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Sammanfattning 

Syftet med denna skriftliga reflektion inom konstnärligt examensarbete på kandidatnivå var 

att nå en ökad förståelse för skillnaden mellan barock- och piccolatrumpet vid spelande av 

Telemanns Trumpetkonsert i D-dur. Fokus riktades särskilt på första och fjärde satsen. Vidare 

åsyftades att finna lösningar på olika speltekniska problem genom instudering och 

framförande av trumpetkonserten på både barocktrumpet och piccolatrumpet. Studien 

genomfördes metodiskt genom att spela tillsammans med olika inspelningar med framstående 

trumpetare samt pröva och utvärdera olika teknikövningar vid instudering. Resultatet gav mig 

en bättre förståelse för hur man kan bemästra det höga registret på båda trumpeterna genom 

t.ex. att spela tillsammans med inspelningar av andra trumpetare, hur det kan förbättra ens 

klang och intonation, samt att de teknikövningar och andningsövningar jag använt mig av 

bidrar till ökad uthållighet, och tonkvalitet. Ett mer medvetet fokus över hur allt ska kännas 

med luft och läppar för att få ett så bra resultat som möjligt. 

 

 

 

Nyckelord: George Philipp Telemann, Trumpetkonsert No.1, D-dur, piccolatrumpet, 

barocktrumpet, naturtrumpet, klafftrumpet, Gottfried Reich  
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1 Inledning 

Jag började spela piccolatrumpet för första gången på gymnasiet. Det som är kul är att man får 

spela i ett högre register än de andra som då spelar vanlig trumpet. Jag talar då om när vi t.ex. 

spelade brassensemble då det för det mesta var blandade trumpeter. Det var ett i projekt som 

jag fick spela piccola och Eb-trumpet som också är en högre stämd trumpet jämfört med Bb-

trumpeten som är den mest vanliga. Den undervisning jag fick på piccola var av Urban 

Eriksson som då var stämledare i Hovkapellet. Det kändes som att han kunde spela vad som 

helst på piccolan. Han blev något av en förebild för mig på instrumentet. 

 

Efter tre år på Lilla Akademins gymnasium började jag på Pre-College. Där tänkte jag under 

en konsert med bara trumpetare att spela den konsert som detta examensarbete handlar om, 

Telemanns trumpetkonsert i D-dur. Den inspelning av konserten jag hade lyssnat på och fått 

inspiration av var då Håkan Hardenberger spelade. En fantastisk trumpetare som också spelar 

gudomligt på piccola. Urban Eriksson har såklart också spelat konserten. Han spelar också 

något som inte Hardenberger spelar, nämligen barocktrumpet. Urban är stämledare i 

Drottningholms barockensemble och har varit det sedan 1980-talet. Första gången jag hörde 

honom spela med dem var när Eric Ericson framförde J.S. Bachs H-moll Mässa i Stockholms 

konserthus. Det var hans sista konsert. 

 

En annan konsert var för ett antal år sedan då Urban spelade Brandenburgkonsert nr 2 på 

barocktrumpet. Man kunde höra att han var i toppform då. Den konserten glömmer jag aldrig. 

Det finns bara ett fåtal trumpetare som spelar barocktrumpet. En trumpetare som jag också ser 

väldigt mycket upp till är Niklas Eklund. Han har fått den inofficiella titeln som världens 

bästa barocktrumpetare. Bortsett från Urban så finns det ingen som kan mäta sig med Niklas 

klang, teknik och musikalitet på instrumentet. 

 

Vad de flesta föredrar är att spela barockmusik på piccola. Varför är det så? Varför finns det 

inget intresse för att fler lär sig att spela barocktrumpet? Jag älskar båda instrumenten lika 

mycket men såklart på olika sett. Vad jag nu för tiden faller tillbaks på är att jag tycker att 

barockmusik i första hand ska spelas på barocktrumpet. Framförallt i orkester. När det 

kommer till solo så kan det variera lite över vad jag tycker. Målet med mitt examensarbete är 

att jämföra och förstå varför folk föredrar det ena framför det andra och att gå igenom 

utvecklingen av trumpeten historiskt, tekniskt och musikaliskt. Jag kommer också ha med 

ljudexempel relaterat till kapitlet om Telemanns trumpetkonsert där jag då själv kommer spela 

delar ur konserten på båda instrumenten. 
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2 Bakgrund 

 

I denna bakgrundsdel berättas först om trumpetens historia, från slide-trumpeten till den 

moderna trumpeten och varför olika trumpeter däremellan kom till. Detta kan hjälpa läsaren 

att förstå vilka problem som uppstod och hur man gjorde för att lösa dessa genom olika 

inventioner inom trumpetutvecklingen. Med förkunskaper om trumpetens historia förstår man 

lättare svårigheterna med att spela trumpet. Efter det berättar jag kort om George Philipp 

Telemann och hans trumpetkonsert. 

2.1 Trumpetens historia 

2.1.1 Slide-trumpet 

 

Början på utvecklingen av den moderna trumpeten sträcker sig hela vägen till 1000-talet. 

