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Abstrakt
I detta arbete har jag undersökt hur man kan stämma trumsetets trummor på olika sätt,  

med störst vikt på pukornas tonalitet. Jag har undersökt, genom inspelningstester, vad 

det är som avgör om trummorna blir välljudande i olika musikaliska sammanhang. Jag 

har  genomfört  inspelningstester  i  studio,  som  representerar  de  olika  typer  av 

stämningssätt och undersökt dessa i fyra olika genrer. De olika stämningssätten har i sin 

tur varierande toner, intervallförhållanden och resonanstider (den tid det tar för trumman 

att ringa klart). Detta för att kunna jämföra de olika stämningssätten. Jag kom fram till 

en metod,  vilket  jag har  stöpt  i  en mall  som visar  hur  jag kunnat  stämma de olika 

trummorna i specifika toner och resonanstider. Jag har även kommit fram till, genom 

jämförelser, en utgångspunkt eller ett tankesätt, att medvetet kunna välja stämningssätt 

som i teorin skulle passa till  musiken i fråga. Det skall vara möjligt att, efter ha läst 

denna text, kunna tillämpa informationen och på egen hand få kontroll på kommande 

truminspelningar  gällande  trummornas  klang  i  förhållande  till  musiken. 

Undersökningen  lyfter  även  fram den  problematik  och  påverkande  parametrar  som 

berör trummans klang samt hur man kan påverka detta med trumstämning i studiomiljö. 
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Terminologi

Puka:
En ''Puka'' eller ''Tom-tom'' är ett slagverksinstrument med en bestämd tonhöjd. 

Övertoner:
En ton som förekommer tillsammans med en grundton, men som har högre frekvens. 
Om man hade skalat bort alla övertoner, hade det låtit likadant vare sig det hade varit en 
gitarr eller en tvärflöjt som spelade 

Slagskinn:
Eller ''överskinn'', på en trumma är det skinnet man spelar på med trumstockar.

Resonansskinn:
Eller  ''underskinn'',  på en trumma är  det skinnet  som resonerar och tillsammans med 
slagskinnet påverkar trummans klang.

Coated (trumskinn):
Ett  trumskinn  utav  typen  ''coated''  har  en  vit  beläggning  av  pulver  på  utsidan  som 
påverkar klangen jämfört med ett trumskinn av typen ''clear''.

Clear (trummskinn):
Ett trumskinn utav typen ''clear'' har, till skillnad från ''coated'' inte den vita beläggningen 
på ytan och skiljer sig i klang jämfört med ett trumskinn av typen ''coated''.

Mix/mixning:
Ljudmix eller mixning är en procedur oftast utförd av ljudtekniker där elektroakustiskt 
ljud  mixas  ihop  till  en  helhet,  och  som  till  slut  ska  komma  ut  ur  högtalare.  I 
studiosammanhang mixas ljud till ett inspelat medium, som musik på cd eller film på 
dvd, och i livebruk till publik, som en konsert eller en tv-produktion.

Semiton:
En halvton, även kallad ett halvt steg eller en halv ton, är det minsta musikaliska intervall 
som vanligen används i västerländsk musik.

Pitch:
Eller ''tonhöjd'' i musiktermer betyder hur hög eller låg en ton är.

Frekvens:
En enhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall. Mer specifikt för 
musik är frekvens antalet ljudvågor per sekund. Mäts i Hertz (Hz).
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1                    Inledning  
 
Att stämma trummor är för många trummisar och ljudtekniker en process som inte får 

den  uppmärksamhet  den  borde  få,  då  det  är  ytterst  avgörande  för  instrumentets 

sammanhängande  klang.  Att  man  väljer  att  se  mellan  fingrarna  när  det  gäller 

trumstämning kan ha flera anledningar, t.ex. att trumskinn är en förbrukningsvara och när 

man övar regelbundet sliter man snabbt ut dem. En annan orsak kan vara att det är rent 

av svårt och att man inte vet hur man skall gå tillväga. Det är inte lika lätt som det är för 

en gitarrist, som plockar fram sin stämapparat och på några sekunder kan stämma sin 

gitarr. En trumma är betydligt mer komplex att hantera då det inte finns några direkt 

angivna toner att förhålla sig till. Den genererar också fler svårkontrollerade övertoner 

som distraherar. Det kan också vara så att det helt enkel är svårt att identifiera hur en 

stämd trumma egentligen låter,  vilket gör att man kanske kan ''komma undan''  lättare 

med ett ostämt trumset än med en ostämd gitarr. 

Jag har själv som trummis känt av detta och det är inte förrän de tre senaste åren som jag 

genuint  har  börjat  intressera  mig  för  trummans  tonalitet.  Jag  bestämde  mig  för  att 

undersöka detta ämne eftersom jag inte lyckades få till  det ljud i trummorna som jag 

önskat i mina inspelningar. Jag drog slutsatsen att det måste bero på stämningen, då jag 

tyckte  mig  ha  kontroll  över  de  andra  förutsättningarna:  dvs.  kunskap  inom 

inspelningsteknik,  en professionell  inspelningsstudio  och mig  själv som trummis.  Jag 

anser att en bra trummis inte bara skall kunna bidra med trumspel till musiken utan även 

behärska sitt instrument och kunna optimera det för bästa prestation samt att kunna veta 

när det kan vara lämpligt att specificera stämningen för olika ändamål. I detta fall är det 

inspelning av trummor i studio som är i fokus. 

Resultatet är tänkt att presentera en hjälpfull metod för att få kontroll på trumstämning 

vid  inspelning  av  trummor  i  studio.  Projektet  kommer  även  att  lyfta  fram  den 

problematik  eller  de  oförutsägbara  scenarion  som  kan  uppstå  rent  praktiskt  under 

processen och presentera reflektioner kring dessa. Projektet är ett sätt för mig att kunna 

få ut det mesta från mina truminspelningar samt inneha kontroll och kunskap om hur 

trummorna beter sig i  relation till  både musik och till  varandra.  Jag vill   med denna 

rapport  bidra  till  en  grundläggande  kunskap  för  intresserade  när  det  kommer  till  att 

stämma  trummorna  inför  en  inspelning.  För  som tidigare  nämnt  så  anser  jag  att  en 

duktigt trummis skall  kunna behärska sitt instrument,  inte bara spelmässigt utan även 

medvetet  påverka  klangen  för  önskat  resultat  i  olika  sammanhang.  I  detta  fallet  i 

inspelningssammanhang.
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1.1 Definitioner

Ett trumset skall behandlas som en enhet. Det är tillsammans med alla dess komponenter 

som instrumentet skapas. Det är alltså skillnad på trumset (de individuella trummorna 

tillsammans) och trummor (de individuella trummorna för sig).

1. Bastrumma

2. Virvel

3. Hängpuka 1

4. Hängpuka 2

5. Golvpuka

6. Hihat

7. Crashcymbal

8. Ridecymbal

Definitionen av en ''trumma'' är ett eller två membran (trumskinn) gjorda i plast eller i 

djurskinn, som är uppspända på ändarna av en cylinderformad stomme, vanligtvis utav 

trä. Det finns olika typer av trumskinn som påverkar ljudet på olika sätt. 

1. Stomme

2. Slagskinn

3. Resonansskinn

4. Trumsarg

5. Stämskruv

Förutom  trummor  består  ett  trumset  består  även  utav 

cymbaler och annan utrustning, såsom pedaler och stativ 

för att kunna anpassa trumsetet ergonomiskt. Alla  dessa 

komponenter  kan  variera  från  trumset  till  trumset 

beroende på hur trummisen själv har valt att utforma det, 

t.ex. antalet pukor. Det är utformningen som ligger till 

grund för dina möjligheter att behandla ditt instrument. 

Min  undersökning  har  sitt  fokus  på  de  individuella 

trummor  som vanligtvis  brukar  ingå  i  ett  trumset.  De 

skiljer  sig ifrån varandra genom storleken, som mäts  i 

tum.  I  min  undersökning  har  jag  tillgång  till  de  vanligaste  storlekarna  och  kommer 

således att använda dessa i undersökningen.

