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SAMMANFATTNING  
Detta projekt undersöker vägar för att vid inspelning fånga energin som finns i rummet vid 

spel på trumset inom framförallt akustisk jazz- och improvisationsmusik, så att det 

konstnärliga uttrycket och livekänslan blir bevarad. Behovet av undersökningen kommer ur 

Martinas erfarenhet av att essensen av trumspelet – energin, draget och dynamiken vid 

intensivt samspel, inte riktigt kommer till sin rätt på inspelningar utan låter tunnare och med 

mindre kraft. 

För att undersöka detta har följande tre huvudspår använts; (i) inspelningar i tre studiomiljöer, 

laborerande med mikrofonplaceringar, antal mikrofoner och brukandet av effekter, som 

kompression och reverb, (ii) ett eget konstnärligt utforskande arbete med trumspelet, samt (iii) 

samtal och intervjuer med andra musiker och ljudtekniker. 

 

Arbetet har startat med ett fokus på spel ride-cymbalen, som inom jazz fyller en viktig 

funktion genom att ge musiken energi och driv. Samt en strävan att få trumsetet att låta som 

ett instrument, med balans i de olika delarna redan vid inspelning. Undersökande jämförelser 

med användande av effekter som verktyg för att skapa energi inom pop och rock, har också 

gjorts. 

Projektet visar att visar att det inte finns någon enkel lösning för att erhålla ett kraftfullt ösigt 

spel vid inspelning. Däremot går det att komma en bra bit på väg genom att jobba med flera 

parametrar; skaffa kunskap och medvetenhet om förutsättningar för inspelning, lära om 

effekters påverkan för den musikaliska funktionen, samt att utveckla och anpassa trumspelet 

så att det till viss del skiljer sig från spelet i en livesituation. Ett medvetet trumspel på en 

svagare volym hjälper mikrofonerna att fånga klang och kropp och inte endast attack.  

 

En viktig insikt i projektet är att musikern själv kan påverka situationen mycket genom 

medvetenhet om sitt eget sound och närvaro i spelet med fokus på instrumentets klang. Och 

genom att förstå mikrofoners förmåga och begränsningar att ta upp ljud kan musikern spela 

med mediet och erfara att energi kan förmedlas på flera sätt. 

 

 

Nyckelord: trummornas energi, inspelning, gruppsound, mikrofon, akustisk jazz, cymbal, 

musikalisk funktion, ljudets kropp och klang, ljudvolym 
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INLEDNING 

Projektet Att fånga trummornas energi och uttryck vid inspelning har bedrivits under åren 

2019-2021, som ett konstnärligt utvecklingsprojekt av Martina Almgren i samarbete med 

Kristofer Göransson. Den 17 augusti 2021 presenterades projektet av Martina vid en 

personaldag på Högskolan för scen och musik genom ett muntligt framförande, uppspelning 

av ljudexempel och livespel. 

 

Rollfördelning i projektet; Martina är initiativtagare och har haft en större del i projektet, 

arbetet har till största del skett utifrån hennes frågeställningar ur ett musikerperspektiv. 

Martina har också intervjuat och samtalat med andra slagverkare, musiker och ljudtekniker, 

samt gjort den skriftliga sammanställningen. Tillsammans, har Kristofer som 

inspelningstekniker och Martina som musiker, laborerat med olika inspelningssituationer i 

studio, där Kristofer har bidragit med sina kunskaper om inspelning och mixning och initierat 

experiment med effekter. Anders Hagberg har varit handledare i projektet. 

 

Vilka är vi? 

Jag, Martina Almgren, arbetar som lärare på Högskolan för scen och musik (HSM), där jag 

bland annat undervisar i improvisationsensemble. Jag är också frilansande trumslagare, 

området jag rör mig inom är framförallt akustisk, ofta instrumental, dynamisk jazz- och 

improvisationsmusik, med levande ej processade ljud. Inom detta område har jag velat 

undersöka sätt att spela in och fånga – det jag kallar trummornas energi. Jag driver sedan 

många år tillbaka egna band och har gett ut ett tiotal album med min musik.  

 

Kristofer Göransson arbetar som lärare på Musik- och ljudproduktionsprogrammet vid HSM. 

Han är också ljudtekniker och producent inom jazz, pop och rockmusik och driver en egen 

studio. 

 

Bakgrund 

Jag tycker om att lyssna på ett band live och verkligen omslutas av musiken i rummet, 

atmosfären. Musiken flyger, hela bandet blir som en organism som rör sig fritt åt alla håll. 

Och eftersom jag själv spelar trummor upplever jag trumspelet, känner dess funktion att 

kunna påverka och driva på skeendet, göra snabba förändringar i stämningar och skifta i 

dynamik. Den här energin och kraften, som ju är ett av många musikaliska uttryck, den älskar 

jag. Det var mycket därför jag började spela trummor. 
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När jag sedan har lyssnat på en inspelning av samma band har jag ofta blivit besviken. Det har 

låtit så mycket tunnare och mindre kraftfullt. Vid inspelningar inom jazzgenren tenderar 

styrkeförhållandet mellan instrumenten att bli de omvända. Ett piano kan till exempel lätt 

framträda, man hör varje skiftning i anslag och frasering medan trummorna hamnar mer i 

bakgrunden. Essensen av trumspelet – energin, draget och dynamiken finns inte riktigt kvar. 

Man kan urskilja alla ljud, men kraften, riktningen är försvagad. Det låter för mig, som att 

instrumenten befinner sig i olika rum eller på olika nivåer. 