Bucina, som var ett mässingsinstrument under denna tid, fanns i två olika former: Den ena var 

formad som ett koniskt böjt rör, den andra ett rakt cylinderformat rör. Den första skulle 

komma att utvecklas till ett horn och den andra till en trumpet. Man har länge indikerat att 

trumpeten måste ha existerat från tidigt 1400-tal med egenskapen att kunna spela diatoniskt i 

mellan och lågt register. Om så var fallet, måste det ha varit en slide-trumpet som då innebär 

att man drar ett teleskopiskt munstycke fram och tillbaks från trumpeten vilket gjorde att fler 

toner utanför övertonsserien kunde spelas. Från denna tid och framåt började det raka röret att 

ändra form (man hade redan börjat att experimentera med att forma om trumpeten på 1300-

talet). Först en bred S-formad, som sedan långsamt smalnade ihop till att bli som 

naturtrumpeten vi känner igen idag. Från 1250 och framåt när trombonen började etablera sig 

inom trumpetfamiljen (mest passande för tenor och basstämmor) så utökades trumpetens 

register och stämning. Detta gjordes då genom att överblåsa till högre naturtoner. (Baines, 

1993) 

 

Bild 1 Från S-formad trumpet till en ihopsatt naturtrumpet 
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2.1.2 Naturtrumpet 

 

Under 1500-talet hade trumpetens register ökat till tretton tonen i naturtonsserien. Detta ledde 

till att många trumpetare specialiserade sig inom detta register. Det högsta registret från den 

åttonde tonen i naturtonsserien och uppåt kallas för klarino. Sedan medeltiden har det i 

Europa funnits ett stort antal olika namn som använts för trumpeten, tex. Tuba, tromba eller 

trombetta, trummet, tarantara, clarino eller clareta etc. Det moderna namnet ”trumpet” 

kommer från trombetta. (Baines, 1993) 

 

Bild 2 Naturtonserie  

 

Under tiden som trumpetare delades upp i två grupper som höga och låga trumpetare, så 

skapades en indelning mellan hov- och fälttrumpetare. Under 1600-talet så associerar man 

lågspelade som fälttrumpetare, medan de som spelade mjukt och lätt i klarino-registret 

fick bli hovtrumpetare. (Ibid.) 

 

Trumpeten har inte alltid begränsats som ett signalhorn för krig och festligheter som det i 

första hand gjordes före och under 1500-talet. Trumpetarna symboliserades så småningom 

som väldigt viktiga personer. Anledning till att tiden under 1600–1750 kallas 

”the golden age” för naturtrumpeten är för att instrumentet accepterades mer inom 

konstmusiken runt om i Europa. (Ibid.) 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Naturtrumpet 

 

Från 1610-talets hovkompositörer började man involvera trumpetstämmor i vokala 

kompositioner, mest i mässor. Trumpetens popularitet ökade från 1620 och blev då ett 

orkesterinstrument. Hur man använde trumpeten inom konstmusiken ledde till en 

fundamental förändring för trumpetarens prestation. Nu blev de tvungna att lära sig de 

musikaliska regler som gäller samt att lära sig att läsa noter. (Ibid.) 
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Under 1600-talet var trumpetarna inte vana vid att läsa noter, men som en regel så fanns det 

fler trumpetstämmor som spelades av mellan fem till sju trumpetare varav två kunde läsa 

noter. De andra fick spela på gehör. Det här behövde inte nödvändigtvis betyda att de var helt 

okunniga och omusikaliska utan snarare tvärtom. Kraven som ställdes var extremt höga, för 

en trumpetare förväntades att lära sig den senaste musikstilen och inkludera   

den tidens populäraste verk till sin repertoarslista. (Ibid.) 

 

Bild 4 Notexempel på hur trumpetstämmorna kunde se ut 

 

Den första trumpetskola som trycktes (Modo per imperare a sonare di tromba) var skriven av 

storhertig Ferdinando II av Toscanas hovtrumpetare Girolamo Fantini, som då antagligen var 

den mest kända trumpetaren under sin tid. Boken publicerades år 1638. 

Det historiska som Fantini gjorde i första hand var när han under ett besök i Rom under 

sommaren 1634 framförde det först kända verk för trumpet och orgel, tillsammans med 

Girolamo Frescobaldi som organist (Tarr, 2009). 

 

Under 1600- och 1700-talet utvecklades klarinotekniken till att bli väldigt virtuos. 

Klarinotrumpetarna kunde spela ännu högre, vilket gjorde att kompositörerna skrev för högre 

toner i naturtonsserien. De två mest kända kompositörerna för detta var J.S. Bach och J.F. 

Händel. Jag skulle säga att Bach var den mest extrema i det här fallet. Varför han skrev så 

pass krävande stämmor var p.ga. trumpetarnas tekniska förmåga. Speciellt en av dem vid 

namn Gottfried Reiche. Han är också känd utifrån en målning från denna tid, som målades av 

konstnären E.G.Haussmann för Reichs 60 årsdag 1727. I porträttet håller Reiche en hoplindad 

trumpet (Jägertrompete) i sin högra hand. I vänstra handen håller han ett notblad där en kort 

fanfar är nedskriven. Konstnären har varit väldigt noggrann med att få fram notskriften, så 

många trumpetare runt om i världen (inklusive mig själv) har då kunnat tyda och lyckats 

framför fanfaren. Den var också under många år temat till CBS Sunday Morning. (Menke 

1985) 
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 Bild 5 Gottfried Reich 

 

2.1.3 Klafftrumpet 

 

Det första brassinstrument som hade klaffar var klaffhornet som var konstruerat av Ferdinand 

Kölbel. Det finns fakta om att han började experimentera med klaffar redan 1756. 

