-takt här och istället
bundit tonerna samman som sextoler, men det är smidigare att läsa det i 12/8-takt och jag
tror att det är därför han har bytt taktart. I pianostämman byts taktarten redan vid starten
av Agitato, vilket jag tror har att göra med att pianisten redan där börjar spela med
triolunderdelning medan trumpetaren ligger kvar på duoler. Det kan vara svårt att få ihop,
det gäller att båda musikerna är säkra på det de gör och står på sig, samtidigt som man
självklart måste lyssna på varandra för att kunna skapa musik tillsammans.

Efter många snabba toner får vi vila, både som musiker och som lyssnare, i ett kort
mellanspel väldigt likt inledningen till den här delen, Agitato. Vi befinner oss i noterat C-dur
här, klingande Bb-dur, men Brandt sätter in många tillfälliga förtecken i dessa få takter. Det
är svårt att sätta en ny tonart på det här då det är ett så pass kort parti och man inte riktigt
hinner sätta något fäste, men jag får ändå en känsla av att vara i (klingande) Db-dur.
Pianisten landar på ett Db-durackord i andra takten här och det bekräftas sedan av dess
dominant Ab i andra halvan av takten innan vi återigen går till Db-dur i början på nästa takt.
Därefter flyter ackorden på och mot slutet kommer här ett F-dur som tar oss tillbaka till
grundtonarten Bb-dur.
Här är trumpetstämman återigen noterad i fyra fjärdedelars-takt, medan pianot fortsätter
i tolv åttondelstakt eftersom den stämman fortsätter underdelas i trioler. Under dessa fyra
takter finns det verkligen utrymme att glänsa som trumpetare. Detta är skrivet i ett register
där det är relativt enkelt att spela trumpet. Brandt har även gett oss mf och f och som
trumpetare är starka nyanser inte något man missar. Här passar jag verkligen på att spela
brett och med stor klang, för att fylla hela rummet.
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Den snabba delen återkommer här, återigen i 12/8-takt, men självklart inte precis likadant
som sist. Även här har jag förstås tänkt på vilka toner jag tycker är viktigast. I takt två
betonar jag först slag ett och sedan i den andra halvan av takten betonar jag tonerna f, b
och d, alltså när de inleder de tre toner som är sammanbundna med en båge. Det tredje
takten får tyng på varje slag. Takt fyra är lite klurig, då man gärna vill betona varje c, men
det som egentligen är melodin där är tonerna emellan som tillsammans bildar en kromatisk
skala upp till g. Ett brutet G-durackord leder upp till avslutningen med ett stort och rejält
ritardando, alltså en avtagning i tempo.
Vi tittar lite närmre på den andra raden ovan. Jag har lärt mig att alltid använda verktyget
underdelning när jag övar och spelar. Detta oftast för att hålla tempot, men i det här fallet
använder jag det för att reda ut ”räkorna” (en räka är på musikerspråk en fras som är
tekniskt svår). I början av rad två underdelar jag 2 + 2 + 2, dvs. på varje åttondel, men i
andra halvan av den första takten byter jag till 3 + 3, dvs. som två underdelningar per slag.
Det kan vara lite knepigt att ändra underdelning i huvudet snabbt och kräver en hel del
övning. Jag håller sedan 3 + 3 –underdelningen hela det här partiet ut, vilket gör att när
kvartolen kommer i slutet är det lätt att underdela den i två duoler.

Här kommer återigen det inledande intervallet med två oktaver. Skillnaden blir att efter
det kommer en vandring uppåt istället för att direkt hoppa upp till den höga tonen.
Uppgången landar på ackordet g-moll, men trumpeten spelar först ett klingande F och där
efter ett klingande E, alltså noterat G och Fiss. Det är alltså toner som normalt inte ingår i ett
g-mollackord, vilket gör att ackordet blir färgat. Nästa takt följs av ett C7 och vid den frasens
slut är vi åter tillbaka på f-moll. Det är alltså en vanlig ”två-fem-etta”.
