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MUSIKK-
INSTRUMENTENE

BLÅSE-INSTRUMENTENE 
forandrer tonehøyden med lengden på instrumentet. 
Rørlengden kan forandres med bøyler, ventiler, hull eller klaffer.
Lange rør gir dype(mørke) toner - kortere rør gir høyere(lysere) toner.

Hvordan lyden produseres, varierer fra instrument til instrument.
Moderne treblåsere har flere hull enn vi har fingre, - derfor er det utviklet et «klaff-
system» for å klare å lukke alle hullene.

Lengden på lufta som er satt i bevegelse (svingninger)

Her er et hull åpnet, - røret og luftstrømmen blir kortere - svingningene tettere, tonen stiger...

I: TREBLÅSERE

Blokkfløyta er en av de treblåse-instrumentene som er lettest å 
få lyd på, - og lengden på røret forandres med å tette hullene på 
instrumentkroppen.

I blokkfløytefamilien finner vi (fra minst til størst):

Sopranino-blokkføyte
Sopran-blokkføyte (skoleblokkfløyta)
Alt-blokkføyte
Tenor-blokkføyte
Bass-blokkføyte

Kanalen fører luftstrømmen
fram til kanten

Blokkfløytefamilien
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Piccolo (sopranino)

Fløyte

Lengde: 32 cm

Lengde:  68 cm

I denne familien finner vi altså:

Piccolo
C-fløyte
Alt-fløyte
Bass-fløyte  (Lengde:  ca 136 cm)

Tverrfløyta ble tidligere laget av tre, og 
tilhører derfor treblåse-familien. Nå 
lages fløyter av sølv, eller en blanding 
av sølv og gull.

Tverrfløyter

Kantblåsing:
På tverrfløyta er det ingen kanal som leder luftstrømmen fram til 
«blåsekanten»,  så denne kanalen må utøveren selv lage med leppene. 
Prinsippet er det samme som når vi blåser på en flaske.

Obo-familien

Dobbelt rørblad:
Oboene produserer lyden ved hjelp av to 
bambusfliser som ligger tett sammen. 
(prøv med to gress-strå...)
Lyden dannes ved å blåse luft mellom flisene.

I denne familien finner vi kun to vanlige:

Oboen er «sopranen»
Engelsk horn er «alt»

Bambusfliser

korkrør

metallrør

Dette settes 
sammen som 
vist på bildet
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Enkelt rørblad:
På klarinetten frambringes tonen ved det 
«enkle rørblad system». Her brukes kun en 
enkel flis, adskillig bredere enn oboens tynne, 
og den er anbrakt på klarinettens munnstyk-
ke som vist under.

I klarinett-familien finner vi:

Ess-klarinett
B-klarinett (den vanlige)
(A-klarinett)
Bass-klarinett

B-klarinett
Lengde:  67 cm

Obo

Engelsk horn Lengde: 80 cm

Lengde: 65 cm

Klarinett-familien

Dette settes 
sammen som 
vist på her

Bambusflis

Munnstykke 
i bakelitt 
(hardplast)

Metall-
klemme

Bass-klarinett
Lengde: 140 cm
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Saksofon-familien

Saksofonene består av:
Sopran-sax  (bøyd, eller rett som en klarinett)
Alt-sax
Tenor-sax
Baryton-sax

Saksofonfamilien er den «ferskeste» i denne in-
strumentslekta, - og Adolphe Sax som laget in-
strumentet (ca. 1845) ønsket å lage en klang som 
lå mellom treblåserne og messingblåserne. Grun-
nen til at instrumentet regnes som tre-blåser er 
at blåseteknikken er den samme som på klarinett. 
Ellers har saxen alltid vært laget av metall!