Pukor 10” 12” 14” 16”

Virvel 13” 14” - -

Bastrumma 20” 22” - -
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Figur 1: Trumsetets delar.

Figur 2: Trummans delar.



De olika storlekarna är anpassade utefter hur hög eller låg ton man vill ha. 10”-pukan 'r 

t.ex.  mer  anpassad för högre klanger  än vad 16”-pukan är.  Valet  av pukor är  viktigt 

beroende på vilken ton eller klang du är ute efter.

Beroende på vilket  trumskinn man använder  sig 

utav  påverkas  ljudet  på  olika  sätt.  Enligt 

Rockemmusicshop (2012) ger trumskinn av typen 

''clear'' en mer öppnare och ljusare klang samt en 

högre ljudnivå än vad ''coated''-varianten, som då 

har en varmare och rundare klang. Vilket skinn man väljer styrs utav tycke och smak.

 

1.2 Syfte

Syftet med den här undersökningen är att: utforska de individuella trummornas tonalitet i 

relation till varandra och till olika musikaliska sammanhang. 

1.2.1 Konstnärliga frågor som är tänkta att behandlas:

- Vad är det som avgör om trummorna blir välljudande i olika musikaliska sammanhang?

- Vilket omfång eller frekvensområde är optimalt för de individuella trummorna?

1.2.2 Övriga frågor:

- Hur ser processen ut för att stämma trummor från grunden?

- Är det lämpligt att stämma om trummorna för att anpassa dem till ett specifikt 

musikaliskt sammanhang?

1.3 Metod

Denna undersökning kommer delas att in i tre olika moment:

1.3.1 Sammanställning  

Till en början kommer jag studera begreppet ''trumstämning'' utifrån beskrivningar från 

Youtubekanalen  Drumeo  (2007)  samt  från  en  redan  befintlig  undersökning  gjord  av 

företaget Overtone-Labs: Drum-set Tuning Guide (2012). Mitt arbete är tänkt att baseras 

på denna guide tillsammans med min egen erfarenhet. Jag kommer sedan att välja ut fyra 

låtar i olika genrer, samt spela in dem om nödvändigt, för att kunna använda dem som 

material inför de kommande truminspelningstesterna.
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1.3.2 Stämning & inspelning

Eftersom denna undersökningen kretsar kring tonala trummor är det viktigt  att  jag är 

kapabel  till  att  stämma  trummorna  i  specifika  toner.  Till  min  hjälp  skall  jag  därför 

använda mig utav en Tune-bot1 som, genom att läsa av trummans frekvens, kommer att 

bidra med en referenspunkt. Den kommer också att vara ett hjälpmedel när det kommer 

till  att  kontrollera  den  färdigstämda  trummans  fundamentala  ton  (alltså  den  önskade 

tonen). 

Därefter skall jag försäkra mig om att trummorna blir stämda utefter 

den  specifika  ton  jag  är  ute  efter.  Jag  kommer  att  plocka  ut  två 

minuter  av  respektive  låt  för  att  spela  till  och  på  så  sätt  kunna 

jämföra de olika  stämningarna i förhållande till musiken. De olika 

sätten  att  stämma  på  är  planerat  att  vara  främst  i  intervaller  och 

ackord. Materialet skall sendan genomgå en lättare mix för att kunna 

presenteras i  två olika versioner:  en med mixade trummor och en 

utan  mixade  trummor.  Detta  för  att  visa  möjligheterna  och skapa 

reflektioner kring bearbetningen av de inspelade trummorna.

1.3.3 Lyssningstest & reflektion

Det  tredje  och  sista  momentet  innehåller  reflektioner  kring  mina  resultat  och 

motiveringar till mina beslut och är tänkt att presenteras i denna rapport under respektive 

rubrik angående inspelningstester.  En summering av alla  iakttagelser  under projektets 

genomförande skall med presenteras med tillhörande reflektioner.

1.4 Avgränsningar

För att göra arbetet rättvisa skall jag arbeta i en studiomiljö anpassad för truminspelning. 

Jag har därför samarbetat med andra projekt som har med truminspelningar att göra för 

att få ut så mycket studiotid som möjligt, vilket har påverkat mina val av musikmaterial. 

Jag har fått göra ett aktivt val att anpassa min undersökning till låtar som jag har antingen 

varit delaktig eller inte. Beroende på det externa projektets utformning är det inte alltid 

jag som är konstnärligt ansvarig för valet av den stämningstyp som kom att användas i 

slutresultatet.  Detta  har  istället  bestämts  av  den  konstnärligt  ansvariga  för  att  kunna 

anpassas till dennes projekt.

1 Ett specifik verktyg för trummor som mäter frekvenser. 
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En  annan  begränsning  jag  fått  göra  är  att  jag  har  fått  låsa  mig  till  en  viss  typ  av 

utformning av trumset med ett visst utrymme för variation. Detta hänvisar jag till under 

rubriken ''definitioner''.  Trummans material  och framför  allt  valet  av skinn har likaså 

varit  en  avgränsning.  Olika  sorters  trumskinn  påverkar  trummans  klang.  Även  detta 

hänvisar  jag  till  under  rubriken  ''definitioner''.  Jag  har  inte  haft  möjligheten  att 

experimentera med olika sorter trumskinn pga. brist på resurser. 

Nämnvärt är också hur ljudet påverkas beroende på vilken trummis det är som spelar. I 

och med att jag har samarbetat med andra projekt har det inte alltid varit jag själv som 

suttit bakom trummorna. För att få en bra ton i trumman skall man vara konsekvent med 

hur man spelar på trumman så att klangen blir så tydlig som möjligt. Detta har jag fått  

ange som en avgränsning på de inspelningar där jag själv inte spelar, eftersom jag inte 

har  kunnat  reglera  detta.  Även  valet  av  mikrofoner  samt  placeringar  av  dessa  har 

påverkat hur trummorna låter när de väl är inspelade. Denna parameter har fått anpassats 

utifrån  valet  av  genre  och  har  egentligen  inte  någon  större  betydelse,  då  det  är 

trummornas tonalitet som ligger till grund för denna undersökning.

1.5 Val av låtar

I med att jag har samarbetat med andra projekt har jag fått anpassa mina val av låtar  

enligt nedanstående sammanställning:

Metal
Först ut hade jag fått en förfrågan om att spela trummor på fem låtar i metalgenren. Inför den inspelningen var det lämpligt  
att undersöka trumstämning och anpassa sessionen utefter den musiken. På den metallåt som ingår i mitt arbete är det jag  
som har utformat trumstämman. Det är också jag som spelar på inspelningen.

Blues
Jag  hade  även  blivit  tillfrågad  att  spela  in  trummor till  fem låtar  i  genren  blues  och  anpassa  samt  undersöka  olika 
trumstämningar. På den blueslåt som ingår i mitt arbete är det jag som har utformat trumstämman. Det är också jag som 
spelar på inspelningen. 

Alternativ
rock

Till det här tillfället varierade förutsättningarna. Jag valde dock att ta in det i mitt projekt, då målet var relevant gentemot 
min undersökning. Detta var på uppdrag för ett externt band som ville spela in trummor. Detta ansåg jag vara ett bra  
tillfälle att i ett skarpt läge kunna testa och utnyttja de kunskaper jag hittills samlat på mig. Den alternativa rocklåt som  
ingår i mitt arbete har jag inte utformat trumstämman på. Det är inte jag som spelar på inspelningen.

Jazz
Inför denna sessionen behövde jag något som skiljer sig markant från de tre föregående låtarna dvs. skillnad på hur högt  
stämda trummorna är då man vanligtvis i jazz stämmer upp trummorna. På den jazzlåt som ingår i mitt arbete är det jag  
som har utformat trumstämman. Det är också jag som spelar på inspelningen.
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2                    Genomförande  
2.1 Förarbete

När projektet drog igång läste jag på mer ingående i Drum-set Tuning Guide, vilket är 

den guide som jag baserar min undersökning på. Jag kollade även på dokumenterade 

workshops från  Drumeo  för att fördjupa mig och bilda mig en stadig grund att stå på 

inför  mina  inspelningstester.  Jag  märkte  att  det  var  väldigt  svårt  att  bilda  sig  en 

uppfattning genom att bara läsa sig till informationen. Jag kände att jag måste få prova på 

det rent praktiskt för att kunna ta mig vidare. Det var som att få smaken på en maträtt  

förklarad i ord. Det är omöjligt att kunna bilda sig en ordentlig uppfattning om man inte 

får smaka själv.