Det här lilla partiet är det som leder över till avslutningen (Presto). Pianisten spelar ett
mellanspel i de tre takter paus som vi ser ovan. Mellanspelet landar på ett C7, alltså
dominanten, och sedan sätter avslutningen igång i full fart i f-moll.
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Nu är det dags för det svåraste i hela stycket, Presto. Jag har tidigare nämnt våra olika
”stöt-tekniker”. Här är trippeltungan aktuell, vi kan till och med se i notbilden att det ska
spelas på det sättet. Det här partiet går så pass fort att jag nog skulle kunna säga att det i
princip är omöjligt att spela detta på enkeltunga. Trippeltunga är alltså när vi säger ttk med
tungan. Den rörelsen är mycket lättare att göra snabbt och länge jämfört med att bara säga
t om och om igen. Genom att lägga in ett k på var tredje ton blir det även enklare att betona
starttonen i varje triol.
Vi får en del frashänvisningar genom nyanser och crescendo-tecken, men får även
möjlighet att skapa en hel del på egen hand. Jag ser det först som två fyra takters-fraser,
därefter två två takters-fraser och slutligen de sju sista takterna som en enda lång fras. Om
man tittar i pianostämman för att se harmoniseringen får vi den här fraseringen bekräftad.
De fyra första takterna är bara tre f-moll och ett C7, sedan repris på detta i nästa fyra takter.
Därefter följer, i två takts-fraserna, Bb och f-moll i fyra takter och slutligen i de sista sju
landar vi till slut på en dominant som tar oss vidare in i mellanspelet.
Mellanspelet börjar med en enkel kromatisk skala uppåt i trioler och sedan följer melodin
från Moderato-delen. Det trumpetaren sedan ska spela är nästan precis likadant som
mellanspelet. Först en kromatisk skala uppåt och sedan den bekanta, vackra melodin.

De här fjorton takterna blir som en förlängning på mellanspelet. Snart fortsätter de
snabba triolerna och det är väldigt skönt att få några toner emellan att ”vila” på. Här har
Brandt skrivit ett crescendo upp till forte (starkt) och även gett oss informationen dolce
(mjukt). Det här är ett typiskt ställe att glänsa på som trumpetare, en stark dynamik, ett bra
register, legato på nästan allting och dessutom en mjuk känsla på det hela.
Pianisten spelar unisont med solisten på melodin efter triolerna samtidigt som det ligger
ackorddrillar i vänsterhanden. Det är inga väldigt överraskande ackord här, Brandt håller sig
inom f-moll. På det noterade cisset (klingande b) vi ser ovan ligger ett f-dim och skaver, som
skulle kunna ses som ett G9 utan grundton, vilket alltså är dominantens dominant. Då
pianisten spelar unisont med trumpetaren på de tre tonerna som leder till den sista långa
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tonen i den här delen kan vi inte veta säkert vad Brandt tänkt sig för ackord där, men det är
ganska enkelt att gissa och känna att det är en dominant, alltså ett C7, som sedan landar på
f-moll. Den långa tonen är dock inte helt vilande då pianisten åter igen går till ett
dominantackord som för oss vidare i musiken.
Det som följer är precis samma toner som inledde Presto-delen, de snabba triolerna.
Endast slutet är lite annorlunda, som vi ser här:

Det här är alltså det som avslutar hela stycket. Det är ett mäktigt slut som landar på ett
starkt och stabilt f-moll, men innan det har vi en del intressanta punkter vi ska titta närmre
på.
Den ganska lätta känslan som vi har när vi går in i det här partiet blir snart mer
spännande. Om vi börjar med att titta på takt två på rad två här, börjar där ett noterat ess
med en accent på. Därefter följer en kort skala på tre accentuerade toner nedåt. Detta
upprepas två gånger till, först från ett noterat gess och sedan från ett ass. Det tror jag är
melodin här, det som ska framhävas. Pianistens vänsterhand följer trumpetstämman med
samma toner ett par oktaver ner. Tonerna emellan i trumpetstämman ser jag bara som
övergångstoner. När den kromatiska skalan nedåt börjar på rad fyra ligger vi på ett f-moll,
men på det noterade svaga fisset går vi naturligtvis över på dominanten.