Kölbels horn hade sina klaffar på klockstycket och längs med röret från klockan. 

Den var ganska svår och väldigt dyr att tillverka. Instrumentet verkar ha varit rätt så välkänt 

när man talade om det runt 1770. Dock så har man inte funderat mer på att utveckla det, med 

tanke på att handstopp redan hade accepterats som teknik för hornister. Kölbel hade satt 

klaffar på sitt horn för att kunna spela kromatiskt och inte för att han hade svårt med höjden. 

För trumpeten var det detsamma. Även när man började experimentera med klaffar så var 

klarinoutövandet inte utdött. Det fanns fortfarande de som kunde spela i det höga registret. 

Problemet med klarinoregistret blev problematiskt runt 1805–10 då en ny kompositionsstil 

började träda fram, och de äldre klarinoutövarna hade dött ut. Den nya kompositionsstilen 

uppmuntrade inte yngre trumpetare att lära sig hela klarinoregistret upp till trestrukna c. Man 

höll sig till tvåstrukna c2 och g2 samt det låga registret. Första gången någon nämner en 

klafftrumpet är Christian Friedrich Daniel Schubart i sin bok Ideen zu einer ästhetik der 

Tonkunst. Han skrev den mellan år 1783–1785. Han ska tydligen ha vetat hur klafftrumpet lät. 

Enligt Schubart ska en trumpetare i Dresden ha kommit på en ny idé med trumpeten. Det 

finns alltså en sannolikhet att klafftrumpeten kan ha uppfunnits i Dresden eftersom Joseph 

Hampel var hornist och utvecklade handstoppet. Handstopp hade säkert testats av 

hovtrumpetarna på en kortare eller jägertrompete men de tyckte sannolikt inte att det var så 

lockande, vilket då ledde till att man försökte få en full kromatisk skala med hjälp av klaffar. 
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Christian Schubart satt i fängelse mellan år 1777–1787. Om han skulle kunnat skriva om 

klafftrumpeten så måste han antagligen ha fått information om eller hört instrumentet tidigare. 

Den man i första hand brukar tala om när det kommer till klafftrumpeten är Anton Weidinger. 

Han har alltid sagts vara den som uppfann instrumentet. Den synen kom att ändras då det 

tydligen hade stått i en bok av författaren Wilhelm Schneider (skriven 1834) att Weidinger 

byggde sin klafftrumpet år 1801. Det tidigaste beviset som finns av en konsert för en 

kromatisk trumpet är Joseph Haydns trumpetkonsert i Eb-dur. När Haydn skrev konserten år 

1796 så hade Weidinger antagligen redan bemästrat instrumentet. Han måste ha kunnat 

demonstrera möjligheterna för Haydn innan denne kunde börja skriva. (Dahlqvist, 1975) 

Bild 6 Klafftrumpet 

 

Anton Weidinger blev den främsta utövaren på klafftrumpet. Han hyllades av kritiker och i 

den tidens olika tidskrifter. Med tiden så försämrades dock hans ton och man började hitta fel 

med instrumentet istället. Senare år 1829 efter en lång karriär av olika konserter så 

introducerade Weidinger en ny och förbättrad klafftrumpet, men tyvärr utan någon framgång. 

Publiken var inte längre intresserad av trumpetsolon. I Tyskland fortsatte man att bygga 

instrumentet fram till ca. 1840, men i t.ex. England fick den aldrig någon större framgång. 

Där hade man sina slide-trumpeter som de tyckte var mycket mer överlägsna. I Italien 

användes klafftrumpeten fortfarande som soloinstrument, både i solokonserter och i operor. 

Där byggdes och spelades de på fram till 1860. (Ibid.) 

2.1.4 Ventiltrumpet 

 

Klafftrumpeten överlevde inte ventiltrumpeten som kom till att bli den mest revolutionerande 

trumpeten runt år 1840, speciellt inom militärband. Den började t.o.m. användas runt 1830 

och på vissa platser runt 1820. Det fanns dock en man från Irland vid namn Charles Clagget 

som år 1788 hade sin egen version av en kromatisk trumpet. Idén var att sätta ihop två 

naturtrumpeter i olika stämningar som man skulle kunna byta mellan med hjälp av en så 

kallad boxventil. I det här fallet var stämningen i D och Eb. Detta ska ha varit första gången 

man använde ett ventilsystem för att kunna skifta luftflödet från ett rör till ett annat. 

Anledningen till att Claggets trumpet inte blev så framgångsrik, var dels att den inte var helt 

kromatisk (fattades toner i ettstrukna oktaven) och att intonationen inte var tillfredställande 
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när man ändrade mellan de två olika rören. Det ska också ha varit rätt otymplig att agera med 

fysiskt också. Den första ventilmodelen som blev en riktig succé var Stölzel-ventilen, 

namngiven efter hornisten Henrich Stölzel. Denna ventil applicerades först till hornet år 1814. 

Det var en ganska enkel konstruktion och generellt sett blev det blev det ett tillfredsställande 

resultat. Det var år 1818 som Stölzel och instrumentmakaren Friedrich Blühmel tog 

gemensamt patent på ventilerna. Nu var de också uppgraderade och något stabilare. Man 

kallade de för box-ventiler, men nackdelen var att ventilerna var ganska klumpiga och stora.  