Jag behövde även komma på ett sätt att dokumentera trummans stämning rent skriftligt, 

så att jag enkelt skulle kunna se vilka ljudexempel som hade vilken typ av inställning. 

Annars hade det varit omöjligt att hålla isär de olika testerna. 

Så här blev formuläret för t.ex. pukor:

Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

XX” XX X X X (XxX) X (XxX) X X
Storlek = storlek på trumman mätt i tum
Ton = den önskade tonen för just denna specifika trumma
Hz = tonen översatt i Hz
Res = önskad resonanstid utav max, hög, med, låg.
Toppskruvar = de stämskruvar som spänner slagskinnet (övre delen av trumman)
Underskruvar = de stämskruvar som spänner resonansskinnet (undre delen av trumman) 
Mina värden Hz= det värdet jag får när jag slår på den stämda trumman.
Kod = varje test sorteras och identifieras med tillhörande ljudexempel med samma kodnamn.

Mallen  för  bastrumma  och  virvel  skiljer  sig  lite  mot  mallen  för  pukor  pga.  Att  de 

behandlas olika, då de har olika användningsområden:

Storlek Ton Hz Slagskinnet Resonansskinnet Mina värden Hz Kod

XX” XX X X X X X

Innan jag startade med mina inspelningstester gjorde jag en förberedande test i studion, 

där jag provade att  stämma enligt den modell  jag tagit  fram i min sammanställning2. 

Sessionen gick ut på att kolla av pukornas resonanstider mellan lågt och maximalt läge, 

alltså hur länge pukan klingar/ljuder innan den tystnar. Jag märkte att det var något svårt 

att få siffrorna att stämma med varandra mer exakt och att det kom att krävas träning. 

Pukornas resonanstider skiftade dock parallellt med de olika resonansvarianterna, vilket 

är ett positivt resultat, då det blev bekräftat att siffrorna i de olika varianterna fungerar. 

Det var också här jag insåg att det är svårt att stämma trummor även om man har rätt  

utrustning  och  hjälpmedel.  Den  mänskliga  faktorn  finns  alltid  när  det  kommer  till 

konstnärlighet. Genvägar existerar inte utan det är tid och energi som skall förbrukas.  

2 Kapitel 1.3.1
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2.2 Inspelningstest 1: Metal

Det här testet blev uppdelat i två delar: 

2.2.1 Del 1

I detta testet bistod jag som trummis för att spela på fem metallåtar till ett annat projekt i 

gengäld för att få provstämma trummorna inför mina tester. Detta för att bilda mig en 

mer praktisk uppfattning, utifrån den kunskap jag samlat på mig sedan tidigare. I och 

med  att  jag  inte  var  konstärligt  ansvarig  i  denna  delen  testade  jag  bara  en  typ  av 

stämning. Jag valde att stämma i kvinter, vilket räckte som förberedelse inför mina egna 

inspelningstester. Med den informationen jag fick från denna session utformade jag ett 

system  att  gå  efter.  Detta  system  eller  denna  metod3 skulle  försäkra  mig  om  att 

trummorna blev stämda efter en önskad ton och resonanstid. 

2.2.2 Del 2

Jag använde mig inte utav någon av det externa projektets låtar från del 1 till mitt eget 

arbete, då jag av personliga skäl ville ta en metallåt som jag själv hade varit med och 

skrivit. Jag söker fortfarande efter ett ''trumsound'' i denna genre, som jag kan komma att 

trivas med av personliga skäl, och valde därför att använda mig utav en egen låt.  Det var 

svårt i början att strukturera testernas utformning, då det finns så många olika varianter 

att undersöka och dessutom på begränsad tid. Denna del av undersökningen kunde enbart 

genomföras  på  bokade  studiotimmar.  Jag  bestämde  mig  för  att  utgå  ifrån  min 

referenspunkt  från  den  förberedande  sessionen.  Jag  undersökte  trummorna  stämda  i 

kvinter samt jämförde en hög resonanstid med en låg i förhållande till musiken. Efter att 

ha stämt trummorna spelade jag in två minuter av det musikmaterial jag hade med mig 

inför sessionen för att sen stämma om och göra en ny inspelning. Successivt började jag 

kunna bryta ner möjligheterna och få en bättre överblick över projektet, då det var först 

nu som jag praktiskt kunde lyssna på resultatet av testerna. Jag började även bilda mig en 

förståelse  över  trummans  beteende.  För  varje  trumma  som  jag  stämde  kunde  jag 

bibehålla  pitchen  bättre  och  därmed  hålla  trumman  stämd  med  sig  själv,  dvs.  att 

stämskruvarnas förhållande till varandra och till själva trumman genererar i en ren ton.

Jag började min undersökning genom att  stämma trummorna i  kvinter.  Jag gjorde ett 

flertal inspelningar med olika toner och resonanstider att ha som jämförelse till musiken. 

Systemet funkade tillräckligt väl för att få trummorna välljudande och sammanhängande 

med sig själva, men det kanske inte alltid passande till musiken enligt mitt tycke. Något 

jag började ana var att  tonerna i trumman verkligen påverkar hur väl den passar in i 

ljudbilden. Jag hann även med att stämma några omgångar i terser och uppskattade den 

3 Kapitel 3.2 Min metod

8



typen av stämning mer än kvinter, då den genererade en kompakthet som passade bättre 

till den typen av låt enligt mig. Det slutade med att jag valde den typ av intervall för 

slutresultatet i denna sessionen. I detta test gjorde jag två upptäckter som jag kom att 

använda mig av fortsättningsvis. Det första var att en lägre resonanstid är mer önskvärt 

under inspelning i studio, då man minskar risken att pukorna skall höras för mycket i de 

mikrofoner som inte är menade att primärt spela in pukorna (mindre läckage). Det andra 

var att om man stämmer med hänsyn till  låtens tonart  så passar trummorna betydligt 

bättre in i låten än de som inte har med tonarten att göra. Detta skulle såklart vara en 

självklarhet för t.ex. en gitarrist, dvs. att hålla sig till tonarten, och detta gäller även för 

trummor, enligt mina tester. 

Det slutliga resultatet för inspelningstest 1: Metal

Uppsättning på 
trummorna i detta test:

Bastrumma = 22”
Virvel = 13” 
Pukor = 12” 14” 16”

Bastrumma
Storlek Ton Hz Slagskinnet Resonansskinnet Mina värden Hz Kod

22” 1D#4 39 58 87 - Låt.1
Virvel
Storlek Ton Hz Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

13”* 3A# 233 356 400 - Låt.1
*Denna stämning får bli ett undantag då jag inte kunde hitta någon information angående stämningstyper 
för 13”-virvlar. Jag utgick efter den informationen jag kommit över angående 14”-virvlar. Den blev oerhört 
mer snärtig än 14”-virveln stämd i samma värden. Dock är tonen med största sannolikhet inte helt korrekt i
detta fall. 
Pukor - Ters
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

12” 2F# 93 låg 112 (93x1.2) 214 (93x2.3) 94-97 2.1

14” 2D 73 låg 88 (73x1.2) 168 (73x2.3) 72-76 2.1

16” 1A# 58 låg 70 (58x1.2) 133 (58x2.3) 59-60 2.1
Summering av vad jag kom fram till i inspelningstest 1:

- I de flesta fall är låg eller medium resonanstid bättre lämpad för studioinspelning. 

Det genererar mindre läckage och blir därmed mer bearbetningsvänligt i mix.

- Att stämma golvpukan efter låtens tonart eller grundton resulterade i att pukorna 

''limmades'' eller passade bättre in i ljudbilden.

- Att stämma i terser gav ett mer kompakt trumpaket, som lämpade sig bättre för låtvalet.

- Jag blev säkrare på att stämma ju längre in i testet jag befann mig.