 

I den musik jag refererar till här, och som jag själv spelar, har ride-cymbalen en väldigt viktig 

funktion, som musikaliskt drivande och dynamisk. Om den kommer alltför mycket i 

skymundan eller om man inte fångar hela dess klang och kropp, upplever jag att trumsetet 

mister en väsentlig del av sin musikaliska funktion. Ibland kanske endast attacken hörs som 

ett ping, eller så låter cymbalerna som ett diffust sus i bakgrunden. Min upplevelse är att 

musiken i sådana lägen tappar en dimension, ett uttryck. Istället framstår ballader, med ett 

försiktigt spel med vispar, som mycket mer energirika och fångande. Det framstår som en 

paradox att volymstarkt spel i en inspelningssituation får trumljudet att låta tunt och tappa 

kraft, medan istället det svagaste spel kan fångas av mikrofoner och återge styrka och energi. 

Jag vill söka förutsättningar för att jag, och andra trumslagare, ska kunna känna oss fria och 

närvarande i vårt musicerande och veta att det vi spelar, det når ut även vid inspelning. 

Projektet handlar inte främst om det tekniska med olika uppmickningar och mikrofonsorter, 

utan fokuserar mer på det konstnärliga uttrycket och söker svar på vad jag som musiker kan 

göra och vad jag som musiker bör känna till om mikrofoners förmågor och begränsningar för 

att nå det musikaliska uttryck och samspel jag eftersträvar. 

 

Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter för att vid inspelning fånga energin som 

finns i rummet vid spel på trumset, så att det konstnärliga uttrycket och livekänslan blir 

bevarad. Det är framförallt följande aspekter jag har fördjupat mig i;  

-att få klang och kropp på ride-cymbalen så att dess musikaliska funktion framträder  

-att behandla trumsetet som ett instrument där alla olika ljudkällor/trumdelar samverkar i 

balans med varandra och inte uppfattas som separerade rytmer 

-att få de ösigaste mest kraftfulla delarna i ett musikstycke att bevara just sin kraft och energi. 
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Frågeställningar 

1. Hur kan vi gå tillväga för att få ett kraftfullt, energirikt ljud i trummorna vid 

inspelning, där trummorna bevarar sin musikaliska funktion tillsammans med övriga 

instrument? 

 

2. Hur påverkas ljudet av olika mikrofonplaceringar, rummets storlek, närmickning eller 

ett fåtal mikrofoner på avstånd? 

 

3. Hur får vi tryck i spelet utan att cymbalernas klang blir lidande? Ett drivande och 

klangligt cymballjud där inspelningen fångar hela cymballjudet, alltså även själva 

kroppen som finns under attacken/transienten. 

 

4. Hur påverkar effekter som tex kompression och reverb dynamiken och närheten i 

trumspelet? 

 

Frågeställningarna har kommit att ändras en del under projektets gång till funderingar över 

hur jag kan optimera mitt spel så att det får önskad funktion vid inspelning: 

 

5. Vad kan jag som musiker själv göra för att skapa ett gynnsamt läge för mikrofonerna 

att fånga trumspelet och återge det på ett sätt som ger rättvisa?  

 

 

Referenser – vad jag menar med att fånga energin 

Mitt sökande riktar sig i första hand till att få ett matchande trumljud vid ett intensivt maxat 

gruppspel, att följa med i ett solo, förmedla intensitet och driv. Det handlar inte alls om att 

trummorna ska dominera eller ta över ljudbilden. Jag söker energin, att trumsetet låter som en 

helhet, där alla delar bildar ett sammanhängande instrument. Så att funktioner och rytmer 

samverkar. Ett exempel på en upptagning från en livespelning från Jazzklubben Brötz i 

Göteborg 2020 med Martina Almgren Peace of Mind, visar på den typ av musik och spel jag 

menar, där jag upplever att intensitet och riktning finns med. Ljudet är inte så kvalitativt bra, 

men det ger ett gemensamt gruppsound.  

Lyssning: ca 4 minuter in i låten Peace of Mind Live på Brötz 1   

 
1  https://www.youtube.com/watch?v=eZPUCBLGRWI 
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För att ringa in vad jag menar med ett energirikt, kraftfullt ljud 

jämför jag två album som betydde mycket för mig i tonåren då jag upptäckte Keith Jarrett 

kvartett med Jon Christensen på trummor. My Song är inspelad i studio 1978 och albumet 

Nude Ants, en liveinspelning från Village Vanguard 1979, är inspelad i en liten lokal, där 

musikerna är tätt placerade - trummorna kan inte ha spelat speciellt starkt. I liveinspelningen 

uppskattar jag energin, känslan av att vara med när det händer, en intensitet, jämfört med 

studioinspelningen där ljud och sound egentligen är tydligare, av bättre kvalitet, men där jag 

upplever att trummorna, framförallt cymbalerna befinner sig mer i bakgrunden.  

Lyssning: Sunshine Song från Nude Ants 2 

Lyssning: Country från My Song 3 

 

Jag lyssnar vidare på en liveinspelning med Brian Blade Fellowship Band - Live at Chicago 

Music Exchange 2013, och jämför med studioinspelningen av Crooked Creek från albumet 

Perceptual 2000 med samma band. I studioinspelningen finner jag energi i komposition och 

instrumentering, men upplever att trummorna befinner sig för mycket i bakgrunden, de låter  

avlägset, medan i liveinspelningen är trumsoundet tydligare kropp som hänger kvar i rummet 

och bildar ett gemensamt gruppsound med övriga instrument. Visserligen är det stor skillnad 

att se musiker i aktion som på videon mot att endast lyssna, upplevelsen förstärks när ögat öga 

och öron samverkar, men skillnaden finns där även när jag blundar. 

