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Sammanfattning 

Denna självständiga studie behandlar en musikalisk djupdykning i den 

första satsen av Oskar Böhmes trumpetkonsert op.18 i f-moll. Genom en 

musikteoretisk, grafisk och praktisk analys av satsen fördjupar jag mig i 

musiken på ett annat sätt än att som musiker bara spela den och kan 

därigenom förhoppningsvis ta till mig musiken på ett djupare plan.  

Nyckelord: Oskar Böhme, trumpet, trumpetkonsert, romantik, op.18, f-moll  
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Om Författaren 

Filip Svensson är född i Södertälje men uppvuxen i den lilla kommunen 

Nykvarn strax utanför. Han växte upp i en musikalisk familj med två 

föräldrar som musiker och musiklärare. Att då börja spela ett instrument var 

tidigt en given utgång för Filip. Vid redan fem års ålder sattes en kornett i 

händerna på honom (då trumpeten var för stor) och han har spelat sedan 

dess. Med mycket musicerande i Kulturskolans verksamhet både i Nykvarn 

och Södertälje fick han spela i olika ensembleformer och i olika stilar. En 

person som betytt mycket för Filip och som framförallt varit en stor 

inspirationskälla vad gällande klangideal och spelteknik var hans första 

trumpetlärare Hans Lundell. I allt från blåsorkester till brasskvintett och 

solist blev han introducerad till en viss klassisk repertoar men främst 

storbandsjazz och underhållningsmusik.  

Efter naturvetenskapliga studier på gymnasiet provspelade Filip och antogs 

till värnpliktig tjänstgöring som musiker i Arméns Musikkår i Stockholm. 

Efter ett år i det militära fortsatte han på samma musikaliska bana genom att 

arbeta som musiker i Livgardets Dragonmusikkår som beriden musiker 

innan han antogs till det klassiska musikerprogrammet med inriktning 

trumpet vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under sin tjänstledighet 

från Livgardets Dragonmusikkår har han nu under studieåren studerat för 

adj. Trumpetprofessor Mark Schrello och sin nuvarande trumpetlärare 

Joakim Agnas. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund- varför?  
Min erfarenhet av den klassiska repertoaren var ganska begränsad när jag 

klev in genom Kungl. Musikhögskolans dörrar för snart tre år sedan, 

framförallt min kunskap om den symfoniska orkestermusik-skatten men i 

synnerhet om den solistiska trumpetrepertoaren. Från att så länge jag kan 

minnas ha lyssnat på storbandsjazz, fusion- och westcoast- musik tyckte jag 

att den klassiska repertoaren ibland kunde kännas svårlyssnad och en aning 

långtråkig. Efter snart tre år som student och utövare av klassisk musik har 

jag nu gjort entré i den klassiska musikens värld och har med det fyllt på 

och berikat mitt musikaliska sinne och öra med något som jag vet kommer 

att prägla hela mitt fortsatta liv.  

Den musik som jag kommer att studera lite närmare är skriven av Oskar 

Böhme och det är hans trumpetkonsert op.18 i f-moll. Här kommer jag att 

göra en musikalisk djupdykning i första satsen. Trumpetkonserten 

introducerades för mig av en kurskollega på en masterclass. Jag blev 

fullkomligt förälskad i den med en gång. För mig har denna konsert allt och 

den gestaltar, tycker jag personligen, hur man vackrast visar upp det 

fantastiska instrument som trumpeten är. Den har ett vackert tema som 

utsmyckas av virtuosa löpningar och språng, smäktande melodier, stora 

konstraster i karaktärer, visar prov på teknik, styrka, omfång och utövarens 

musikaliska förmåga. Konserten förmedlar i sann romantisk anda många 

känslor och det tycker jag är det primära med ett verk, förmedlingen av 

känslor som man som musiker kan ta till sig och forma med sitt eget 

musicerande.   
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1.2 Lite kort om Oskar Böhmes trumpetkonsert op.18 i 
f-moll 
Oskar Böhmes konsert för trumpet och orkester var ursprungligen skriven i 

e-moll för att framföras på en trumpet stämd i A. Den är tillägnad Böhmes 

trumpetlärare vid musikkonservatoriet i Leipzig, Ferdinand Weinschenk. 