Fagott-familien

Tenor-sax

Fagott
Lengde:  2,6 m

Kontra-fagott
Lengde:  5,93 m

Fagotten er rørbladinstrumentenes bass-
instrument. Fagotten er klanglig sett beslektet 
med oboen fordi den også har dobbelt rørblad.
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Tonehøyden: Som hos treblåserne justeres tonehøyden 
med lengden på røret. I tidligere tider ble det forsøkt å ha 
fingerhull langs røret også på messinginstr., men da forsvant 
mye av klangen.  Derfor  var de første trompetene laget i en 
lengde. Med et slikt rør går det likevel an til å lage forskjellige 
toner.

For at instrumentene skal kunne spille 
de tonene som mangler i rekka, må 
lengden på røret forandres.

Dette kaller vi for:
Naturtoner
Når man blåser i et rør (helst med litt lengde), vil man ved å forandre 
blåsestilling og intensitet kunne frembringe forskjellige «naturtoner» uten 
å bruke hull el. klaffer.

II: MESSINGBLÅSERE

Blåse-prinsipp: Messingblåserne 
bruker litt forskjellige munnstykker, 
men prinsippet er det samme. Man 
plasserer begge leppene mot et 
munnstykke (se ill.), klemmer leppene 
sammen og blåser mellom dem. 
Vibrasjonene som blir laget setter lufta 
i instrumentet i svingninger.  
(leppene opptrer nesten som det 
doble rørbladsystemet)

Horn      Trompet

Carnyx
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Her ser du et gammelt horn med bøyler for å forandre rørlengden.

På neste side ser du en oversikt over ventilsystemet. Ganske enkelt og «matematisk» 
laget for å gjøre messingspillingen enklere.

Horn (Waldhorn)

Lengde:3,75 m

Hornet er det instrumentet i messingseksjo-
nen som har klang som passer best sammen 
med treblåserne, derfor begynner vi med det.  
Hornet er ellers alene om å ha denne spesielle 
formen. Det er lett å kjenne igjen.

Opprinnelig ble hornet og trompeten brukt 
henholdsvis til jakthorn og signaltrompet og 
hadde da bare én lengde på røret.  Siden ble 
instrumentene utvidet ved å ha utskiftbare 
bøyler med forskjellig lengde tilgjengelig, og 
utøverne måtte skifte bøyle midt i et musikk-
stykke. Dette systemet varte helt til 1815 da 
ventilsystemet ble oppfunnet.
Ventilsystemet gir ved hjelp av 3 ventiler 
muligheten til å lage 7 forskjellige lengder på 
røret. (se illustrasjonen nedenfor)
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Kornett

Kornetten ligner mye på trompeten, men er rundere/kortere i formen.

Trompet

Trompeten er sannsynligvis det eldste av alle messinginstrumentene. 
Fra Tuth-Ankh-Amons gravkammer i Egypt ble det gravd fram 2 «trompeter», 
en i sølv og en i kobber. Disse regnes for å være fra ca. 1350 f.kr.

Lengde: 1.37 m

Ventilen i midten har den 
korteste bøylen og ventil 
nr. 1 + 2 gir en bøyle-
lengde som tilsvarer 
bøylen på ventil nr. 3
Dette gir oss følgende 
muligheter:

1. Ingen ventiler  (A - luften går tvers gjennom instr.)
2. ventil 2 (kortest bøyle)
3. ventil 1 (B - litt lengre)
4. ventil 3 (el. 1+2)
5. ventil 2 + 3
6. ventil 1 + 3 (C)
7. ventil 1 + 2 + 3 (lengst mulig rør)
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(Lengde: 2,75 m på det korteste)

Trombone (trekk-basun)

Trombonen er meget lite forandret helt siden renessansen - og dette er pga det 
enkle rørforlenger-systemet - «sliden»
Ved hjelp av denne forlenger utøveren hele røret. (Derfor kaller noen den trekkba-
sun) Trombonen har 7 posisjoner den også - med 1/2 tones mellomrom, og dekker 
slik alle tonene i skalaen. De vanligste trombonene er tenortrombone og bass-
trombone.