Lyssning: Brian Blade Fellowship Band Live 4  

Lyssning: Brian Blade studioinspelning Crooked Creek 5 

 

Jag finner paralleller med mina egna inspelningar 

En egen studioinspelning som jag själv är nöjd med är Martina Almgren Quartet ”Unden” 

som är inspelad med analog rullbandspelare i studio Bohus 2003. Där finns ett tydligt 

 
2 https://open.spotify.com/track/5Eyv28M314WQm88U1dvtM4?si=2e6d6c59fecc4838 
 
3 https://open.spotify.com/track/79QByJn6Hp4A677VMSJszm?si=0d6091e3c95c48b0 
 
4 https://www.youtube.com/watch?v=6qwv2f5m0xM&t=984s 
 
5 https://open.spotify.com/track/10TiIsRhDW0795Msycgs8E?si=153a8b71443d4779 
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cymballjud med både attack och kropp och en värme i ljudet som främjar samspelet i 

kvartetten. 

Lyssning: Rumsla Sambla 6 

 

En annan inspelning, där jag hittar mer av det jag söker är det första albumet med Martina 

Almgren Quartet ”September” 1999, inspelad i vårt vardagsrum. Alla fyra musiker tätt 

tillsammans – en liknande situation som Village Vanguard - med ett fåtal mikrofoner, utan 

lurar och medhörning. Jag själv spelade ganska svagt, för att höra och vara i balans med 

övriga instrument.  

Lyssning: September 7 

 

När jag däremot jämför med studioinspelningen av Peace of Mind (från albumet Peace of 

Mind), tycker jag inte att den fångar intensiteten och gruppsoundet lika väl som i 

liveinspelningen från Brötz i exemplet ovan. 

Lyssning: Peace of Mind studioinspelning 8 

 

 

 

METOD  

Metoden har bestått av ett antal laborativa experiment, inspelningar, samtal och studier. 

Tre huvudspår har använts för att undersöka frågeställningarna. 

 

1. Inspelning - undersökande av olika sätt att spela in trummor på, solo och tillsammans med 

andra musiker.  

 

2. Ett konstnärligt perspektiv - eget undersökande arbete vid trummorna 

 

3. Samtal och intervjuer med andra musiker och tekniker.  

 

 
6 https://open.spotify.com/track/2cZezTskYjFMewtfpKIYbo?si=dc7a27aeed934a13 
7 https://open.spotify.com/track/5imDIucgZ3W6Rc6swNsNrb?si=fa00a6d58c8141d8 
 
8 https://open.spotify.com/track/4MOyjCQvLNsaase3Oa9G8J?si=f715c8733e5549c1 
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Tillvägagångssätt 

1. Inspelning 

Vi har jämfört och experimenterat med olika inspelningsalternativ av trumset, både solo och 

tillsammans med andra musiker. Vidare har vi laborerat med och jämfört hur ljudet skiljer sig 

åt vid olika mikrofonplaceringar och vid inspelningar där jag spelar med olika dynamik. Vi 

har varit i tre olika lokaler, med olika storlek; A501 på Högskolan för scen och musik (HSM), 

Svenska Grammofonstudion (SGS) och Studio Zen. Vi har också experimenterat med effekter 

som kompression och reverb. 

Ljudexempel till studioinspelningarna finns här: Martina Almgren Music Soundcloud 9 

 

Inspelning 1, på HSM i A501med tre olika överhängstekniker 

Vi kom snabbt fram till att vi skulle inrikta oss på att spela in med få mikrofoner och använda 

rumsljud, för att få trumsetet att låta så akustiskt som möjligt och återge trumsetet som helhet 

med den balans det fick av mitt spel. Detta istället för att att när-micka alla trummor och 

jobba med att återbygga upp trumsetet i mixningen. Vi använde två överhängsmikrofoner 

över trummorna för att fånga upp cymbaler och helhet, samt en mikrofon till virvel och en till 

bastrumma. Dessutom ställde vi två ambientmikrofoner i rummet, som adderade rumsljudet i 

för att hjälpa till att binda samman ljuden och ge klang. 

 

Inspelningarna gjordes med följande mikrofonplaceringar, vilka visade sig ge tämligen skilda 

ljudbilder;  

 

1. Så kallat “klassiskt överhäng” med två 

överhängsmikrofoner ovanför ride och hihat. 

Ljudexempel: Mikrofonplacering 2 överhäng 

 

 

 
9 https://soundcloud.com/martina-almgren-music/sets/trummornas-energi-ku-projekt/s-

4BSmZASL41F?si=825228b54fae48b69934ee566963808a 
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2. Glyn Johns metod 

Detta sätt att placera mikrofonerna har tagits fram av den 

legendariska brittiska skivproducenten Glyn Johns.10 En 

överhängsmikrofon placeras ovanför virvel, den andra riktar 

sig över golvpukan till mitten av trumsetet.  

Ljudexempel: Mikrofonplacering GlynJohns  

 

 

 

 

3. ORTF 

Här placeras där mikrofonerna istället bakom trummorna 

nära musikerns öron. Tekniken uppfanns på 60-talet vid den 

franska radio- och televisionen Office de radiodiffusion-

télévision (ORTF) och tanken är att just reproducera ljudet 

från en människas öron.11 

Ljudexempel: ORTF 

 

 

Till alla överhängsvarianterna adderades också två 

ambientmikrofoner i rummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Griffiths (2007, s. 3) The Glynn Johns Method – A quick primer for recording drums 
 
11 Valentine (2017) Recording drums - Overheads and the ORTF technique 
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Inspelning 2, på HSM i A501 

Ett annan väg för att undersöka energi och tryck 

Kristofer, med erfarenhet av pop- och rockproduktioner initierade här experiment med 

effekter som kompression, reverb och ljudbilder som designar ett ”nytt” sound i trummorna. 

Inom rock och pop är det vanligt att använda kompression för att uppnå kraft, attack och 

tydlighet. Själv har jag varit skeptisk, då det förvränger, speciellt ljudet av ride-cymbalen, då 

man som jag, är ute efter ett naturtroget akustiskt återgivande. Däremot på trummor och pukor 

hjälper kompression till med tydlighet. För att utmana mig att spela på annorlunda sätt gav 

Kristofer mig en mix med kompression i mina hörlurar som jag spelade till. 