Tankar inför nästa inspelningstillfälle:
- Att göra färre tagningar på olika stämningar för att hinna med flera olika intervaller/sätt 

att stämma på. 

- Att hålla mig till medium och korta resonanstider.

- Att använda stämningssätten – stor ters, ren kvart, ren kvint samt ackord.

- Kolla av kolumnen  ''Mina värden Hz'' på både bastrumma och virvel till nästa test.

4 Tonerna i denna undersökning skrivs enligt Overtone-Labs  Drum-set Tuning Guide (2012) där t.ex. 
1D# är diss i kontraoktaven och 3A# är aiss i den lilla oktaven (ostrukna oktaven).
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2.3 Inspelningstest 2: Blues

Likt föregående test skulle jag medverka och spela trummor på ett annat projekt, men 

denna gången i genren blues. Arbetsgången skiljer sig lite från förra testet, då jag denna 

gång  hade  en  tydligare  uppfattning  om  trumstämning  som  jag  dessutom  nu  kunde 

utveckla. Jag börjar nu bli mer träffsäker i mitt arbete och stämningsprocessen börjar bli 

mer kontrollerad. Detta gör att tiden för att stämma om ett trumset minskar men lyckas 

men att jag ändå lyckas nå samma resultat.  Det handlar om att kunna hålla trumman 

stämd med sig själv samt bibehålla detta medan man stämmer upp eller ner skinnet för de 

olika tagningarna. I detta testet hann jag med intervallerna ters, kvart, kvint och ackord. 

Ackordstämningen  testades  som  hastigast  i  föregående  test  men  fick  ingen  större 

uppmärksamhet, då jag snabbt märkte att den inte passade till den typen av låt. I detta 

test  skulle  den  få  en  ny  chans.  Kvartintervallet  var  det  enda  som inte  blev  testat  i 

föregående test. Om kvinterna upplevdes som breda medan terserna upplevdes som mer 

kompakta, gav kvartintervallet en skön nästan neutral blandning, men kan också anses 

vara något ointressanta enligt mig. Återigen, vi pratar om tycke och smak. Värt att nämna 

är att det finns ytterligare en stämningstyp, som är vanligt förekommande: den så kallade 

''trummans egna klang'', vilket betyder att en trumma utifrån sin storlek har ett optimalt 

läge där den ''låter som bäst''. I detta test beslutade jag att inte gå in för djupt på denna 

stämningstyp, då det inte alls är säkert att ''trummans egen klang'' passar i alla låtar och 

inte heller att den passar med trumsetets utformning. Min hypotes är att man kan nå ett 

bättre  resultat  genom en mer  musikalisk tanke för vad som passar just  den specifika 

låten.  Det  låter  väldigt  annorlunda  när  man  lyssnar  på  inspelade  trummor  genom 

högtalare än trummor som spelas i ett rum utan mikrofoner.

I med att jag började få bättre koll på pukorna ville jag ägna mer tid åt att undersöka 

olika stämningar på virveln. Jag stämde den i tre tänkta lägen: lågt, mellan och högt. Jag 

tyckte att den låga var lite för låg och okontrollerad, fast med en passande klang i det 

musikaliska sammanhanget.  Mellanstämningen kändes betydligt mer kontrollerad,  fast 

med  en  rätt  ointressant  klang som kändes  ''vanlig''  eller  för  ''tillrättalagd''.  Den höga 

virveln smälte inte in så bra i ljudbilden. Beslutet blev att stämma den mitt emellan lågt 

och mellan, vilket alltså blev en fjärde stämning. Som tidigare nämnt är det inte alltid jag 

som är konstnärligt ansvarig för vilken stämning som kom till att användas.
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Det slutliga resultatet för inspelningstest 2: Blues

Uppsättning på 
trummorna i detta test:

Bastrumma = 22”
Virvel = 14”
Pukor = 10” 12” 16”

Bastrumma
Storlek Ton Hz Slagskinnet Resonansskinnet Mina värden Hz Kod

22” 1E 41 61 91 35-38 Låt.2

22” 1E 41 68 98 40-42 Låt.2
Att lägga in dämpning i kicken gör att pitchen sänks en aning. I detta fallet ca 7 Hz. För att kompensera 
detta stämde jag upp 7 Hz på både slag- och frontskinn.
Virvel
Storlek Ton Hz Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

14” 3F 175 240 359 175 Låt.2
Pukor
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

10” 3D 147 med 206 (147x1.4) 294 (147x2) 142 -147 3.4

12” 2A 110 med 154 (110x1.4) 220 (110x2) 109-111 3.4

16” 2E 82 med 115 (82x1.4) 164 (82x2) 81-82 3.4

16”* 2E 82 låg 98 (82x1.2) 189 (82x2.3) 80-82 Låt.2
*Jag skruvade ner 16”-pukan till låg resonans för att den skulle smälta in lite bättre med de övriga pukorna. 
Anledning till detta är för att 10” och 12” har ''coated'' skinn. Båda är hängpukor och betydligt mindre än 
16”-pukan som dessutom hade ett ''clear'' slagskinn, vilket gjorde den klarare och resonansen något längre.

Summering av vad jag kom fram till i inspelningstest 2:
- Trumskinn har stor påverkan på såväl ljud som hur länge en trumma klingar

dvs. trumskinn av typen ''clear'' klingar något längre än ''coated'', även om de är identiskt 

stämda.

- ''Trummans egen klang'' blir inte relevant och stöds inte i mitt system av tonala trummor, 

då det inte är säkert att ''trummans egen klang'' passar in i låtens tonart eller låten i sig.

- Kvarter är ett säkert kort att stämma sina trummor i, men de kan dock upplevas som lite 

ointressanta i mitt tycke. 

- Att stämma i ett ackord skiljer sig från de andra stämningssätt, då den inte har samma 

jämna mellanrum mellan tonerna och kan uppfattas som osammanhängande.

Tankar inför nästa inspelningstillfälle:
- Att undersöka hur mycket och på vilket sätt trummorna stämmer om sig själva när man 

spelat på dem under en längre tid.
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2.4 Inspelningstest 3: Alternativ rock

Den här sessionen skiljer sig från de övriga testerna utifrån två aspekter: För det första är 

det inte jag själv som spelar trummorna och för det andra var sessionen på uppdrag. Jag 

övervägde att  lyfta  in  detta  scenario  i  mitt  projekt,  då  jag  tänkte  att  det  skulle  vara 

gynnsamt  att  sättas  på  prov  utifrån  den  kunskap  jag  samlat  på  mig  hittills.  Inför 

inspelningen hade jag fått önskemål att ha relativt lågt stämda pukor med karaktär utav 

bandet Abramis Brama med låten ''Mjölk och Honung'' från skivan Rubicon. I och med 

att det var trummor på tio låtar kunde jag inte gå in och stämma om trummorna utefter 

t.ex. tonart för varje låt. Jag fick välja ut den gemensamma nämnaren av tonarter och 

använda mig av det genom hela inspelningen. Utifrån resultatet av tidigare tester valde 

jag att först prova att stämma trummorna i kvarter med låg resonanstid, då referensen 

hade ett relativt isolerat sound. Detta visade sig passa bra och godkändes av trummisen 

så det fanns varken mening eller tid att testa andra varianter under denna sessionen. I och 

med att det var så många låtar som skulle spelas in betydde det att trummorna skulle 

spelas på under en längre tid. Vad jag märkte av under inspelningen var att trummorna 

märkbart hade stämt om sig från första låten till sista. Jag var beredd på detta men ville 

undersöka på vilket sätt de stämmer om sig under dessa förhållanden. Vad jag märkte var 

att stämskruvarna närmst trummisen var betydligt lösare än de övriga skruvarna. Det är 

också dessa stämskruvar som är närmast slagytan för trumstockarna när man spelar.