Den publicerades först 1899 men då för trumpet och piano. Man uppskattar 

att orkesterversionen lanserades ca 1902 eller 1903. Under 1900-talet 

spelades den inte så mycket med orkester, bland annat på grund av 

konsertens ursprungliga tonart och trumpetval (se vidare i uppsatsen). Detta 

gör denna fina pärla till konsert till en någorlunda ovanlighet. Men för ett 

antal år sedan transkriberades den för Bb-trumpet och orkester och därför 

tycker jag att det är extra roligt att jag i mitt examensarbete tar tillfället i akt 

att framföra denna romantiska trumpetkonsert ackompanjerad av en 

symfoniorkester. 

1.3 Syfte  
Syftet med denna musikaliska studie är att få ökad förståelse för Böhmes 

trumpetkonsert, att utvecklas som interpret och utövande musiker och 

därigenom kunna framföra stycket på ett än mer djupsinnigt musikaliskt vis.  
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2. Metod  

Här beskrivs min metod och mitt tillvägagångssätt av denna musikaliska 

studie. Den består av en dokumenterad bakgrund kring kompositören Oskar 

Böhme och hans liv och om trumpetkonserten i stort. Sedan följer en 

musikteoretisk analys av trumpetkonsertens första sats. Musikanalysen 

reflekteras av mina erfarenheter som interpret och musiker. Jag behandlar 

vissa svårigheter kring inlärande och utövande av trumpetkonserten och för 

diskussioner kring problemlösningar.  Satsen är uppdelad i små stycken där 

jag behandlar och beskriver musikaliska förlopp. Till förklaringen syns 

notexempel för dessa. Jag har valt att endast behandla den första satsen för 

att kvalitativt verkligen kunna gå ner på djupet i musikaliska intryck. 

Denna studie kommer utmynna i en dokumentation i form av en 

ljudinspelning.  

 

2.1 Oskar Böhme- vem var det?  
 

Oskar Böhme föddes den 24 februari i Potschappel, nära Dresden, Tyskland 

1870. Han var själv trumpetare och tog sina första trumpetlektioner av sin 

far Wilhelm, som var en lokal trumpetare. Trumpettraditionen var stark i 

familjen och hans äldre bror William blev senare den förste 

trumpetprofessorn vid National Hungarian Royal Music Academy, idag känt 

som Franz Liszt Music Academy. Senare spelade även han i ett flertal kända 

orkestrar. Oskar började studera vid Leipzig musikkonservatorium som 

trumpet- och kompositörstudent och examinerades år 1888. Man vet ganska 

lite om Böhmes tidiga karriär men man tror att han turnerade som solist 

mellan åren 1888-1894. (Tarr 1997) 

 

1894 flyttade Böhme till Ungern och tjänstgjorde i Kungl. operans orkester i 

Budapest till 1896. Vetskapen om Böhmes liv under 1896 är även det oklart 
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men nästa gång man stöter på hans namn är under 1897 när han börjar spela 

i orkestern på Mariinsky-teatern i St. Petersburg. Det var på hans brors 

Williams initiativ som Oskar flyttade till Ryssland då han ansåg det som 

mer gynnsamt för att avancera i sin musikerkarriär. Där kom han att 

tjänstgöra ända fram till 1921. 1921-1930 jobbade han som lärare vid en 

musikskola på Vasilevsky Island i St. Petersburg och mellan 1930-1934 

spelade han i Leningrad Drama Theatre Orchestra. Mellan åren 1936- 1938 

tros han ha varit lärare vid en skola i Chaklov, numera Orenburg. Det råder 

stor osäkerhet kring Oskar Böhmes sena liv men man vet att han jobbade 

som lärare i Chaklov till 1938 då man antog att han dog men det påstås att 

han ska ha setts i Turkmenistan 1941, men det får vi nog aldrig reda på. 

(Tarr 1997) 

 

Efter första världskriget fanns en stark anti-tysk attityd i den sovjetiska 

regeringen. Denna uppfattning och en avgörande händelse ledde till starka 

aktioner mot utlänningar i Sovjet. 1 december, 1934 lönnmördades Sergey 

Kirov, en av Stalins närmsta män. Stalin använde detta som ett av skälen till 

att rensa Leningrad på alla som ansågs som illojala. Många med 

konstnärliga yrken kopplades felaktigt till denna grupp och mellan 30- 

40.000 människor fick genomgå en slags prövning. En speciell grupp 

bildades för att avgöra dessa människors öde. Dessa personer hade ingen 

koppling till musik och satte inget värde på musikernas liv. Utländska 

musiker utvisades från staden och förflyttades till avlägsna och karga 

platser. Detta blev även Oskar Böhmes öde. Han blev lärare i Chaklov 

(Orenburg), som ligger österut mot Uralbergen. Eftersom det inte finns 

några offentliga akter kring Böhme mellan 1934-1936 kan det dessutom 

betyda att han satt i fängelse under denna tid. Oavsett denna landsförvisning 

från den ryska kulturen har Oskar Böhme sannerligen medverkat och 

bidragit stort i den ryska musiken. Hans mest kända kompositioner är 

”Trompetensextett” i e-moll, op. 30 (1907), hans bok med 24 etyder op.30 

och hans Trumpetkonsert, op. 18. (Tarr 1997) 
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Oskar Böhmes konsert för trumpet och orkester var ursprungligen skriven i 