Ljudexempel: Solo med kompression  

 

Samma sak med reverb, där det stora rummet hörs och inbjuder till att spela väldigt glest, 

ljudet tar stor plats. Ljudexempel: Solo med reverb 

. 

Mix av kompression och reverb och effekter inspelat i Svenska Grammofonstudion (SGS). 

Ljudexempel: Solo Tr Effekter SGS 

 

Inspelning 3 Trioinspelning i Svenska Grammofonstudions stora rum 

Musiker: Martina Almgren trumset, Mattias Torell elgitarr och Owe Almgren elbas. Owe var 

också med vid mixning och kom med förslaget att lyfta fram trumljuden med EQ (equalizer), 

istället för att använda kompression. 

 

Här ville vi fånga intensiteten och gruppsoundet i en livesituation med en lite ruffigare attityd. 

I mixningen har vi använt rumsmikrofoner istället för reverb för att uppnå större klang samt 

arbetat med balansen mellan trummor och övriga instrument, så att de befinner sig i ”samma” 

rum. Det är inte någon kompression på trummorna utan istället lyfts trummorna fram med EQ 

för att fånga vissa attacker, viktiga för att instrumenten inte skulle upplevas ligga i olika 

nivåer. Ljudexempel: 1 Trio SGS 

 

Nästa exempel är en ballad som spelas med vispar på svag volym, och som ger ett stort och 

nära ljud. Här finns också reverb i mixningen.  

 Ljudexempel: 4 Trio Visp SGS 
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Inspelning 4, Duo i Studio Zen 

En medelstor studio, där trummorna placerades en bit in i rummet för att tillgodogöra sig 

rummets akustik. Vid denna inspelning fokuserade jag på att spela dynamiskt, men med en 

svagare volym än vanligtvis, söka klangen i trummorna och att spela med de rumsliga 

förutsättningarna. Ambientmikrofoner i rummet har använts även här, samt reverb i mixning.  

Ljudexempel: Duo trumset och hang 

 

2. Konstnärligt perspektiv - eget undersökande arbete vid trummorna 

Jag har arbetat med att medvetandegöra mig om mitt eget sätt att spela genom att arbeta med 

dynamik, rumsakustik, anslag och taktil återkoppling. Förståelsen av mikrofoners 

begränsningar att fånga en hel ljudbild - då attacken är stark kommer inte klangen med - har 

lett mig till ett sökande att förändra invanda spelmönster.  

 

Dynamik - Jag har spelat med en svagare volym, med medveten dynamik och genom 

koncentration och närvaro arbetat med att få ut mycket klang i trummorna. 

Rumsakustik - Jag har uppsökt olika rum, lyssnat till klangen och spelat med akustiken i 

rummet. Placerat trumsetet på varierande platser i rummet, nära en vägg, en bit ifrån, i mitten 

av rummet, för att inspireras till ett spel utanför invanda mönster. 

Anslag - Övningar med koncentration på anslag och attack i cymbalspelet. 

Taktil återkoppling - Jag ägnade jag ett par månader åt att spela direkt med händerna på olika 

handtrummor, för att få kontakt med kärnan i ljudet genom handflatorna. Så småningom satte 

jag mig vid trumsetet och arbetade med att överföra samma känsla även i spel med 

trumstockar.  

 

3. Samtal och intervjuer  

Jag har samtalat med den danske trumslagaren Michala Østergaard-Nielsen och den norske 

percussionisten Helge Andreas Norbakken och frågat om hur de går tillväga när de spelar in. 

Jag har velat veta om de delar min upplevelse av att det kan vara svårt att få med de kraftfulla 

uttrycken. Jag har också tagit del av producenten Bjarne Stenslis tankar, genom Helge och 

genom lästa intervjuer. Jag har också tagit del av reflektioner från musikerna Thomas 

Jäderlund, Owe Almgren och Anders Hagberg. 
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Betydelse för Högskolan för scen och musik 

Studien kan komma studenter på HSM till del vid projekt med akustisk inspelning, till 

exempel i projekt mellan ensembler och studerande på programmet för Musik och 

ljudproduktion. Slagverkare med improvisationsinriktning, men också de med pop/rock och 

klassisk inriktning, kan förhoppningsvis dra nytta av resultaten. Jag ser också en koppling till 

att resultaten i projektet kan vara till gagn för HSM:s skivbolag. Genom att underlätta och 

effektivisera inspelningssituationen – det behöver inte bli så mycket tidsödande ”chansande” 

för att uppnå önskad ljudbild – ökar möjligheten att använda skivbolaget till fler inspelningar 

som kommer fler studenter till del och som blir en viktig portal för HSM. 

 
Tidigare forskning 

Det finns naturligtvis redan mycket empirisk kunskap, erfarenheter och tillvägagångssätt hos 

verksamma inspelningstekniker och musiker, de samtal jag har haft inom denna studie har 

gett värdefull input. Men jag har inte funnit mer djupgående undersökningar om inspelning av 

trummor inom jazz- och improvisationsmusik. Basic Drummer´s12 beskrivning av skillnader i 

uppmickning mellan jazz och exempelvis rock och metal stämmer med mina resultat, men är 

väldigt grundläggande och kortfattad. Drum Recording Techniques13 av Joe Hirst ger en mer 

omfattande genomgång och nämner förutom mikrofonplaceringar, även rummets betydelse 

och vikten av att ha ett fungerande sound i trumsetet. Men för övrigt ligger fokus på 

mikrofoner och deras placeringar. Jag saknar en studie ur ett musikerperspektiv. 