(Lengde: 3,65 m)

Tuba

Dette er storebroren blant messingblå-
serne. Av tubaer har vi bl.a. tenor-tuba (el. 
bedre kjent som euphonium) og bass-
tuba.
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Fra korpsene kjenner vi enda flere varianter av messing-blåsere. 
(Her satt sammen med de vi kjenner  - i riktig tonehøyde):

Trompeter
Kornetter
Flygelhorn  (stor kornett, dypere, mild klang)
Althorn  (minste mess.instr. med tuba-form)
Tenorhorn (tuba-form)
Euphonium (tuba-form)
Baryton-tuba (tuba-form)
Tromboner
Tuba

Årsaken til at vi har så mange forskjellige messinginstrumenter er at instrumen-
tene ble utviklet i forskjellige land til omtrent samme tid.

Andre messinginstrumenter
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STRENGE-INSTRUMENTER
STRENGEINSTRUMENTENE produserer lyd ved hjelp av strenger som vibrerer. 
Strengene settes i vibrasjoner på forskjellige måter, ved knipsing, slag, stryking etc..
Tonehøyden justeres bl.a. ved å endre lengden på strengen. Lyden må forsterkes med 
resonanskasse eller mikrofon.

De fleste strykerne har 4 strenger (kontrabassen kan ha 5). Lyden produseres 
på to måter: Med en bue (arco) eller ved å knipse på strengene (pizzicato).
Buen er strukket med hestehår og denne er innsatt med harpiks. Dette gjør 
at ikke buen glir på strengen, men river med seg strengen et stykke før den 
glipper tilbake.  På dager med mye vind, kan du kanskje høre strømledninger 
eller klessnorer som «synger» - da er det vinden (lufta) som setter «strengene» 
i bevegelse.

Tonehøyden avhenger av:
Lengden på strengen - en lang streng vil vibrere langsommere enn en kort. 
Lang streng - lave toner; kort streng - høyere toner
Strammingen - På strykerne er strengene like lange og må derfor strammes 
forskjellig. Jo strammere streng - dessto høyere tone.
Strengetykkelse - En tykk streng er tyngre enn en tynn og vibrerer derfor 
langsommere - dette gir lavere toner.

Fiolin

Lengde: 59,4 cm

Ved å flytte fingrene på gripe-
brettet, kan fiolinisten lage opptil 
50 forskjellige toner. Det er ikke 
«band» på strykerne (som på 
gitarer), så man må lytte seg fram 
til riktig toner.  «Stolen» er svakt 
buet slik at strengene ikke ligger 
like høyt. Dette er nødvendig for at 
m,an skal kunne spille med buen 
på en og en streng. Ved å presse 
buen hardere mot strengene, kan 
2 - 4 strenger  spilles samtidig. Her ser du fiolinen og bratsjen i forhold til hverandre

I: STRYKERE
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Bratsj
Bratsjen er ca 10 cm lengre enn en fiolin og er alt-stemmen i 
«familien». Strengenes lengde og tykkelse er også forskjellig - 
noe som gir instrumentet litt mørkere klang enn fiolinen.

Cello
Celloen blir for stor til å ha under haka, og må 
naturligvis stå på gulvet.  Cellisten sitter på en stol 
med celloen i mellom beina. En pigg mot gulvet 
sørger for at instrumentet kommer i pass høyde 
for utøveren. Piggen er også med på å «forplante» 
lyden til gulvet, - så celloen vil klinge forskjellig på 
et murgulv enn et plankegulv f.eks. 
Celloen har lengre og tykkere strenger, større 
kropp - og vil derfor klinge i bassleiet.

Lengde: 1,23 m

Lengde:  ca 69 cm

Kontrabass

Dette er storebroren til strykerne og utøveren må stå 
eller sitte på en høy krakk for å spille. Strengene er 
meget tykke, og krever lange fingre for å nå mellom 
hver halvtone.
Formen på kontrabass-kroppen er litt smalere, - 
nettopp for å nå rundt for å stryke eller knipse.
Bassen er det strykeinstrumentet som blir mest 
brukt til pizzicato (knipsing) både i strykeorkester 
og som f.eks. jazz-bass.