 

Det slutliga resultatet för inspelningstest 3: Alternativ rock

Uppsättning på 
trummorna i detta test:

Bastrumma = 22”
Virvel = 14”
Pukor = 12” 14” 16”

Bastrumma
Storlek Ton Hz Slagskinnet Resonansskinnet Mina värden Hz Kod

22” 1E 41 61 91 41-42 K.6
Virvel
Storlek Ton Hz Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

14” 3G 196 266 398 194-200 S.3
Pukor
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

12” 3D 147 låg  176 (147x1.2)  338 (147x2.3) 146-148 Låt.3

14” 2A 110 låg  132 (110x1.2)  253 (110x2.3) 110-111 Låt.3

16” 2E 82 låg  98 (82x1.2)  189 (82x2.3) 82-83 Låt.3
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Summering av vad jag kom fram till i inspelningstest 3:
- att trummorna stämmer om sig och får en märkbar skillnad jämfört mellan den första och 

den sista låten under denna inspelning. 

- att stämskruvarna närmast trummisen på respektive trumma tenderar till att stämma ner 

sig snabbare än övriga stämskruvar.

Tankar inför nästa inspelningstillfälle:
- Att genomföra en session med andra musikaliska förutsättningar rent genremässigt

t.ex. att stämma trummorna i betydligt högre toner än i föregående tester. 

- Att kolla av trummorna så att de inte har stämt ur sig efter några tagningar och- om så har 

skett - stämma tillbaka dem till ursprungstämningen.

2.5 Inspelningstest 4: Jazz

Kommen så här långt i undersökningen hade jag mer eller mindre kommit fram till ett 

tillvägagångssätt som verkade fungera när det kommer till trumstämning. I detta testet 

ville jag bara få in lite kontrast mot de övriga testerna och se om det funkar lika bra på 

något högre stämda trummor, därav valet av genre. Det är vanligt förekommande att man 

stämmer upp sina pukor när man skall spela i jazzgenren. Jag spelade in  musikmaterialet 

baserat på en jazzlåt skriven av Martin Johansson för att spela till under testet. Tanken 

var att hålla det enkelt och jag valde att bara utgå ifrån en oktav högre upp i registret och 

i detta fall blir det tonen 3C då låtens tonart gick i C.

 

Förutom skillnaden i tonen påverkas även trummisens spelsätt av hur  spänt ett trumskinn 

är. Är det hårt spänt (högt i ton) studsar trumstockarna mycket mer än när skinnet är 

mindre  hårt  spänt  (lågt  i  ton).  Förutom  hur  trummorna  stäms  skiljer  sig 

mikrofonteknikerna  markant  i  detta  test  jämfört  med  de  tidigare:  avskalat  (färre 

mikrofoner)  och  inget  är  närmickat  (mikrofoner  placerade  nära  ljudkällan).  Detta 

skapade  ett  mer  neutralt  ljud  som  passar  jazzgenren  och  låter  trummorna  få  vara 

trummor,  nästan  som  om  att  man  lyssnar  på  dem  i  samma  rum  som  de  spelas  i.

Det slutliga resultatet för inspelningstest 4: Jazz

Uppsättning på 
trummorna i detta test:

Bastrumma = 20”
Virvel = 14”
Pukor = 10” 14”

Bastrumma
Storlek Ton Hz Slagskinnet Resonansskinnet Mina värden Hz Kod

20” - - 107 107 - Låt.4
Här användes en 20”-bastrumma. I regel genererar de mindre i botten än vad en 22” gör i och med att 
trumman inte skulle ha så mycket botten pga. musikvalet använde jag mig utav en 20” stämd med lång 
resonanstid. Bastrumman fick bli ett undantag för denna undersökning, då jag inte hittat någon information 
för högt stämda bastrummor som går att applicera på min metod.
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Virvel
Storlek Ton Hz Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

14” 3G 196 266 398 195-200 Låt.4
Pukor
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

10” 3G 196 med 274 (196x1.4) 392 (196x2) 194-196 Låt.4

14” 3C 131 med 183 (131x1.4) 262 (131x2) 129-132 Låt.4

Summering av vad jag kom fram till i inspelningstest 4:
- Att högre stämda pukor ger mer ''studs'' när man spelar på dem med trumstockar.

- Att pukorna ger en tydligare ton då de är högre stämda.

- Att trummorna inte stämmer om sig lika lätt/fort när skinnen är hårdare spända.

2.6 Inspelningstest: Bastrumma

På de tidigare inspelningstesterna har jag inte bara ägnat tid åt att stämma pukor utan 

även reflekterat  över stämning av bastrumma och virvel.  Samma metod har använts i 

dessa tester, men de skiljer sig något från varandra. Detta på grund av att de har olika 

användningsområden i trumsetets helhet. Baserat på mina tidigare tester har jag utgått 

från att stämma bastrumman så nära grundtonen som möjligt för att försöka få ett stabilt 

och sammanhängande klang. Dock är det inte alltid att detta är möjligt då tonen kan bli 

för låg och skinnet därav för slappt för trumman. Detta gör det svårt och tungt att spela. 

Om man  kommer  för  högt  i  ton  förlorar  man  kanske  den botten5 man  vill  åt  i  den 

specifika låten. Bastrumman kommer man då att få kompromissa med, eftersom man har 

betydligt färre valmöjligheter. Jag började med att testa de värden som rekommenderas i 

Drum-set Tuning Guide och sätta in dem i olika förutsättningar samt justera dem lite så 

att de skulle passa just den bastrumma jag hade att jobba med. (Det finns inga exakta 

värden som funkar universellt  utan jag har alltid fått finjustera i efterhand på vardera 

stämning, även på pukorna). Jag spelade in tonerna 1D till 1E utan resonansskinn (vilket 

är rekommendationer för 22”-bastrumman) för att sen upprepa testet. Denna gång med 

resonansskinn (se bilaga, test av bastrumma, sid.25). Precis som med föregående tester 

stämmer bastrummans ton och det hörs att  den går upp eller  ner i  pitch beroende på 

vilken ton jag har stämt efter. Utan resonansskinnet genereras det mindre botten men 

tydligare attack/anslag. Med resonansskinn skapas mer botten samt en tydligare ton, men 

med mindre attack/anslag. 

5 De låga frekvenserna
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2.7 Inspelningstest: Virveltrumma

Först gör jag en bedömning om jag tycker att trumman skall vara ljus och snärtig eller 

mörk och fyllig. Detta är en smaksak som hör valet av genre till.  Även här har jag följt 

rekommendationer från Drum-set Tuning Guide, men jag har fått anpassa dem till mina 

förutsättningar då ingen trumma är sig lik även om det rör sig om en trumma i samma 

storlek.  En bra relation mellan topp- och resonansskinn på en virveltrumma är en ren 

kvint  (resonansskinnets  stämskruv  är  1,5  gånger  hårdare  åtdragen  än  slagskinnets 

stämskruv). Om man vill ha virveln högre stämd blir intervallet successivt mindre då, 

man helst vill undvika att kväva trumman. Enligt Drum-set Tuning Guide gör man detta 

om det överstiger 400 Hz. Beroende på om jag vill att virveltrumman skall vara ljus och 

snärtig eller mörk och fyllig utgår jag ifrån låtens tonart och väljer ut en passande ton 

som ligger närmast att stämma virveltrumman i.

3                    Summering  
3.1 Olika sätt att stämma

Min första fråga för denna undersökning löd: ''Var skall man börja?''. Om man tänker 

musikaliskt  och  systematiskt  märker  man  vilka  möjligheter  man  har.  I  och  med  att 

trumman skall ses som ett  sammanhängde instrument är det sunt att sammanställa de 

olika komponenterna i harmoni med varandra. Till detta finns några olika sätt att tänka. I 

mitt fall har jag använt mig av följande alternativ:

3.1.1 Intervall: Terser

Att stämma pukorna i en ren ters (4 semitoner) lämpar sig bra till trumset med fyra pukor 

enligt  Drum-set Tuning Guide.  Detta  funkar minst lika bra på endast tre pukor då man 

har ett stort frekvensutrymme. Terserna skapar en mer kompakt helhet av trummorna, 

men ger en mindre separation mellan dem. Personligen tycker jag tersstämningen passar 

om man vill åt en lägre och mörkare klang på pukorna.