Därför känns det angeläget att samla och sammanställa kunskap på det här sättet.  

 

Teori  

Kort om transienter, mikrofoner, digital eller analog inspelning och placering 

Transienten är en del av ljudet, själva starten eller attacken, och den påverkar ljudet oväntat 

mycket. Den hörs bäst på koncentrerade högljudda ljud, ett exempel är anslaget på en 

virveltrumma. Om attacken på ljudet är stark in i mikrofonen, så kommer resten av ljudet, 

själva klangen och kroppen inte att höras och ljudet upplevs tunt - mikrofonerna får inte med 

sig hela energin och kroppen av instrumentet. Orsaken till att ljudet blir smalt när ett starkt 

ljud når mikrofonen är alltså att ljudet av transienten är så mycket starkare att redan i attacken 

sprängs det dynamiska omfång som finns.  

 
12Basic Drummer (2017)  4 Tips for Recording Jazz Drums 
13 https://milocostudios.com/toptip/drum-recording-techniques-by-joe-hirst/ 
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Balansen mellan den explosiva attacken/transienten och klangen påverkas av vilken mikrofon 

som används. En kondensatormikrofon tar upp mer transient än kropp och är mer känslig för 

snabba attackljud. Bandmikrofoner är ömtåligare men används i studio, många uppskattar 

dess naturliga ljud som kan beskrivas som varmt och mjukt. Med rörmikrofoner är det lättare 

att få kropp på ljudet. Paradoxen vid inspelning är att ett volymsvagt spel kan fångas av 

mikrofoner och återge styrka och energi medan starka ljud som fyller rummet, ställer stora 

krav på mikrofoner, vilka tar upp ljudet vid en viss punkt. Genom att använda rums-

ambientmickar kan man fånga en större helhet av ljudet. 

Kondensatormikrofoner och digital inspelning, kan upplevas så precisa att alla ojämnheter 

hörs. Den gamla teknologin med den tidens bandmikrofoner, dynamiska mikrofoner och 

analog rullbandspelare har en liten tröghet i sig, de hårdaste transienterna når inte upp utan det 

blir en mer långsam attack och man får med mer av kroppen i instrumentet. Nuförtiden kan en 

digital inspelning köras genom en analog rullbandspelare för att binda samman ljuden och få 

en mer homogen och varm klang. 

 

Det är viktigt att vara medveten om att mikrofonen tar endast upp hur ljudet låter just där den 

är placerad. Därför är det ofta bra att komplettera med ambientmikrofoner som tar upp 

rumsljudet och att använda överhängsmikrofoner som tar upp ljudet från hela trumsetet och 

cymbalerna i kombination med när-mikrofoner som tar upp virvel och bastrumma. En 

komplicerande svårighet vid inspelning av trumset ligger i konflikten mellan de olika 

ljudkällorna trumljuden och cymbaler. Själva trummorna kan gynnas av att tillföra 

kompression, medan cymbalerna lätt tappar i tydlighet. 

 

RESULTAT  

Inspelning 

Resultatet pekar mot att det inte finns någon enkel lösning för att erhålla ett kraftfullt ösigt 

spel vid inspelning. Framförallt har vi inte hittat något sätt att spela in och mixa där både 

trummor och cymbalernas ljud kommer till sin fulla rätt. Mikrofonerna har begränsningar som 

gör att de inte kan fånga det komplexa helhetsljud som det mänskliga örat uppfattar. Men, det 

går att komma en bra bit på väg genom att jobba med flera parametrar; skaffa kunskap och 

medvetenhet om förutsättningar för inspelning, lära om effekters påverkan på den musikaliska 

funktionen, samt att utveckla och förändra trumspelet så att det till viss del skiljer sig från 

spelet i en livesituation. Beroende på var och hur mikrofonerna placeras, erhålls skilda 

ljudbilder. För en akustisk inspelning, där man eftersträvar att återge trumsetets ljud i rummet 
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har en enkel mikrofonuppsättning med två överhängsmikrofoner, en mikrofon till 

virveltrumma och en till bastrumma, visat sig vara att föredra framför när-mickning av alla 

trumdelar. Glyn Johns uppmickningen i vårt inspelning gav ett öppet och fint cymbal ljud 

samt luftig virvel, men andra ljud som hihat-trampen blev för svaga. ORTF-placeringen med 

överhängsmikrofonerna strax bakom mina öron, gav naturligt nog bäst igenkänning. 

Framförallt virveltrumman och hihat-trampen framträdde på ett tydligt och separerat sätt och 

gav fin bredd åt ljudbilden.  

 

Det har visat sig att trumsetet med fördel kan placeras en bit in i rummet för att ta till vara 

rummets egen akustik och få ett större ljud, snarare än att placera dem nära en vägg eller i ett 

hörn. Energin, som hör samman med ljudets ”hela ljud”, dess klang och kropp, gynnas av spel 

i en svagare volym eftersom starka attacker/transienter hindrar mikrofonerna att fånga upp 

den fulla klangen och kroppen i instrumentet. Volymstarka ljud ställer dessutom stora krav på 

mikrofoner som tar upp ljudet vid en viss punkt. Istället kan två rums-ambientmikrofoner 

fånga en större helhet och binda samman trumsoundet och kan med fördel användas som 

komplement till, eller istället för reverb. 

 

Använda effekter som kompression och reverb 

Kompression binder samman och ger en tydlighet främst på själva trum-trummorna. Men på 

cymbalerna får det effekten att det förvränger ljudet, och i denna studie har vi främst strävat 

efter att efterlikna det akustiska ljudet så mycket som möjligt. När vi prövade med 

kompression blev det snart så cymballjudet påverkades, så att dess rytmiskt drivande funktion 

blev otydlig. Istället för att tillsätta kompression har vi vid mixning lyft fram trummorna med 

EQ för att fånga vissa attacker, viktiga för att instrumenten inte skulle upplevas ligga i olika 

nivåer. Reverb, som brukar användas för att ge klang kan, speciellt i musik där den rytmiska 

funktionen är central, även den göra att rytmiken blir otydlig och att trumspelet tappar en 

funktion. Här kan man med fördel istället använda rumsmikrofonerna för att binda samman 

ljudbilden. 