Instrumentet klinger så dypt at musikken må note-
res en oktav høyere for at det skal være lettere å lese.

Strykeorkester      Symfoniorkester
Et strykeorkester består 
av alle strykeinstrumen-
tene i grupper. Jo større 
instrumentet er, jo færre 
trengs det...
Kanskje kan et lite stry-
keorkester se slik ut:

5 førstefioliner  
4 andrefioliner  
2-3 bratsjer   
2 celli    
1 kontrabass 

Symfoniorkesteret kan 
derimot ha følgende stry-
kebesetning:

16 førstefioliner
14 andrefioliner
12 bratsjer
10 celli
8 kontrabasser
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Gitar-familien

II: ANDRE STRENGEINSTRUMENTER

 Gitaren er et instrument som de fleste i dag har et forhold til.. Det 
finnes gitarer i masse forskjellige varianter. Men prinsippet er det 
samme. Den vanligste er den klassiske gitaren, - eller «vise-gitaren» 
om du vil. Gitaren har sitt opphav i lutten, eller en «chittarone».
Den vanlige gitaren har 6 like lange strenger, men har forskjellig 
tykkelse og stramming. Til forskjell fra strykernes gripebrett er 
dette ikke avrundet men i samme plan. I tillegg har gitaren det 
vi kaller for «bånd» - metallbånd på halsen for å få tonene 
(lengden på strengene) presise. Som strykerne er dette et ak-
kustisk instrument og må ha en stor resonans-kasse. Stren-
gene på den klassiske gitaren er laget av nylon og nylonfiber 
spunnet med metalltråder.  

Tilbehør til gitarinstrumentene kan være «capo», - en 
klemme til å sette på gitarhalsen for å heve stemmingen 
uten å stramme strengene.  «Plekter» som erstatning 
for negler for å knipse på strengene.  «Bottle-neck» er 
en metallhylse som tres på fingeren og brukes på båndene 
- for å lage en spesiell klang.

Her ser du en del varianter av gitaren:

Ukulele
En minigitar med 
fire strenger - og 
litt «leketøy»aktig 
klang.

Banjo
Banjoens kropp består av en 
«tromme» som strengene 
går over.
5 strenger

Balalaika
Russisk folke-
instrument.
Har 3 strenger

Ellers har vi:
12-strengers gitar   (2 x 6)
6 str. western-gitar
Steel-gitar
Mandolin  (2 x 4 str.)
Bouzouki (2 x 3 str.)
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Elektrisk gitar (El-gitar) har 
ikke resonanskasse og må ha 
mikrofoner og forsterker for å 
gi lyd. Vanlige el-gitarer har 6 
strenger.

El-bass er el-gitarenes bass-
instrument.  Denne har vanligvis 
4 strenger, men finnes nå mer og 
mer i 5 og 6-strengers utgaver.

Harpe

Harpen er det største strengeinstrumentet hvor 
utøveren har direktekontakt med strengene.
Instrumentet har 47 strenger med forskjellig 
lengde. Strengene har forskjellig farger for at 
utøveren lettere skal kunne finne tonene.  (C-
strengen er rød, F-strengen blå osv.....) Som på 
gitaren er strengene av nylon - de tykkeste spun-
net med metalltråd.
I utgangspunktet kan harpen spille 47 forskjellige 
toner - og er stemt i Cess dur.
I tillegg har harpen 7 pedaler - en til hver tone i 
skalaen.
Normalposisjonen til (eks.) C-strengen er Cess
Posisjon 1 gir C
Posisjon 2 gir C#
Harpisten kan både spille melodi og akkopagnere 
seg selv - akkurat som et pinao.

Typisk for harpen er f.eks:
Glissando - man stryker jevnt over alle stren-
gene, opp eller nedover.  Arpeggio - bryte en 
akkord.