e-moll för att framföras på en trumpet stämd i A. Den är tillägnad till 

Böhmes trumpetlärare vid Leipzig Conservatory, Ferdinand Weinschenk. 

Den publicerades först 1899 men då för trumpet och piano. Man uppskattar 

att orkesterversionen lanserades ca 1902 eller 1903. När A-trumpeten med 

tiden föråldrades och inte längre användes under 1900-talets mitt blev det 

inte längre lika lätt att spela konserten eftersom den inte låg lika bra till på 

den modernare trumpeten som var stämd i Bb. Musikerna konfronterade 

problemet att spela konserten i originaltonarten på ett nytt instrument och 

transponerade istället hela verket en halvton upp för att kunna använda 

samma grepp på dagens moderna trumpet. Efter detta är det därför 

vedertaget bruk att framföra Böhmes konsert i tonarten f-moll. Den första 

publicerade utgåvan i f-moll skrevs och redigerades 1941 för trumpet och 

piano av Franz Herbst, då med redigerade andningspauser och med 14 

raderade takter från originalversionen. (Tarr 1997) 

Relativt lite information fanns om Oskar Böhme innan en rysk 

musikforskare vid namn Sergey Bolotin publicerade information om honom 

i hans biografiska lexikon ”Blåsmusiker i Ryssland”. Trumpetaren Max 

Sommerhalder, solotrumpetare i Berlins Radios Symfoniorkester, gjorde 

djupare studier om Böhme och upptäckte hans verk på bibliotek runtom 

Berlin och 1980 och 1981 gjorde han de första officiella inspelningarna av 

Böhmes verk, inkluderat hans trumpetkonsert. Denna inspelning födde ett 

stort intresse runtom i Europa. Sedermera har fler inspelningar gjorts av 

konserten, bland annat av Lars Naess från Norge och den ryske 

trumpetlegenden Timofei Dokshitzer. (Tarr 1997) 

Trots att Böhme hade tyskt ursprung så har hans långa tid i Ryssland klassat 

honom till en av de tyska utövarna som visat en djupsinnig inblick i rysk 

musik och har i och med denna trumpetkonsert även påverkat den ryska 

trumpetrepertoaren. I konsertens stil finns kopplingar till mer konservativa, 

nationalistiska ryska stycken där man använder sig av en folkmelodi och 

kombinerar med mindre avancerad harmonik. (Tarr 1997) 
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2.1.1. Konserten i stort och intressanta punkter  

 Konserten utgörs av en typisk konsertform, tre satser baserade på ett snabbt 

– långsamt- snabbt mönster. Den första satsens form är A B A’ C A A’ B’ 

Intro- A’ Coda, med en 6 takters introduktion med det tematiska materialet. 

Tonartsschemat är som följer:  

  

 

I tabellen ovan är molltonarter skrivna med gemener och durtonarter med 

versaler. Det är inget ovanligt med tonartsutvecklingen i denna sats men 

vissa passager kan med fördel diskuteras. Till exempel sektionen som är 

märkt med bokstaven C. Man stannar bara i C-dur helt kort innan musiken, 

genom arpeggion av ackord modulerar till f-moll. Se exempel 6. 

En harmoniskt intressant sektion är den andra variationen av A-temat. Här 

presenteras en variation som föregås av det oförändrade A-materialet. 

Böhme använder sig endast av andra halvan av melodin för att korta ner 

sektionen och den leder till en plötslig modulation ett helt steg upp till dur. 

Se exempel 8. 

Ett ovanligt harmoniskt mönster finns i den sista variationen av A och i 

Codan. Notera modulationen; utvecklingen från f-moll till Db-dur. Detta är 

en bedräglig kadens som skapar extra spänning inför satsens slut. Sektionen 

figurerar emellertid endast i Db-dur helt kort för att sedan förankra sig i 

huvudtonarten f-moll inför den slutliga kadensen av satsen. Se exempel 9. 