 

Konstnärligt perspektiv - eget undersökande arbete vid trummorna 

Genom att få en större medvetenhet om mitt eget spel har jag insett att jag som musiker kan 

förändra mycket till det bättre. Ett spel med större klanglig medvetenhet och på en svagare 

volym och undvikande av skarpa transienter gör att en större del av ljudet får plats, vilket 

medför att det låter mer energirikt. Jag märker skillnaden i en förbättring av cymbalernas ljud 



 15 

efter övningar med med fokus på anslag och ett dynamiskt och mindre volymstarkt spel. 

Genom att samarbeta med rummens akustik och med mikrofonerna låter inspelningen mer 

energirik. Det spännande har varit att upptäcka att arbetet gett mig inspiration att förändra 

mitt spel även utanför studion. Jag upplever en större närvaro, helt enkelt. Att spela på 

akustiken i rummet, inbjuder till ett annorlunda spel och öppnar kreativiteten, precis som 

användandet av effekter och att spela med det processade ljudet i hörlurarna.  

 

Samtal med andra trumslagare och ljudtekniker 

Michala Østergaard-Nielsen berättar hur hon har arbetat koncentrerat under lång tid med att 

öva sig att spela allt starkare med bra klang för att låta kraften komma in i cymbalen i 

anslaget.”Om jag bara spelar starkt utan att tänka på kontakten till cymbalen eller 

trummorna, så försvinner klangen. Jag har jobbat mycket med det och det har varit en resa 

mot att tänka långsamt, vara långsam i kontakten med cymbalen och trummorna i själva 

anslaget och därifrån låta kraften komma in i cymbalen/trummorna. Det är som om jag på det 

sättet fångar klangen. Den låter rik - också med hjälp av en stor uppmärksamhet på studsen.” 

När det gäller inspelning i studiomiljö säger hon att ”angående hörlurar, så spelar jag stort 

sett alltid med det ena örat fritt, precis av den anledning att jag annars känner att jag tappar 

lite medvetenhet om min klang och anslag.” 

 

Helge Andreas Norbakken menar att ”det svåraste med att spela in i studio är att få kropp på 

ljuden.” Han pratar om ljudets kropp och transient och säger att han själv alltid spelar en eller 

två styrkegrader svagare vid inspelning än när han spelar live. ”Jag spelar nog lite starkare 

live och absolut med ett större dynamiskt omfång. Jag har funnit mig i att jag inte kan få all 

världens power med att spela starkt, utan jag håller igen när jag spelar för att få ett bättre 

resultat.  Kraften kommer inte av att spela starkt – den kommer av dynamiken.” 

 

Ljudteknikern och producenten Bjarne Stensli har spelat in norsk popmusik i 25-30 år. Jag har 

själv inte träffat honom, men har läst intervjuer och fått berättat att Bjarne menar att ”om 

musikerna spelar starkt så låter det inte fett. Då måste jag kompensera för att det ska låta 

kraftfullt. Om de hade spelat två styrkegrader svagare hade jag kunnat sätta upp 

mikrofonerna mer balanserat.” 

Helge Norbakken berättar vidare att ett tillvägagångssätt i popproduktioner när man önskar 

kraftfulla trummor och inte får trumslagaren att spela svagt, är att placera en ambientmikrofon 
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ståendes på lite avstånd i rummet. Ljudet körs därefter i en distorsion-effekt och balanseras 

med det ”rena ljudet”.  

 

Saxofonisten Anders Hagberg som också är handledare i projektet uppmärksammar mig på 

rummets möjligheter, att använda sig av rummets akustik. Han menar också att det är viktigt 

att klargöra syftet med den aktuella inspelningen. Det är skillnad om man vill man fånga ett 

liveljud eller vill kunna lyssna detaljerat många gånger och kunna urskilja detaljer. 

 

Saxofonisten Thomas Jäderlund funderar över balansen mellan trummor och övriga 

instrument. ”Jag upplever som saxofonist, att det blir mer energi i musiken om man puttar in 

solisten mer i trumsetet, dvs lyfter fram trumsetet i ljudbilden, så som att det ”omhuldar” 

solisten. Då kan jag uppleva det som att saxofonspelet blir bättre och att musiken får mer 

energi än om saxofonen hamnar mycket i förgrunden och trummorna längre bak.”  

 

ANALYS  

Inspelning 

Jag har blivit än mer medveten om att det är viktigt att vid varje inspelning klargöra syftet 

med inspelningen och noga tänka igenom vad jag önskar uppnå. I vissa lägen är inspelning 

liknande en livesituation att föredra, ibland lämpar det sig bättre med isolerade trummor och 

när-mickning för att kunna editera och arbeta vidare i mixningen. 

Det är viktigt att vara omsorgsfull och ägna tid att få inspelningsljudet att låta bra, så att det 

motsvarar ljudet i rummet. Och att sedan spela in med det ljudet i hörlurarna. 

Mycket av balansen kan ändras genom att flytta något på mikrofoner, små förflyttningar gör 

stor skillnad. ORTF placeringen, som gav mig igenkänning, har den nackdelen att 

mikrofonerna riskerar att ta upp mycket annat ljud vid inspelning med flera musiker i samma 

rum eftersom mikrofonerna är riktade ”utåt”. Därför användes fortsättningsvis den så kallade 

klassiska överhängsplaceringen, med två mikrofoner, över ridecymbal respektive hihat. 