År 1827 förbättrades ventilen ytterligare (med grundstrukturen från Stölzel) av en 

instrumentmakare från Berlin vid namn Wilhelm Wieprecht och fick då namnet Berlin-ventil. 

Den var ändå ganska stor och klumpig och skulle passa bättre för låga brassinstrument. Under 

denna första halvan av 1800-talet förekom många olika designer för ventiler, men den 

slutgiltiga modellen var den förbättrade kolvventilen som uppfanns av François Périnet år 

1839. Den nya designen innebär snabbare mekanik och rören flyter ihop mycket bättre än 

Berlin-ventilen. Den första trumpetfabriken öppnades 1842 av Adolphe Sax i Paris, vilket 

senare ledde till att man byggde fabriker i England och USA. En trumpetare som kom att bli 

en av de största under 1800-talet var fransmannen Jean-Baptist Arban. Han hade ett samarbete 

med Sax och gjorde också reklam 1848 för hans kornett ”cornet compensateur”. Under tiden 

som Arban var professor vid konservatoriet i Paris år 1880 så utvecklade han en ny kornett, 

tog patent på den 1883 och gav den namnet ”cornet Arban”. (Baines, 1993) 

 

Bild 7 Ventiltrumpet 

 

Den moderna trumpeten i Bb är stämd en sext högre än naturtrumpeten i D och har tre 

ventiler. När ventilerna pressas ner så ändras stämningen vilket gör att luften går genom andra 

rör. Kornetten har en mjukare klang och är mer flexibel i sitt spel. Anledningen är på grund av 

att rören är mer koniskt formade än trumpeten som är mer cylindrisk. Det finns väldigt många 

olika stämningar. Den vanligaste är Bb-trumpet, men också i t.ex. A, C, Eb, E och låga F. 

Kompositörer under 1800-talet fortsatte länge med att skriva för många olika stämningar och 

det var inte fören i slutet av århundradet som man började ta till sig kritik och råd från 
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rutinerade trumpetare att skriva för bara några enstaka stämningar. (Ibid.; Banes, 1993; 

National Music Museum, 2016). 

 

Man föredrog att hellre transponera. Den mest vanliga var till en början F-trumpeten och den 

höll sig som standardmodell i orkestrar fram tills 1910 då många trumpetare ställde kravet att 

man skulle skriva för Bb- eller C-trumpet. En av dem som försökte driva på att byta ut just C 

mot låga F i orkestern var professorn för trumpet på Konservatoriet i Paris, Merri Franquin. 

Han är även känd för ett av trumpetrepertoarens mest kända verk ”Légend” skrivet av George 

Enescu. 

 

2.1.5 Piccolatrumpetens historia 

 

Under romantiken började många intressera sig för barockmusik igen (framförallt musik av 

J.S. Bach), men för den tidens trumpetare blev det en riktig utmaning. Problemet var att man 

var tvungen att spela allt från barocken på trumpeter som inte alls var anpassade för det 

registret. Denna tids trumpetare hade växt ifrån klarino-traditionen och hade verkligen ingen 

aning om vilket instrument barockstämmorna var skrivna för. Under 40 års tid förekom flera 

olika experiment för att klara av att spela de svåra trumpetstämmorna av Bach. Ibland så 

transponerade man ned en oktav, eller så lät man träblåset spela stämmorna. (Meuffels, 2009) 

 

Adolph Sax började utveckla sina så kallade saxhorn runt slutet av 1830 och tog patent på 

dem 1845. Saxhorn hör till brassfamiljen (med ventiler) och har väldigt fyllig klang, vilket 

gör att de smälter in bra med andra brassinstrument. Sax byggde en piccola saxhorn runt 1848 

som Hector Berlioz skrev en stämma för i två av sina verk, ”La Prise de Troie” och ”Te 

Deum”. Victor Mahillon byggde sin första Bb-piccolatrumpet 1905, som baserades på piccola 

saxhorn (pga. det så blev Mahillons piccolatrumpet mer som ett piccolaflygelhorn). 

Dessa trumpeter blev väldigt populära och den första piccolatrumpet som Vincent Bach 

(instrumentbyggare vars fabrik fortfarande är aktiv och känd världen över) byggde var 

baserad efter Mahillon piccolatrumpet. (Ibid.) 

Bild 8 Piccolatrumpet  
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2.2 Telemanns trumpetkonsert 

 

Telemann är känd för att ha komponerat flera konserter med trumpet. Det finns en för trumpet 

och två oboer, en för trumpet och fiol och minst två för tre trumpeter. Vad jag har förstått så 

skrev han bara en nämligen den i D-dur för trumpet, stråk och basso continuo. 

Under denna period verkar det som att andra trumpetkonserter av tyska kompositörer är helt 

okänt, vilken kan ses som att Telemanns konsert är den första som använder just den titeln. 