3.1.2 Intervall: Kvarter

Ökar man till fem semitoner får man den rena kvarten. Även detta sätt lämpar sig på bra 

på fyra pukor enligt Drum-set Tuning Guide. Trummorna  sträcker sig tre semitoner över 

en oktav, men precis som tersen funkar det på tre pukor enligt mig. Kvarterna liksom 

teserna skapar en viss kompakthet, med en tydligare separation. Min uppfattning är att 

intervallet kvart är en bra utgångspunkt om man är osäker på hur man vill stämma sitt 

trumset. Dock kan det anses vara lite oinspirerade i mitt tycke jämfört med terserna och 

kvinterna, då de framhävs som mer extrema. Självklart spelar det också en roll vilken typ

av låt trummorna skall spela till. 
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3.1.3 Intervall: Kvinter

Kvinterna, som ligger sju semitoner ifrån varandra, gör sig väl till tre pukor tack vare 

dess separation enligt  Drum-set Tuning Guide. Detta stämningssätt lämpar sig även på 

trumset  med  två  pukor,  vilket  då  minskar  antalet  trummor  att  förhålla  sig  till.  Den 

kompakta helheten blir lidande här, då mellanrummet mellan vardera puka är större än 

t.ex. kvarterna. Detta gör helheten något spretig, eftersom var trumma får ett eget och 

tydligt spelrum.

3.1.4 Ackord

Beroende  på  vilken  tonart  en  specifik  låt  har  eller  vilken  tonart  som  är  mest 

förekommande  i  låtarna  på  ett  album  kan  det  vara  en  spännande  idé  att  stämma 

trummorna i ett ackord. Min uppfattning av denna typ av stämning är att den kan ge en 

spännande  effekt.  Den  kan  dock  kännas  något  osammanhängande  beroende  på  hur 

komplext ackordet är. Att stämma i ackord skiljer från de andra stämningssätten. Det är 

inte  samma  jämna  mellanrum  mellan  tonerna,  vilket  då  kan  upplevas  som 

''osammanhängande'' men ge en lekfull effekt.

För  de  intervallstämningar  där  tre  eller  fler  pukor  förekommer  uppstår  även  där  ett 

ackord. Att notera är att när pukorna spelas uppfattar vi inte det som ett ackord. Det är 

mer de individuella pukornas klang, och skillnaden mellan dessa, som är framträdande. 

Man kan oavsett detta inte spela på mer än två pukor samtidig. Det är alltså pukornas 

resonanstid som avgör om ackordets klang blir framträdande.

Om t.ex. grundtonen är ''C''  skulle de ackord 

som uppstår  utifrån de olika  stämningssätten 

bli  enligt tabellen:

3.1.5 Att stämma till tonart

Vad jag märkt av i den här undersökningen är att man gärna vill närma sig låtens tonart 

när man stämmer trummorna,  då detta ''limmar''  eller  faller in i ljudbilden på ett  mer 

behagligt sätt. Det hade varit en självklarhet att hålla sig inom låtens spelrum för t.ex. en 

basist eller gitarrist, men för trummor går man oftast på hur den enskilda trumman låter. 

Under min undersökning har jag alltid valt att stämma med låtens grundton i golvpukan 

samt se till  att övriga pukor hamnar inom tonarten. Detta har gett ett mer välljudande 

resultat enligt mig och rent logiskt skall det dessutom göra det.
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Intervall tre toner/pukor fyra toner/pukor

Ters Caug Caug

Kvart C7sus4 (no5) Cm7add11 (no5)

Kvint Csus2 Csus2add13



3.2 Min metod

Under undersökningen har jag skapat en metod som jag tidigt börja använda mig av. 

Metoden går ut på att så exakt som möjligt, eller åtminstone så nära som möjligt, kunna 

stämma en trumma i en specifik ton. Detta blev ytterst relevant då jag oftast förhöll mig 

till låtens tonart.

Metoden ser ut som följande:

Bild: Joakim Dahlström

• Välja ut en specifik ton med dess frekvens.

• Räkna ut pitchen vid vardera stämskruv på både slag och 

resonansskinn. (Formeln är framtagen utav Overtone-Labs och 

resultatet är i relation till hur lång resonanstid på tonen man vill ha).

 • Stämma utifrån de uträknade frekvenserna för att sen jämföra 

trummans fundamentala ton med den valda tonen och för att se om 

de överensstämmer.

Denna metod är konstruerad av mig baserad på 

Drum-set tuning guide (2012) av Overtone-Labs. Värt att notera är att den  

kanske inte passar allas tycke men är ett bra sätt att kontrollera att man  

stämt trumman i önskad ton.

Värt att nämna är att trummans pitch inte alltid är konsekvent då man slår olika hårt med 

trumstockarna,  vilket  påverkar  tonen en  aning.  Hårda slag  gör  att  pitchen  blir  något 

ljusare och svaga slag gör att pitchen blir något lägre. Därför skall man sträva efter att  

vara konsekvent  med hur  man  slår  på trumman,  såvida inte  musiken  kräver  att  man 

skiftar i dynamik. 

3.3 Resonanstider

Man kan påverka pukornas resonanstid samt behålla dess ton genom att justera relationen 

mellan slagskinnet och resonansskinnet. För att ge pukorna kortare resonanstid kan man 

stämma upp resonansskinnet  högre än slagskinnet.  Skillnaden mellan  dem gör att  de 

motverkar varandra och skapar en längre resonanstid. Om man stämmer både slagskinnet 

och resonansskinnet  identiskt  svänger  de två skinnen unisont  och skapar  längre eller 

maximal  resonanstid.  Så  vilken  resonanstid  skall  man  ha?  I  inspelningssammanhang 

jobbar man oftast med att motverka läckage för att få separation på vardera trumma. På 

så  sätt  blir  det  lättare  att  hantera  i  mixningsammanhang.  Då  lämpar  sig  en  kortare 

resonanstid. Detta är dock en smaksak, så klart. Det finns fördelar och nackdelar med alla 

aspekter.

17

Figur 3: Min metod



3.4 Stämningsprocess

Det  är  självklart  att  man  stämmer  en  trumma  i  taget,  men  det  är  stämningen  av  de 

individuella  trummorna som skapar den sammanhängande klangen för hela trumsetet. 

Man bör alltså veta - på ett ungefär - hur man vill att det skall låta innan man börjar att  

stämma.  I min undersökning har jag plockat bort  den trumma jag hade för avsikt att 

stämma och placerat den på en trumpall för att lättare kunna hantera den. Trumpallen är 

lämpad för  detta  eftersom skinnet,  som inte  skall  behandlas,  dämpas mot  det  porösa 

materialet. Jag börjar med att skruva fast trumskinnet för hand utan en trumnyckel för att 

försöka få en så jämn utgångspunkt som möjligt. Sedan plockar jag fram trumnyckeln 

och börja spänna skruvarna. Här gäller det att försöka hålla en jämn spänning mellan 

stämskruvarna.  Detta  gör  man  lättas  genom att  utgå  ifrån  ett  mönster.  Mönstret  kan 

variera beroende på hur stor trumman är.

5-skruvar 6-skruvar 7-skruvar 8-skruvar

Bild: Joakim Dahlström

Jag brukar börjar med att skruva ett trefjärdedels varv på varje skruv i respektive ordning 

för att kontrollerat och jämt kunna höja trummans pitch samt att låta trumman vara stämd 

internt med sig själv. Denna process är varierande för många och det är värt att notera att 

min beskrivning kanske inte funkar för andra, då detta är ett moment som behövs tränas 

på. Du kan aldrig riktigt veta förens du utforskat det själv. I denna undersökning har jag 

iakttagit att medan man följer mönstret och spänner åt skinnet kan man känna av hur 

spänd vardera stämskruv är i relation till varandra. Det är en konst att lära sig känna detta 

och  att  kunna  behålla  jämnheten  ju  mer  spänt  ett  trumskinn  blir.  Beroende  på  hur 

trummisen  sen  spelar  påverkar  det  stämskruvarna  olika.  Vanligtvis  tenderar  de 

stämskruvar  som  är  närmast  trummisen,  att  stämma  ner  sig  snabbare  än  övriga 

stämskruvar. Detta är för att de i regel utsätts för mer energi.

18

Figur 4: Modeller för vilken ordning vardera stämskruv skall spännas i för jämn spänning av trumskinn.