Nästa kapitel inkluderar musikexempel för att lättare sätta sig in i 

diskussionen. Alla exempel ska läsas som de är skrivna för Bb-trumpet, det 

vill säga med två b-förtecken, och man får då tänka en ton ner från hur det 

klingar. Allt som skrivs behandlar dock det klingande förloppen. 

Sektion	   Intro	   A	   B	   A’	   C	   A	   A’	   B	   Intro.	  Rep.	   A’	   Coda	  

Tonart	   f	   f	   Ab	   f	   C	   f	   G	   Eb	   f	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C7	   f	   Db/f	  

Tabell för sats 1: Tematiska motiv 
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3. Analys och musikalisk djupdykning 

 

Efter en kort pianointroduktion som klart hör hemma i f-moll gör trumpeten 

entré med här angivna melodi:  

 

Ex. 1: Sats 1, takt 7-11. 

Melodins omfång är till en början snävt. Melodin rör sig i tonikan med 

upprepning av ett dominant-tonika förhållande. Det stora intervallet på en 

undecima (en oktav + en kvart) kan vara svårt att utföra smidigt eftersom 

det ska spelas legato. Denna fyrataktersfras leder till en dominant där man 

ska ta en paus innan man fortsätter frasen. Den frasen utvecklas förutsägbart 

till takt 15 där en normal åttataktersfras skulle ta slut. Hursomhelst skriver 

Böhme här en bedräglig kadens för att förlänga frasen två takter. (se ex. 2) 
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Nästa exempel består av rytmiskt repetitiva motiv såsom sextolen som 

börjar i takt 17 och som upprepas först en gång, och sedan två gånger som 

ett sekvensmönster. Denna passage kan uppfattas som kritisk, för denna 

sextol hjälper till att ange tonen för konsertens övergripande karaktär. Man 

vill att denna passage ska gå lätt och att varje ton ska höras och detta kan 

vara svårt när det trots allt går i ett friskt tempo. Sedan klättrar 

trumpetstämman genom en Ab-durskala till en höjdpunkt på tonen c3. En 

annan sekvens börjar en liten ters lägre och leder sen vidare in i ett Bb-dur 

arpeggio (dur-subdominanten) i två oktaver för att sedan gå till en övergång 

till den besläktade tonarten Ab-dur.  

 

 

 

Ex. 2: Sats 1, takt 12-18 

Ex. 3 Sats 1, takt 17-28. 
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Nu ändras karaktären i stycket till en kantabel känsla och ett nytt motiv 

presenteras i detta B-avsnitt. Återigen är melodin strikt diatonisk med 

undantaget B (H) som är en överstigande kvint i de Eb-betonade ackorden i 

takt 32 och 36.   

       

 

Frasen fortsätter sedan i takt 40 med några snabba skalpassager. Den första 

är en nedåtgående Ab-durskala som landar på sexten och den andra är en 

drill tätt följt av en kromatiskt stigande passage av en kvintol och en 32-

delslöpning. Här är återigen en krävande teknisk passage för trumpetaren att 

gestalta drillen och sextondelarna tydliga.  

  

Vidare kommer en fras som härstammar från B-temat (takt 43). I takt 44 

uppträder en till icke-diatonisk ton, nämligen ett D, precis som i takterna 32 

och 36 med användandet av B (H). Här är dock D:et alltjämt en kvint i 

ackordet, men i en förminskad G#-treklang. Nästa lyriska fras tar oss 

Ex. 4: Sats 1, takt 31-38. 

 

Ex. 5: Sats 1, takt 40-55. 
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tillbaka ”hem” till f-moll i takt 55. 

Efter det följande mellanspelet i orkestern på 12 takter påbörjas C-dur 

materialet som tidigare nämnts. (se ex 6) 



 15 

I denna sektion används ett helt annat material och det kan mestadels inte 

tolkas som melodiskt, eftersom det är ett arpeggio-ostinato motiv. Här sätts 

trumpetarens teknik på prov om man smidigt ska utföra detta rent och 

snyggt i det angivna tempot (fjärdedel = 108 bpm). Många (inklusive jag 

själv) tar ned tempot i denna passage till ca fjärdedel = 88 bpm. Ett annat 

problem kan uppstå i takt 70 där en drill i högt och obekvämt läge kan 

påverka karaktären i sin helhet. Det som försvårar det hela är att drillen ska 

genomföras med ett heltonsintervall och inte ett halvtonsintervall som man 

skulle kunna tolka det som. Trumpettekniskt kan man i detta fall använda 

sig av en läppdrill för ett mer tydligt resultat än om man skulle använt sig av 

en ventildrill.  
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Även i takt 80 kan man ställa till det då artikulationen är ändrad till det 

svårare gentemot takten innan. Det beror på ett mönster med ”sextondel, 

betoning med tunga och sen två bundna sextondelar” istället för ”två bundna 

och en betonad” som i tidigare sekvenser.  