Datumet för konserten är oklart men man tror att den skrevs mellan 1710–1720. Antagligen 

var det under den tiden då Telemanns var kommunchef i Frankfurt där han verkade från 1712 

till 1721. Trumpetkonserten är skriven i formen sonata da chiesa (kyrkosonat) som innehåller 

fyra satser, varannan långsam och varannan snabb. Telemann ställer väldigt höga krav på 

trumpetsolisten. Man behöver bra kontroll på luften och en stark embouchyr. Om man jämför 

med musiken som skrivs för trumpetare idag så kanske inte Telemanns trumpetkonsert låter så 

krävande. Det man borde ha i åtanke är att den inte skrevs för den moderna ventiltrumpeten 

utan för en naturtrumpet som då inte hade några hål. Man hade (som jag skrivit tidigare) 

begränsat med toner.  En av dem som kunde klara av att spela i detta höga klarino-register 

under denna tid var Johann Caspar. Han ska ha varit en av de mest hyllade trumpetarna under 

1700-talet. Tonen han lyckades producera var väldigt lätt och elegant. Klarino var inget svårt 

för honom och han kunde spela så svagt och mjukt att det knappt gick att höra, men att tonen 

ändå var väldigt tydlig. Vad jag har förstått så var det han som möjliggjorde att t.ex. 

Telemann kunde skriva den musik han gjorde för just Caspar. (Johnson, u.å.) 

 

 

 

 

 

 

          Bild 9 George Philipp Telemann 
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3 Syfte 

Syftet med denna skriftliga reflektion är att nå en ökad förståelse för skillnaden mellan 

barock- och piccolatrumpet när jag spelar Telemanns Trumpetkonsert i D-dur, med särskilt 

fokus på första och fjärde satsen. Vidare åsyftas att finna lösningar på olika speltekniska 

problem som kan komma att uppstå på dessa instrument vid instudering och framförande av 

trumpetkonserten. 

4 Metod 

Jag kommer att lägga mycket fokus på olika sätt att bemästra vissa svårigheter på både 

barock- och piccolatrumpeten, samt lyssna på inspelningar för att bilda mig en egen 

uppfattning av hur jag vill spela Telemanns Trumpetkonsert. De trumpetare jag har i fokus är 

Håkan Hardenberger på piccolatrumpet och Niklas Eklund på barocktrumpet. Dessa två är 

bland de absolut bästa på dessa instrument. 

 

Det blir mycket tid i övningsrummet då jag kommer experimenterar med blandade 

trumpetövningar, blåsövningar, etc. Jag arbetar mycket med intonationen och spelar med 

olika inspelningar för att se hur det skulle kunna påverka mitt spel. Det finns teorier om att det 

ska kunna hjälpa en musikaliskt och t.o.m. kammarmusikaliskt att spela tillsammans med 

inspelningar. Det har hjälpt mig i andra sammanhang när jag övat in ett kammamusikstycke, 

men i detta fall handlar det mer om tonkvalitet, intonation och att det också är inspirerande att 

få spela med dem.  När jag spelar med inspelning kommer jag att använda mig av övningsrum 

på Kungl. Musikhögskolan som är större än de små rum som finns och som har stereo med 

högtalare. 

5 Analys och experiment 

5.1 Barocktrumpet 

 

Nuförtiden så spelar de flesta på naturtrumpeter med hål. För att skilja på de med och utan så 

kallar man dem med hål för barocktrumpet. Hålen hjälper extremt mycket med intonation och 

träffsäkerhet och är något lättare att spela på än naturtrumpeten. Det finns två olika versioner 

av barocktrumpeter som används av moderna trumpetare: fyra hål eller tre hål. Vad jag har 

märkt så är det mer vanligt att man i Tyskland spelar på tre hål, medan man i t.ex. Norden och 

i England spelar med fyra hål. Jag själv köpte min egen barocktrumpet 2018 (med fyra hål) 

och det är det enda jag kan spela på än så länge. När jag utvärderade olika barocktrumpeter så 
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fick jag prova en med tre hål. Jag besökte Århus musikkonservatorium och kände en 

trumpetare där som hade en. Allt började först med ett missförstånd för jag trodde att hon 

hade en med fyra hål, så jag sökte snabbt upp en fingerkarta på internet och försökte lära mig 

så gott jag kunde. Vi träffades och jag fick testa trumpeten i omkring en halvtimma Hon ägde 

en modell vid namn Egger, vilket var en väldigt bra trumpet (trumpetbyggare i Schweiz sedan 

1940-talet). Skillnaden med hålen var att det fattades toner (ännu mer begränsat) vilket störde 

mig med tanke på att det annars var ett väldigt bra instrument. Jag bestämde mig för att köpa 

en med fyra hål (vilket jag redan hade vant mig vid) av en svensk trumpetbyggare och 

trumpetare i Hovkapellet vid namn Lars Gerdt. 

 

När man börjar spela barocktrumpet tycker jag att man först måste hitta tonerna med stängda 

hål så känslan blir som en naturtrumpet. På det sättet ligger fokus enbart på luft, embouchyr, 

tunga och gehör och man blir då inte distraherad av fingrarna. Det är väldigt tungt men 

extremt nyttigt då man bygger upp styrka och träffsäkerhet, vilket leder till att när man sedan 

ska spela med fingrarna så kommer det kännas mycket lättare än om man började med allt på 

en gång.  

 

Första gången jag provade att spela Telemanns trumpetkonsert på barocktrumpet kunde jag 

verkligen känna hur musklerna runt läpparna brann.  Melodin i första satsen går extremt 

långsamt och kräver en stark fysik. I notexemplet nedan är partituret i C, men den högsta 

tonen (trestrukna c3) är på naturtrumpet i D trestrukna c3 vilket är väldigt högt då man spelar 

där uppe så pass länge. 