Jag har också lärt mig att om jag spelar koncentrerat, med riktning i en svagare dynamik, så 

tas ljudet upp och ger en större energi och närvaro i inspelningen än om jag spelar starkt och 

forcerar, som är lätt att göra när jag använder hörlurar.  

Nyckeln rent mixningsmässigt, tror jag är att lyfta fram trumsetet i ljudbilden, så att 

trummorna ”omhuldar” solisten och befinner sig i samma rum som övriga instrument. Det gör 

att samspelet mellan musikerna, träder fram och att det musikaliska uttrycket blir mer 

kraftfullt och av högre kvalitet.  
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Överlag främjas improvisationsmusikens uttryck av kommunikation mellan instrumenten i 

gruppen. Det är som i ett samtal, allas röster måste höras för att samtalet ska få en mening och 

leda vidare på en gemensam resa. Ligger något instrument framför eller i bakgrunden förloras 

en viktig musikalisk funktion. 

 

Eget konstnärligt arbete  

Arbetet med projektet har påverkat mig mycket, ganska oväntat är den stora lärdomen att jag 

har fått upp ögonen för hur mycket jag faktiskt själv kan påverka genom medvetenhet om mitt 

eget spel. Det känns inspirerande. Jag har fått en större medvetenhet om mitt eget trumsound, 

är mer koncentrerad, lyssnande och medveten när jag spelar. Jag märker att om jag spelar med 

riktning i en svagare dynamik, så tas ljudet upp och ger en större energi och närvaro i 

inspelningen än om jag spelar starkt och forcerar, vilket är väldigt lätt att göra vid användande 

av hörlurar. Mitt spel blir också mer grundat om jag koncentrerar mig på att sitta sjunka ner 

på stolen och söka ett lugn i mig själv, inte forcera fram energi utan lita på att flödet kommer 

”av sig självt” om jag bara ger utrymme för det och inte springer i förväg. Här har de taktila 

övningarna där jag länge spelade enbart med händerna varit till stor hjälp att komma i kontakt 

med kraften och kärnan i ljudet. Jag har blivit mer jordad i mitt spel och har bättre kontakt 

med kärnan i trummornas ljud från min egen kropp via trumstockarna till cymbalen och 

trummorna. 

Det känns lockande att jobba vidare med användandet av effekter som ett komplement till det 

akustiska ljudet, i syfte söka nya uttrycksformer. Men då vill jag redan i inspelningen spela 

med det ljudet i hörlurarna istället för att framställa det efteråt i mixningen.  

 

Samtal och intervjuer 

Samtalen har gett mig igenkänning, bekräftelse av att vi delar liknande erfarenheter. Deras 

reflektioner och arbetsmetoder inspirerar och påminner mig om att gå på djupet och fortsätta 

att söka mig fram till min vision. 

 

En oväntad insikt  

har varit att jag har lärt mig mycket om mitt eget spel när jag har spelat in och lyssnat så här 

strukturerat. Jag har blivit varse att jag låter inte (alltid) som jag tror. Min inre bild av hur mitt 

spel motsvaras inte av hur det låter utanför mig. Jag har insett att jag nog ofta har jobbat emot 

mig själv i inspelningssituationer, i min iver att förmedla energi har jag istället spelat forcerat 

vilket istället kan låta som att jag inte riktigt samspelar. Jag har nog också ofta spelat med en 
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starkare volym än jag vanligtvis gör på repetitioner eller i konsertsituationer, då jag är mån 

om att balansera mitt spel med övriga bandet och att passa in akustiskt i lokalen. 

När jag spelar starkt med nära placerade mikrofoner, blir resultatet att ljudet låter smalare och 

mindre. Denna insikt har gjort att jag numera övar på ett annat sätt, där jag låter kroppen leda 

mig, jag försöker än mer spela med en lätthet och lyssna till varje trummas och cymbals 

klang. Man kan säga att jag spelar med eftertänksamhet, väger och väljer. På ett sätt tror jag 

att jag spelar glesare. Jag har utvecklat en bättre balans mellan huvud och kropp/intellekt och 

intuition. Nu samverkar de mer. Så jag har utvecklats som musiker, människa, blivit mer 

grundad och medvetenhet, man kan säga att jag gör fler mer medvetna val, hur och vad jag 

ska spela. Samtidigt hittar jag allt oftare ett lättsamt tillstånd där min intuition leder mig till 

spel och uttryck jag inte hade anat. 

 

Sammanställning av analys utifrån frågeställningarna  

1. Hur kan vi gå tillväga för att få ett kraftfullt, energirikt ljud i trummorna vid 

inspelning, där trummorna bevarar sin musikaliska funktion tillsammans med övriga 

instrument? 

Spela på en svagare volym. Spela in alla i samma rum utan hörlurar så att ljudbilden 

blir välbalanserad, de olika instrumenten ”omhuldar” lättare varandra och ger ett 

gemensamt sound. Spela in en livekonsert för att få med energin i rummet och som 

sker i mötet med publiken. Alternativt spela in i isolerat rum med märmikrofoner och 

efterarbeta i mixning. Undvik kompression på ridecymbal, se till att trumsetets delar 

har bra balans. Mixa trummorna med medvetenhet så att de samspelar med övriga 

instrument och ger energi åt varandra. 

 

2. Hur påverkas ljudet av olika mikrofonplaceringar, rummets storlek, närmickning eller 

få mikrofoner på avstånd?  

Placeringen av mikrofoner gör stor skillnad, olika placeringar av överhäng såsom 

ORTF, Glyn Johns och ”klassisk” ger väldigt olika ljudbild. Rummets storlek, där ger 

föga förvånande det större rummet en större efterklang. Men det beror också på 

akustiken i rummet, material på väggar och tak mm. Mikrofoner på avstånd ger en 

helhetsbild av trumsetet, medan närmikrofonerna tar upp endast det närmaste. 