3.5 Pukornas register

Hur högt och hur lågt kan man då stämma respektive puka innan de antingen börja låta 

slappa eller kvävda? Samtidigt som arbetet  med inspelningstesterna har jag skapat en 

frekvensmall, som visar dels i vilket frekvensområde respektive puka klingar som bäst i, 

dels när man bör överväga att byta storlek på pukan beroende på vilken ton man är ute 

efter. Dessvärre har jag inte rått över vilken typ av skinn som de respektive trummorna 

hade. Testet kan därför tänkas vara en aningen obalanserat, men säkert ändå relevant för 

de trummor jag använt mig utav i undersökningen. Det kan skilja sig något beroende på 

om skinnet är av typen ''clear'' eller ''coated''. Värdena i mallen är avrundade och skall på 

ett ungefär stämma överens på en universell basis.

10” lägsta ca 200Hz

12” lägsta ca 140Hz

14” lägsta ca 80Hz

16” lägsta ca 40Hz

10” högsta ca 300Hz

12” högsta ca 230Hz

14” högsta ca 140Hz

16” högsta ca 100Hz

Coated

Coated

Coated

Clear

  

3.6 Att sätta på nya skinn

Byte av skinn kan hanteras på olika sätt men. Efter min undersökning har jag bekantat 

mig med den påverkan som sker när man applicerar ett nytt skinn. Men när bör man byta 

skinn?  

3.6.1 Slagskinnet

Slagskinnet är det skinn som tar mest stryk och det finns några saker som kan vara bra att 

ha koll på när man överväger att byta skinn. Beroende på hur hårt trummisen slår, samt 

vilka  trumstockar  som används,  kan  det  uppstå  små  gropar  i  skinnet.  Vid  en  första 

anblick verkar det som detta inte gör något men faktum är att skinnet blir ojämnt och 

därmed gör det svårare att  stämma trumman internt  med sig själv (alltså  svårt  att  få 

samma  pitch  vid  vardera  stämskruv).  Om  skinnet  ser  ''smutsigt''  ut  av  slitage  från 

trumstockarna påverkar det klangen samt klarheten i ljudet. Detta behöver inte betyda att 

man behöver byta skinnet utan det kan generera ett mer dovt beteende, vilket kan gynna 

vissa typer av låtar och blir därtill en smaksak. Om man däremot skruvar av skinnet och 

ser att det formas en krater i mitten av skinnet i ospänt tillstånd är det läge att byta ut det. 

Då har skinnet har töjts ut och har en tendens att stämma om sig snabbare, vilket inte är 

uppskattat i inspelningssammanhang. 
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3.6.2 Resonansskinnet

Resonansskinnet håller sig betydligt mycket längre vid liv än slagskinnet, då det inte 

utsätts för direkt kontakt med trumstockarna.

3.6.3 Montering av trumskinn

När  man  skruvar  på  ett  nytt  skinn  har  jag  under  min  undersökning  etablerat  ett 

tillvägagångssätt som jag tycker fungerar bra. Det första jag gör efter att har jag skruvat 

loss de gamla skinnen är att  jag torkar rent  trumman så att  inte  det finns några små 

träflisor  kvar  som kan  fastna  och  studsa  runt  i  trumman  medan  man  spelar,  vilket 

påverkar  renheten  i  ljudet.  Därefter  placerar  jag  det  nya  skinnet  och  skruvar  fast 

skruvarna för  hand utan trumnyckeln.  Här spelar  det  ingen roll  att  skruva i  ett  visst 

mönster, då jag inte tänkt börja stämma den ännu. Jag skruvar upp ett eller två varv vid 

varje skruv med trumnyckeln för att sedan ta fram en handduk och pressa i mitten av 

skinnet så att  det knakar om trumman.  Man töjer ut skinnet likt  man sträcker ut nya 

gitarrsträngar för att stämningen skall hålla bättre. Varför jag använder en handduk är för 

att undvika fettfläckar på skinnet. Efter det skruvar jag ner skinnet igen för att återigen 

spänna det jämnt med händerna innan jag börjar stämma för att kunna öka tonen så jämnt 

som möjligt.

4                    Diskussion  
Djupdykning  i  att  stämma  trummor  har  varit  en  väckarklocka  på  många  sätt  och 

resultatet av denna undersökning har inte bara bekräftats i mina inspelningstester utan 

även utanför arbetet när jag har stämt trummor på annat håll. Hela processen gick fort 

ifrån att förknippas som ett problem till det resultat som jag står med i handen idag. Min 

förhoppning är att detta framhävts på tydligast vis i denna text. Samtidigt som jag har 

grävt djupt i ämnet och nått resultat som bevisligen är positiva finns det så mycket kvar 

att undersöka. Tankar har fötts under projektets gång, vilket har gjort det svårt att sätta 

punkt, då det finns så mycket mer att ta upp. Jag har presenterat ett tillvägagångssätt och 

en metod som enligt mig fungerar när det kommer till trumstämning och att lyckas få 

trummor vara välljudande i både sig självt och till musik, vilket var poängen för denna 

undersökning.

Fortsättningsvis skulle jag vilja undersöka bastrumman och virveln något mer ingående, 

då det är pukorna som har fått den största uppmärksamheten i projektet, eftersom det är 

de som tydligast står i förhållande till varandra när det kommer till tonaliteten. Om jag 

hade kunnat göra något annorlunda hade det varit att ta in fler musikgenrer, att ha större 

variation på trumljud och att ha flera möjligheter till trummans uppbyggnad i form av 
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både material och typ av trummor (fler storlekar). Trumskinn skulle jag också ha velat ha 

mer  kontroll  över  för  att  kunna  ge  en  mer  tydlig  analys  på  de  olika  trumskinnens 

inverkan  på  ljudet.  Förutom  att  stämma  utefter  min  metod,  där  jag  kan  analysera 

trummans frekvens, har jag även blivit bättre på att stämma trumman på enbart gehör. 

Det enda som skiljer är det att jag inte kan vara helt säker på att jag nått den önskade 

tonen, men systemet funkar och tar en väldigt långt på bara gehör.
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6                    Bilagor  

Resonanstest

Resonanstabell

Typ av resonans Top Lug Bottom Lug
Max fund Hz x 1.75 fund Hz x 1.75
Hög fund Hz x 1.5 fund Hz x 1.85
Med fund Hz x 1.4 fund Hz x 2
Låg fund Hz x 1.2 fund Hz x 2.3

Större skillnad mellan slagskinnet och resonansskinnet genererar mindre resonans.

Resonanstest 
Storlek Ton Hz Res Top Lug Bottom Lug

10” 3D 147 max 257 (147x1.75) 257 (147x1.75)

12” 2G 98 max 171 (98x1.75) 171 (98x1.75)

16” 2C 65 max 114 (65x1.75) 114 (65x1.75)

10” 3D 147 hög 220 (147x1.5) 272 (147x1.85)

12” 2G 98 hög 147 (98x1.5) 181 (98x1.85)

16” 2C 65 hög 98 (65x1.5) 120 (65x1.85)

10” 3D 147 med 206 (147x1.4) 294 (147x2)

12” 2G 98 med 137 (98x1.4) 196 (98x2)

16” 2C 65 med 91 (65x1.4) 130 (65x2)

10” 3D 147 låg 176 (147x1.2) 338 (147x2.3)

12” 2G 98 låg 118 (98x1.2) 225 (98x2.3)

16” 2C 65 låg 78 (65x1.2) 150 (65.2.3)

Tonens hållbarhet genom testet.
Efter att ha stämt top- och underskinnet mot angivet värde skapas den fundamentala 
frekvensen/tonen när man slår slagskinnet i mitten (ett vanligt trumslag).
Detta visar hur väl man har stämt över/under skinnet.
Faktorer att ta hänsyn till är : typ av trumma & skinn.
Storlek Ton Hz original Hz testet Hz Skillnad* Res

10” 3D 147 156 9 max

12” 2G 98 104 6 max

16” 2C 65 65 0 max

10” 3D 147 142 5 hög

12” 2G 98 100 2 hög

16” 2C 65 65 0 hög

10” 3D 147 142 5 med

12” 2G 98 103 5 med

16” 2C 65 65 0 med

10” 3D 147 143 6 låg

12” 2G 98 104 6 låg

16” 2C 65 65 0 låg
* Det är viktigt att skruvarna håller jämn spänning.
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Metaltest