 

Bild 10 Början på Adagio, första satsen 

 

Även om trumpeten är i största fokus så tvingas man att ta många pauser. Speciellt eftersom i 

nästa sats Allegro, då det går mycket snabbare, är det flera inskrivna pauser då fiolen kan ta 

över temat från trumpeten. Tredje satsen är ett Grave i b-moll enbart för fiol och basso 

continuo. Efter att ha fått vila en sats så kommer trumpeten tillbaka i ett sprudlande och glatt 

Allegro Finale. 

 



 12 

Fingerkombinationen är helt annorlunda jämfört med ventiltrumpeten. På min egen 

brocktrumpet finns det fyra hål och jag har fått lära mig att från tummens position och framåt 

räknar man hålen 4,3,2,1 (man spelar med tummen, pekfingret, långfingret och lillfingret). 

Med tanke på att jag är van vid att spela med högerhandens fingrar så är det ganska lätt att 

lära sig i alla fall första skalan i naturtonserien (noterad C-durskala). Strax under eller runt 

trestrukna C och när det förekommer förtecken är tillfällen då det kräver extra mycket övning, 

vilket såklart gäller alla instrument att det bara är att ta om och om igen tills det sitter. 

Bild 11 Fingerkarta för barocktrumpet 

 

Bilden ovan visar vilka hål man ska öppna (0 betyder då att alla hålen är stängda). 

Det jag kan tycka är svårt är att spela lätt och mjukt, vilket krävs om man ska spela 

barockmusik. I andra och sista satsen som båda går väldigt snabbt så ska trumpeten sväva 

virtuost över de andra stämmorna, vilket jag har fått arbeta med ganska mycket.  

På barocktrumpet jämfört med moderna trumpeten så är det mer motstånd som då kan leda till 

att man lätt spänner sig om man inte är försiktig. Det kan vara skönt att kunna blåsa på utan 

att barocktrumpeten låter för starkt, men det kan svida om det går högt upp i registret eller ska 

vara starkare.  

5.1.1 Instudering med George Öqvist 

 

Vid min första instudering med George Öqvist då vi spelade Telemann provade jag på 

barocktrumpet, men med tanke på att pianot är stämt i 440 hz så fick jag byta rör. Det är 

nämligen så att när jag köpte trumpeten så ingick det fyra olika stämningar: D, Db, C, Cb. 

Annan beskrivning skulle vara D och C stämda i både 440 och 415 hz (415 hz är det man 

brukar stämma i när det kommer till barockmusik). Det jag byter från t.ex. D till Db är från ett 

kortare rör (detta rör med hål kallas yard) till ett längre. Om jag sedan ska spela på C eller Cb 

så byter jag inte bara till en längre yard men också bygeln som kommer efter yarden (det finns 

alltså två olika byglar och fyra yards). Intonationen på D-trumpeten var ansträngande att 

handskas med och första satsen blev riktigt tung att utföra. Jag fick såklart ta många 

andningspauser, men inte ens det hjälpte mig att ta mig vidare. Tvåstrukna f2 är en av de 

naturtoner som är extremt hög i intonation, men även på barocktrumpet som ska vara lättare 

att intonera på så får jag tänka ner tonen rätt mycket (jag får styra tonen med läpparna). Vi 

kom till andra satsen, men jag hade tyvärr inte orken till att fortsätta. 
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5.1.2 Andningsövningar 

 

Jag har under många år experimenterat med olika andningsövningar och kom under december 

2018 på hur man ska göra. Inför terminsprovet för trumpet under hösten så hade jag gjort 

väldigt mycket andningsövningar för att jag hade känt mig riktigt spänd och försökte då 

öppna upp min ton och få fram mer luft så inte mina läppar skulle göra för mycket av arbetet. 

Dessa andningsövningar innebar att jag fokuserade på extremt stor och avslappnad luft 

(enbart stora gäspningar i princip). Detta leder då till att det blir för stor öppning mellan 

läpparna som då gör att tonen blir större (vilket är positivt), men man tappar kontroll på 

volymen, höjden och orken. Vad jag då kom fram till är att istället för att tänka att det ska 

vara så extremt stort så fokuserade jag mer på snabbluft, men att samtidigt känna att det var 

stort och avslappnat i halsen. Jag gjorde mina egna andningsövningar som innebar att först 

andas in på ett slag (60 slag i sekunden) och blåsa ut 20 slag, andas in ett slag, blåsa ut 19, ett 

in, 18 ut, etc., tills jag kom till ett slag, blåsa ut. Efter det gjorde jag samma procedur men 

med tungattacker. Först på slagen (som fjärdedelar), andra gången åttondelar, tredje som 

åttondelstrioler och fjärde som sextondelar. Med tiden hade jag lärt mig hur mina läppar och 

mitt luftflöde skulle kännas i det höga registret, men det som jag fortfarande ibland får kämpa 

med är artikulationen. Det finns en risk att när man går upp i det höga registret så höjs 

tungryggen och det kan lätt täppa till luftflödet. Vad jag gör då är att försöka tänka ner tungan 

och få den att slappna av mer.  