Harpeformen kan du finne igjen hvis du ser på 
konturene av et flygel.
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III:  TANGENT-INSTRUMENTER

Piano og Flygel
Pianoet er også et strengeinstrument. 
Strengene står eller ligger inne i instru-
mentet spent på en ramme av metall.
Lyden lages av en filthammer som 
slår på strengene. Tangenten du spil-
ler på har en overføringsmekanisme som 
får filthammeren til å slå. 

Til venstre: Pianomekanikk - til høyre: Flygel. 
(hammeren ligger da under strengene og slår oppover.)

Harpsicord - Cembalo
Cembalo er et gammelt instrument i fra barokken.  Instrumentet kan ha forskjellige 
former, - med liggende eller stående strenger.  Forskjellen er at hammeren er erstattet 
med en slags plekter-overføring.  Strengene blir «knipset» når du trykker ned en 
tangent.

Orgel
Orgelet finner du stort sett i kirker rundt omkring i landet.  Størrelsen på instrumen-
tene varierer kraftig - fra små orgelpositiver til store kirkeorgler med 4 - 5 tangentrek-
ker.  Orgelet kan vi godt si er et komplett «blåseinstrument».  Motoren driver en blå-
sebelg (støvsuger på utblås...) som sender luft til alle pipene. Det har flere stemmer og 

Celesta

Celesta er et instrument som stort sett blir brukt 
i et symfoniorkester.  Vi kan godt si at celestaen er 
et stort rørklokkespill med tangenter. 

har både kantblåse-piper og rørbladpiper.  Pipene 
består av metall og tre. På et stort kirkeorgel kan 
dimensjonene bli ganske store. Orgelet kan ha fra 
1 - 5 manualer, eller tangentrekker. Hver av de kan 
være programmert forskjellig.

Celesta
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IV:  SLAGVERKINSTRUMENTER - PERKUSJON

Å perkutere betyr å slå/banke på - og trommen er det slagverkinstrumentet vi kjenner best.
Skarptromma (lille-tromma) har et slagskinn (over) og et resonans-skinn (under). 

Trommene

Under resonans-skinnet 
ligger noen metall-spiraler, 
«seiden» som kan strammes 
slik at spiralene vibrerer 
mot skinnet. Da får vi den 
typiske trommevirvel-lyden.
Denne tromma brukes i korps 
som taktholder sammen med stortromma. Den er 
også sentral i rockegruppas «batteri» eller slagverk.

Som skarptromma har Stortromma også sentral plassering 
i slagverket, men brukes også i korps - og henges i sele på trom-
meslageren. I store orkester er denne tromma ekstra stor og står på 

et stativ. På orkester-stortromma kan begge 
skinnene brukes, mens stortromma i batteriet 
har fotpedal og kun brukes fra en side.

Trommesettet (eller batteriet/slagverket) 
består av skarptromme, stortromme, tam-
tam trommer, Hi-hat, cymbaler og event. 
endel andre spesielle instrumenter.

Tom-tom er trommer som oftest 
bare har overskinn og står med 
tre ben på gulvet (jfr. batteriet)  
Disse finnes i mange forskjellige 
størrelser.
I trommesettet ved siden av er det 
to små tom-tommer med to skinn 
og en gulvtomtom med ett skinn.

Pauker (timpani) kan ved første 
øyekast se ut som store gryter.  
Dette er store trommer med stor 
skinn-flate.  Alle trommeskinn må 
stemmes før de kan brukes, - på 
paukene kan disse stemmes om 
mens du spiller.  Vanligvis består 
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paukene av to slike 
trommer, - litt for-
skjellig størrelse og 
med to forskjellige 
toner, - men det kan 
også være flere - fire-
fem med forskjellige 
toner. På paukene er 
det en stemmepedal 
som kan stemme om 
paukene underveis...

Congas og Bongos er eksempel på latin-amerikanske trommer.

Congas
Bongos

Gulv Tomtom

Hi-Hat
Shekere
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Tamburin

Guiro

Chimes Gong

Claves

Maracas

Vibrafon

Wood-block

Bjeller

Ago-go

Kastanjetter

Triangel

Klokkespill

Cymbaler

Rørklokker
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