Kvint
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

12” 3D# 156 hög 234 (156x1.5) 281 (156x1.8) 153-156 1.1

14” 2G# 104 hög 156 (104x1.5) 187 (104x1.8) 97-104 1.1

16” 2C# 69 hög 104 (69x1.5) 124 (69x1.8) 65-70 1.1

12” 3D# 156 låg 187 (156x1.2) 359 (156x2.3) 156-158 1.2

14” 2G# 104 låg 125 (104x1.2) 239 (104x2.3) 101-106 1.2

16” 2C# 69 låg 82 (69x1.2) 159 (69x2.3) 68-72 1.2

12” 3F 175 låg 210 (175x1.2) 403 (175x2.3) 109-212 1.3

14” 2A# 117 låg 140 (117x1.2) 269 (117x2.3) 115-118 1.3

16” 2D# 78 låg 94 (78x1.2) 216 (78x2.3) 78-83 1.3

12” 3C# 139 med 195 (139x1.4) 278 (139x2) 132-139 1.4

14” 2F 87 med 122 (87x1.4) 174 (87x2) 82-87 1.4

16” 1A# 58 med 81 (58x1.4) 116 (58x2) 58-59 1.4

12” 3C# 139 låg 167 (139x1.2) 320 (139x2.3) 139-142 1.5

14” 2F 87 låg 104 (87x1.2) 200 (87x2.3) 88-90 1.5

16” 1A# 58 låg 70 (58x1.2) 133 (58x2.3) 59-60 1.5

Ters
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

12” 2F# 93 låg 112 (93x1.2) 214 (93x2.3) 94-97** 2.1

14” 2D 73 låg 88 (73x1.2) 168 (73x2.3) 72-76** 2.1

16” 1A# 58 låg 70 (58x1.2) 133 (58x2.3) 59-60 2.1

12” 3D 147 låg 176 (147x1.2) 338 (147x2.3) 146-147 2.2

14” 2A# 117 låg 140 (117x1.2) 269 (117x2.3) 115-117 2.2

16” 2F# 93 låg 112 (93x1.2) 214 (93x2.3) 90-93 2.2

12” 2A# 117 max 205 (117x1.75) 205 (117x1.75) 117-120 2.3

14” 2F# 93 max 163 (93x1.75) 163 (93x1.75) 91-95 2.3

16” 2D 73 max 128 (73x1.75) 128 (73x1.75) 70-73 2.3

12” 2A# 117 med 164 (117x1.4) 234 (117x2) 115-117 2.4

14” 2F# 93 med 130 (93x1.4) 186 (93x2) 90-95 2.4

16” 2D 73 med 102 (73x1.4) 146 (73x2) 69-73 2.4
** Den fundamentala tonen för denna typ av puka är för låg. Skinnet tenderar till att bli för slappt.

Pukornas register

10” lägsta ca 200Hz  – coated 10” högsta ca 300Hz

12” lägsta  ca 140Hz  – coated 12” högsta ca 230Hz

14” lägsta ca 80Hz  – coated 14” hösta ca 140Hz

16” lägsta ca 40Hz – clear  16” högsta  ca 100Hz
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Bluestest

Ters 

Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

10” 3C 131 M 183  (131x1.4) 262 (131x2) 128-132 3.1

12” 2G# 104 M 146 (104x1.4) 208 (104x2) 100-105 3.1

16” 2E 82 M 115 (82x1.4) 164 (82x2) 80-82 3.1

12” 2A 110 M 154 (110x1.4) 220 (110x2) 109-110 3.2

14” 2F 87 M 122 (87x1.4) 174 (87x29 85-86 3.2

16” 2C# 69 M 97 (69x1.4) 138 (69x2) 68-69 3.2
Uppsättning med pukorna i storlekarna 12”, 14”, 16” kändes lite för ''maffiga''. Hädanefter använder jag 
inte 14”- pukan.

Kvart
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

12” 2B 124 M 174 (124x1.4) 248 (124x2) 122-125 3.3

14” 2F# 93 M 130 (93x1.4) 186 (93x2) 90-93 3.3

16” 2C# 69 M 97 (69x1.4) 138 (69x2) 68-69 3.3

10” 3D 147 M 206 (147x1.4) 294 (147x2) 145-148 3.4

12” 2A 110 M 154 (110x1.4) 220 (110x2) 109-111 3.4

16” 2E 82 M 115 (82x1.4) 164 (82x2) 81-82 3.4

Ackord – A dur
Storlek Ton Hz Res Toppskruvar Underskruvar Mina värden Hz Kod

10” 3C# 138 M 192 (138x1.4) 276(138x2) 136-138 3.5

12” 2A 110 M 154 (110x1.4) 220 (110x2) 109-110 3.5

16” 2E 82 M* 115 (82x1.4) 164 (82x2) 80-82 3.5

10” 3E 165 M 231 (165x1.4) 330 (165x2) 164-165 3.6

12” 3C# 139 M 195 (139x1.4) 278 (139x2) 138-139 3.6

16” 2A 110 M 154 (110x1.4) 220 (110x2) 108-110 3.6
*skall bytas till Res: låg (L)

Kvint
Storlek Ton Hz Res TopLug BottomLug Mina värden Kod

10” F# 185 M 259 (185x1.4) 370 (185x2) 184-186 3.7

12” 2B 124 M 174 (124x1.4) 248 (124x2) 123-125 3.7

16” 2E 82 L 98 (82x1.2) 187 (82x2.3) 80-82 3.7

10” 2D# 156 M 218 (156x1.4) 312 (156x2) 155-158 3.8

12” 2G# 104 M 147 (104x1.4) 208 (104x2) 103-104 3.8

16” 2C# 69 M 97 (69x1.4) 138 (69x2) 68-69 3.8
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Kick
Storlek Ton Hz Batter Lug Resonant Lug Mina värden Kod

22” 1E 41 61 91 35-38

22” 1E 41 68 98 40-42
Att lägga in dämpning i kicken gör att pitchen sänks lite. I detta fallet ca 7hz

Virvel
Storlek Ton Hz Top Lug Snare Lug Mina värden Kod

14” 3F 175 240 359 175 Låt.2

Pukor
Storlek Ton Hz Res Top Lug Bottom Lug Mina värden Kod

10” 3D 147 M 206 (147x1.4) 294 (147x2) 142 -147 3.4

12” 2A 110 M 154 (110x1.4) 220 (110x2) 109-111 3.4

16” 2E 82 M 115 (82x1.4) 164 (82x2) 81-82 3.4

16”* 2E 82 L 98 (82x1.2) 189 (82x2.3) 80-82
*Jag skruvade ner 16”-pukan till en lägre resonans, eftersom den då smälte in lite bättre med de övriga 
pukorna. Anledning till detta är för att 10” och 12” har ''coated'' skinn och båda är hängpukor och är 
betydligt mindre än 16”-pukan som dessutom hade ett ''clear'' slagskinn, vilket gjorde ljudet klarare och 
resonansen något längre.

Bastrumma- och virveltest

Test av bastrumma
Storlek Ton Hz Slagskinnet Resonansskinnet Mina värden Kod

22” 1D 37 55 - 34-36 K.1

22” 1D# 39 58 - 36-38 K.2

22”* 1E 41 61 - 39-42 K.3

22” 1E 41 61 - 31-33 K.3.1

22” 1D 37 55 82 36-38 (39-42) K.4

22” 1D# 39 58 87 39-41 (44-45) K.5

22” 1E 41 61 91 41-42 K.6

22” 1E 41 61 91 45-47** K.6
* Misslyckat test som ersattes utav: K.3.1
** Mindre dämpning ger lite högre samt mer resonans.
Test av virvel
Storlek Ton Hz Top Lug Snare Lug Kod

14” st 3G# 299 398 S.1

14” st 3F# 252 378 S.2

14” tr 3G 266 398 S.3

14” st 3G 266 398 S.4

14” st 3G 266 398 S.4.1*
*Dämpning st = stål tr = trä
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