 

5.2 Piccolatrumpet 

 

Jag själv spelar på en piccola med roterande ventiler som ska vara en kopia på ett instrument 

av en mer känd trumpetbyggare vid namn Johannes Scherzer. Min piccola har en fjärde ventil 

som då stämmer ner trumpeten en kvart, men den används sällan.  Dagens piccolatrumpeter 

brukar kunna stämmas i antingen A eller Bb beroende på vilken musik man spelar. All 

barockmusik som är skriven för D brukar man spela på A-piccola och transponera (greppen är 

nästan identiska och tonarten transponeras lätt till F-dur), men i tex J.S. Bachs 

Brandenburgkonsert no.2 som är skriven för hög F-trumpet så spelar man hellre på Bb-

piccola.  

 

Första gången jag spelade Telemanns trumpetkonsert på piccola var när jag studerade på Pre-

College på Lilla Akademien. Vi i trumpetklassen skulle ha en slutkonsert på vårterminen och 

jag hade länge velat spela konserten. Under den här tiden tog jag lektioner för Urban Eriksson 

(han var den första som introducerade mig för piccolatrumpet) som hade en ren lätthet för att 

spela piccola. 

 

Vad jag har lärt mig från den tiden till idag är hur olik den vanliga trumpeten är piccolan, 

vilket går stick i stäv med den allmänna uppfattningen som är den att instrumenten skulle vara 
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väldigt lika varandra. Ett tag sa folk att det handlade om mycket luft och att båda trumpeterna 

skulle kännas likadant, men det fungerar verkligen inte. Ett tips jag fick för längesen var att 

man kunde tänka piccolaspelet som om man visslade, vilket jag tycker låter logiskt med tanke 

på att det inte kräver lika mycket luft och att det inte kan vara för stor glipa mellan läpparna 

när man spelar i det höga registret. Det är en sak jag insett med mitt eget trumpetspel att jag 

alltid vill känna att jag har kontakt mellan läpparna. Om det är för stor öppning så leder det till 

att mer luft kommer ut, tonen låter mer pressad och orken samt registret blir lidande. För att 

undvika det på just piccola så måste man först ha klart för sig att vanlig trumpet och piccola 

inte är samma instrument, men om jag jämför barocktrumpet och piccola så finns det faktiskt 

några likheter (tex registret). Om man nu ska spela i samma oktav med samma lätthet på båda 

instrumenten så kan man försöka hitta samma känsla med visslingen.  

 

På barocktrumpeten (i alla fall på min) så spelar jag på mitt trumpetmustycke och inte 

piccolamunstycke som är då logiskt mycket mindre eftersom instrument är mindre, men av 

anledningen att man spelar i samma register så går det att tänka på samma sätt. Den största 

skillnaden (bortsett från ventiler) är deras olika klang och hur mycket mer fysiskt krävande 

det är att spela på barocktrumpet, men när man byggt upp styrkan så känns de relativt lika att 

spela. Vad jag tycker om med att spela barocktrumpet är att man kan ligga på med luft och 

kropp utan att det måste bli så galet starkt och att tonen är/kan vara så mycket mer 

tillfredställande med sin stora klang i klarinoregistret. 

 

Piccolatrumpeten är i princip till för de som inte kan spela barocktrumpet eller inte kan spela 

högt, men det är såklart extremt roligt att spela och trumpetare som t.ex. Håkan Hardenberger 

och Reinhold Friedrich kan få piccolan att klinga som det vackraste instrumentet på jorden. 

Det finns undantag då piccolan kan bli extremt tungt att spela som i t.ex. sista satsen i 

Telemanns trumpetkonsert då trumpeten går upp till ett klingande trestruket e3 som visas i 

notexemplet nedan. Redan på gymnasiet var det extremt tungt och det var inte förrän på 

Musikhögskolan som jag hittade känslan av att vissla och lufthastigheten som går som en  

snabb luftstråle genom läpparna. Senare när jag kombinerade mina luftövningar så blev 

resultatet ännu bättre. 

Bild 12 En del ur sista satsen Allegro 

5.2.1 Flexibilitetsövningar 

 

Någonting många talar om, som man kan öva på för det höga registret, är flexibilitetsövningar 

eller läppdrillar genom hela registret. Det innebär att du trycker ned en ventilkombination och 

spelar enbart naturtonerna genom att styra tungan och lufthastigheten. Det blir ungefär samma 
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känsla som att spela på en naturtrumpet förutom att vanliga Bb-trumpeten är högre stämd så 

man kommer inte upp lika högt på naturtonserien. Det tar stopp runt åttonde naturtonen (se 

bild i kapitlet om naturtrumpet). Jag har talat med några jazztrumpetare om läppdrillar som då 

är en snabb drill mellan två naturtoner. På piccolatrumpet och på vanliga trumpeten kan man 

öva på det för att träna upp höjden och att bli mer flexibel genom hela sitt register. Det var 

min teori, och det verkade som att de tänkte likadant. Om man spelar högt i tex. storband så 

kan det enligt dem hjälpa extremt mycket i det höga registret. Detta kan man tänka på med 

barocktrumpeten också, men i det här fallet så är läppdrillar ett krav om man ska spela en 

sekunddrill.  