Den uppgång som fortsätter ligger kromatiskt i terser i pianot och tar oss självklart upp till
f-moll. Det är ters i basen hela vägen och trumpetstämman har grundton på den första
noten i varje triol.
Trumpetaren spelar helt ensam på den sista kromatiska skalan nedåt och pianisten tar
sedan över kromatiken med en oktav i varje hand och fortsätter en oktav ner.
Det är en hel del dynamiska nyanser att ta hänsyn till i det här partiet. Det börjar svagt
och växer i princip hela vägen till slutet. Det som gör det intressant är att helt plötsligt i
mitten börjar det om från piano och byggs sedan upp till forte, till och med fortissimo i
pianostämman, igen.
En intressant sak att lägga märke till är att stycket slutar på nästan samma sätt som det
började på, nämligen med ett oktavsprång. Det tror jag inte är en tillfällighet. Musik är precis
som litteratur, en bok skulle aldrig sluta utan någon som helst koppling till inledningen. Man
måste knyta ihop säcken och det visste Vassily Brandt precis hur man gjorde.
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4 Slutsats
Den här studien har hjälp mig att få en tydligare bild av Brandt som person och hans
musik, men framför allt hans första konsertstycke för trumpet. Jag känner inte att jag själv
har utvecklats som musiker genom denna musikaliska djupdykning, men däremot har jag
fått upp ögonen för en del nya tillvägagångssätt att instudera stycken och jag har verkligen
fått en tydligare bild av hur viktigt det är att kunna musiken istället för att bara spela efter
noterna.
Den viktigaste upptäckten jag gjort är hur oerhört mycket det ger att lyssna på stycket
mycket innan man börjar spela det. Jag har aldrig tidigare kunnat ett stycke så bra innan jag
ens har tittat på noterna, vilket förstås hjälpte enormt mycket när jag väl började öva.
Tidigare när jag lärt in stycken har jag verkligen läst vad som står och efter hand på så sätt
lärt mig musiken. Nu behövde jag inte alls läsa på samma sätt. Vid varje ny fras visste jag
direkt hur det skulle låta. Självklart har jag, precis som jag diskuterat i texten, varit tvungen
att öva, reda ut mina fingersättningar och tänka efter gång på gång, men inte alls lika
mycket som jag upplevt tidigare i mitt trumpetliv.
Jag har studerat klaverstämman på ett mer ingående sätt i den här studien. Även det har
varit till stor hjälp. Alla konserter skrivna för soloinstrument och ackompanjemang är
utformade på olika sätt, en del är väldigt självklara i musiken och andra mer som två
självständiga stämmor. Brandts andra konsertstycke för trumpet är ett verk av den andra
sorten. Ibland har pianisten melodin och då gäller det att vara medveten om det. Man spelar
inte alltid tillsammans, men i dessa passager gäller det att lyssna på varandra ändå. Denna
studie har fått mig att inse att det i princip är lika viktigt att kunna ackompanjemanget som
sin egen stämma.
Vassily Brandt är inte en väldigt känd kompositör. När jag nu spelar hans musik tror jag
det hjälper mig mycket att jag vet vem han var. Det är förstås alltid viktigt att veta vad för
slags musik man spelar, men när man spelar musik av en mer känd tonsättare är det inte
lika självklart att läsa på om personen, i alla fall inte för mig. Därför har den här studien varit
givande för mig. Jag har fått veta vem Brandt var och vad han skrev för musik. Jag har lärt
mig hur givande det är att verkligen gå in i musiken man ska spela. Det kommer jag ta med
mig till framtida instuderingar.
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