Mikrofoner på avstånd, som rumsmikrofoner eller överhäng kan behöva kompletteras 

med en doft av närmickning på främst bastrumma och virveltrumma. Ambientmickar i 

rummet är till stor hjälp för att få med klangen i rummet och binda ihop trumsetet. 
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3. Hur får vi tryck i spelet utan att cymbalernas klang blir lidande? Ett drivande och 

klangligt cymballjud där inspelningen fångar hela cymballjudet, alltså även själva 

kroppen som finns under attacken/transienten. 

När det gäller cymbalspel har vi inte hittat något sätt att spela in/mixa där både 

trummor och cymbalernas ljud komme rhelt  till sin rätt. Medvetenhet om att spela 

klangligt, på svagare volym så att transienten inte slår ut resten av kroppen.  

 

4. Hur påverkar effekter som tex kompression och reverb dynamiken och närheten i 

trumspelet?  

Närheten och tydligheten påverkas, ibland kan det vara en välkommen effekt som 

gynnar musiken. Generellt har rumsmikrofoner visat sig vara att föredra framför 

reverb. Arbete med EQ har fungerat bättre än kompression. Lite kompression på 

trumtrummorna kan ofta fungera bra, men ljudet på cymbalerna förvrängs i mitt tycke 

negativt och minskar det dynamiska uttrycket och klangen. 

 

5. Hur kan jag som musiker främja ett gynnsamt läge för mikrofonerna att fånga 

trumspelet och återge på ett sätt som ger det rättvisa?  

Jag når långt genom ett närvarande koncentrerat medvetet spel, inte forcera, spela 

med akustiken i rummet. Samarbeta med mikrofonerna genom att medvetet spela i en 

svagare styrkegrad.  

 

 

DISKUSSION 

Några av nyckelorden i detta projekt har varit trummornas energi, inspelning, mikrofon, 

gruppsound, akustisk jazz, cymbal, musikalisk funktion, ljudets kropp och klang, ljudvolym 

 

Akustisk jazz…. Jag tänker att centralt i improvisationsmusik är det omedelbara samspelet, 

närvaron, nu-känslan. Jag vill och behöver vara öppen för att haka på initiativ från övriga 

musiker, musiken behöver kunna få flyga iväg till det oväntade. Ibland med kraftfulla uttryck, 

ibland mer intimt och litet. Det ställer stora krav på en inspelning att kunna fånga allt detta 

som händer. Det ställer också krav på musikerna att i den situationen kunna vara i nuet och nå 

fram till ett gemensamt fritt spel med möjligheter. Under ett handledningstillfälle med Anders 

Hagberg talade vi om att skapa förutsättningar och kontroll över inspelningssituationen för att 
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kunna bli fri att gå in i det närvarande intuitiva rummet och skapa. Jag inser att med detta 

projekt har jag påbörjat ett arbete för att inte låta inspelningssituationen begränsa mitt spel, ett 

arbete som kommer att ge mig möjlighet att vara närvarande och veta att jag har förberett allt 

som går att göra.  

 

Anders talar också om att spela in kammarmusikaliskt, nyanserat, där trummorna har samma 

ljudvolym som övriga instrument och jag jämför med en egen inspelning för några år sedan i 

ett mer kammarmusikaliskt format, där slagverket blir dynamiskt, tydligare och mer energirikt 

när det spelas med en svagare volym. Endast på en låt, som stegrar sig i ett crescendo, spelade 

jag med trumstockar och det var också den som var svårast att få energi i. Jag instämmer i 

Helge Norbakkens slutsats, att ljuden får mer kropp och rik klang, då man spelar minst en 

styrkegrad svagare och håller med om att energi inte handlar om stark volym.  

 

Jag tänker också på musikalisk funktion, att den ska bevaras på inspelning och att 

instrumenten kan upplevas ligga i olika nivåer. Thomas Jäderlund sätter, från sitt perspektiv 

som solist, fingret på något väsentligt när han menar att trummorna behöver flyttas fram i 

ljudbilden och omhulda solistens spel eftersom kommunikationen mellan musikerna då 

framträder på ett helt annat sätt och gör musiken rättvisa. Det bildas ett gruppsound. 

Mina övningar vid trumsetet för att öka koncentration och närvaro när jag spelar och 

verkligen lyssna efter att höra cymbalens hela kropp och klang, stämmer väl överens med 

Michalas berättelse, där hon beskriver hur hon jobbat med att vara långsam i kontakten med 

cymbalerna och därifrån låtit kraften komma in i dem. 

 

Framåtblick 

Inspelning, här känns det lockande att fortsätta det undersökande arbetet i samarbete med 

ljudtekniker. Finna ut vilka mikrofoner, placeringar, digital eller analog inspelning som ger ett 

akustiskt trumspel mest rättvisa. Experimentera mer med mixning, forma ett balanserat sound 

för hela trumsetet redan vid inspelningssituationen. Jag lär mig också att det är viktigt vilka 

jag samarbetar med, att jobba med ljudtekniker som förstår mina intentioner och kan omsätta 

dem till en klingande ljudbild. 

 

Avslutande insikt 

Spela med de förutsättningar som finns. Spela med mikrofonerna. Spela med rummet. Olika 

inspelningsmiljöer ger olika förutsättningar i akustik, klang, dämpat rum etc. Precis som i 
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olika livekonserter kan jag anpassa mitt spel och låta det bli en utmaning och leda in på nya 

spår. Om jag mentalt har en koncentration och medveten intensitet kan jag förmedla intensitet 

och energi. Trummornas energi kan förmedlas på flera sätt. 
 

 

 

Göteborg, oktober 2021, 

 

Martina Almgren 

 

 