 

 

                    Bild 13 Drill 

Notexemplet är en C-stämma (D-dur), men om det skulle varit stämt för A-piccola så drillar 

jag uppifrån från noterat tvåstruket a2, trycker ned ventil 1 och 2 (från trumpetarens håll 

räknar man ventilerna 1, 2 och 3) och drillar sedan mellan G som är inga ventiler och A med 

ventil 3. Anledningen till att jag drillar med ventil 3 är för att det är smidigare än att drilla 

med ventil 1 och 2, men för en lång ton så blir 1 och 2 tillsammans en bättre ton. 

På barocktrumpeten är det något krångligare att bemästra med tanke på att du styr allt med 

läppar och tunga. Tyvärr så fungerar det inte att drilla med hålen av mekaniska skäl, så enda 

alternativet är en läppdrill. Om jag täcker för alla hålen så blir det i princip som att spela på en 

naturtrumpet, vilket gör det möjligt att göra drillar genom hela registret. Om notexemplet 

skulle vara D-stämt så hade jag drillat mellan tvåstrukna e2 och d2 (transponera en stor sekund 

ned). Jag får tänka lite på samma sett som på piccolan med att jag trycker ett annat grepp 

först, som då i det här fallet blir hål ett för tonen E. Efter det hål fyra, sedan hål ett igen för att 

därefter täcka för alla hål och göra en läppdrill. Att öva på detta är som allt annat en 

övningsprocess, och jag har gjort mina egna variationer på barocktrumpeten av den 

anledningen att det knappt finns några trumpetböcker för det. Först spelar jag några 

långsamma pralldrillar (snabb växling mellan noterad ton och närmast överliggande ton) och 

ökar tempot med tiden. När drillarna börjar sitta så ökar jag antalet och försöker få upp tempot 

(använder metronom). 

5.2.2 Inspelningar 

Håkan Hardenberger har varit en förebild för mig i väldigt många år och jag har lyssnat på det 

mesta han spelat in. Ett av de verk han spelat in som betytt mycket för mig är Telemanns 

trumpetkonsert. Niklas Eklund som är specialiserad på barocktrumpet har den bästa klangen 

jag någonsin hört på barocktrumpet och han har också länge varit en idol. Inför en konsert på 
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barocktrumpet då jag skulle spela Jeremiah Clarks Suite i D-dur för trumpet och orgel så 

prövade jag några dagar i förväg att spela första satsen ur Telemanns trumpetkonsert 

tillsammans med en inspelning av Håkan (spotify:track:0eukN1apMA63LmfugAt3h9). I det 

här fallet var det barocktrumpet tillsammans med piccola, men mitt mål var att få det att låta 

så likt Håkans klang som möjligt. Jag lyssnade väldigt noggrant och försökte verkligen få det 

att kännas så lätt som han lyckas förmedla i sin inspelning. Här kan sägas att jag själv blev 

riktigt nöjd med resultatet då jag under konserten i kyrkan försökte ha samma känsla och 

tonideal som jag hittade i övningsrummet.  

Resultatet blev helt fantastiskt och jag kände mig varken nervös eller tveksam under mitt 

framförande. Inspelningen med Niklas (spotify:track:7x5ULIYm82gnWvhYCXfzyj) kan jag 

nog lyssna på hur många gånger som helst utan att tröttna med tanke på hur vackert han 

spelar. Den klang jag vill hitta här är den stora klangen som inte piccolan riktigt har. När jag 

spelade med Håkan var det för att hitta den rena och klara tonen som då kan vara svårt att 

hitta på barocktrumpeten. Att spela tillsammans med Niklas gav också bra resultat på min ton, 

men jag blev istället tröttare mycket snabbare. Jag tror att när jag försöker fokusera på att 

spela med en stor klang så kan jag lätt tappa det som händer med läpparna. 

6 Slutreflektion 

Det finns både likheter och olikheter med att spela barocktrumpet och piccolatrumpet. De är 

dels väldigt olika i storlek, kräver olika mycket luft, styrka och låter väldigt olika. Vem som 

helst skulle kunna höra skillnad på dem, men vad jag t.ex. hittade med att spela barocktrumpet 

tillsammans med Håkans inspelning av Telemann då han spelade piccola var att jag kände att 

vissa mål kunde nås enbart med att lyssna på hans klang och försöka imitera den. Det som 

man kunde kombinera med detta skulle vara mina andningsövningar och hur jag tänker på 

läpparna, nämligen att det måste finnas en kontakt mellan dem för att man överhuvudtaget ska 

orka spela i det höga registret på både barocktrumpet och piccola. Från instuderingen är det 

inget jag kan ta med för att förbättra det tekniska förutom att få musicera och få spela stycket 

med någon annan och öva kammarmusik ihop.  

Mina andningsövningar och kopplingen mellan läpparna har räddat mitt spel oerhört mycket 

(speciellt i det höga registret samt orken). Att spela med inspelningar hjälpte mig redan första 

året på KMH då jag skulle spela L’histoire du soldat av Igor Stravinsky, men då låg fokuset 

mer på att få ihop det med ensemblen. Det var så krångliga taktartsbyten och jag hade kort tid 

på mig, så inspirationen av att lyssna på Håkan och Niklas måste ha kommit därifrån. 

Jag känner att det finns mycket att hämta på den tekniska biten från mina experiment då det 

kan förbättra andra trumpetares teknik. Luften i sig är logiskt när det kommer till trumpet, 

men hur man använder luften på olika sätt talas det för lite om så det är något jag skulle vilja 

ändra på ifall jag skulle undervisa på trumpet. 
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