 

 

I takt 81 återvänder A-temat med ett svagt motiv i pianot följt av trumpeten 

som upprepar andra halvan av A-temat som det står beskrivet i ex 2. En 

smart modulation gör sedan att melodin går från f-moll till g-moll och en 

”arpeggierad” passage leder till sluten av frasen och sektionen. (se ex. 8)  

Här förekommer även en liten motsägelse mellan originalversionen och den 

moderna versionen. På slag tre i takt 96 har originalversionen ett ornament 

över det klingande F#et i form av en mordent. I den moderna versionen 

förekommer inget ornament men man brukar välja själv hur man vill spela 

det partiet. Se exemplet nedan. I takt 101 har jag kommit fram till att 

tonerna lättare ”slår” (går smidigare att spela lätt) genom att använda ett 

alternativgrepp. Istället för att spela de tre första grupperingarna med fyra 

Ex. 7: Sats 1 takt 80 

Ex. 8: Sats 1 takt 96-102. 
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sextondelar i på ventilerna ett och två spelar jag endast med tredje ventilen.  

Efter detta sker ännu en modulering i orkestern i takt 103 som leder till Eb-

dur. I takt 107 kommer trumpeten in igen med B-temat som står beskrivet i 

exempel 4, men nu alltså i Eb-dur. Melodin är en variation av 

trumpetmelodin i takt 47 och leder sedan till en kadens i Eb-dur.  

Det som sker sedan är ett litet mellanspel i orkestern och en övergång som 

är besläktad med inledningen på satsen. I takt 134 avbryter orkestern med 

att landa på ett dominantseptimackord och nu har trumpetaren två val. Det 

står en anteckning om att en kadens kan spelas, någon sådan finns dock inte 

nedskriven. Det är alltså upp till musikern om man vill spela en kadens eller 

ej.  

Med eller utan kadens går det sedan vidare till genomföringen och slutet på 

satsen som återvänder till hemtonarten f-moll och A-temat. För tredje 

gången i satsen framförs den andra delen av A-temat (ex. 2) som en 

variation, i detta fall som en rytmisk variation där varje åttondel är 

dubblerad. (se ex. 9) Det blir alltså en sextondelsmelodi som i utövarens, 

alltså trumpetarens, fall innebär att dennes dubbeltunga får visa upp sig och 

briljera. Detta utvecklas till en coda-passage i takt 141. Där fokuseras det 

kort på mollsubdominantparallellen, den sjätte tonen i tonarten, i form av en 

Db-durskala och följs av en annan skalpassage i melodiskt f-moll. Sedan 

klättrar trumpeten upp genom ett upprepat förminskat B7- ackord. (I 

originalutgåvan, men inte i den moderna utgåvan, repriseras detta parti i takt 

149). Detta leder sedan till ännu ett virtuost parti med betoning på 

förhållandet tonika dominant. Det överleder till en utsmyckad och kraftfull 

avslutning av satsen. 
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Ex. 9: Sats 1 takt 135-157. 
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4. Slutsats 

Denna studie har fått mig att inse hur mycket man kan lära sig av att göra en 

djupare, icke-praktisk, analys av ett stycke. Denna musikaliska djupdykning 

har för mig som interpret och utövare kanske inte direkt gjort mig till en 

bättre musiker på en så här kort tid. Dock har jag börjat se musik på ett 

annorlunda sätt vilket jag tror på sikt kan göra mig till en bättre musiker.  

 

En iakttagelse jag gjort är att en musikteoretisk analys visst får en att titta 

närmare på vad som händer i stycket.  

 

En annan observation jag gjort kring mitt spelande och min interpretation är 

att jag helt enkelt blivit lite mer uppmärksam på hur olika musikaliska 

flöden leder och om vissa fraser går att spela på olika sätt och hur vissa 

tekniska passager lättare kan spelas, t.ex. med alternativgrepp etc.  

 

I och med detta har jag såklart också fått en större kunskap kring konsertens 

och kompositörens historia vilket är fördelaktigt för alla musiker som 

framför olika verk, kanske framförallt för de stycken som är skrivna av lite 

mer okända kompositörer. 
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