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Inngangur: 
 

Básúnan er hljóðfæri sem á eina ríkustu og merkilegustu sögu af öllum hljóðfærum. Hún 



  3

var fyrsta krómatíska blásturshljóðfærið í heiminum og hefur í raun lítið breyst frá því að 

hún varð til á 15. öldinni. Básúnan er mjög fjölhæft hljóðfæri og er notað í hinum 

ýmsustu tónlistarstefnum, hvort sem það er í poppi, jazz eða klassík þá virðist básúnan 

smellpassa þar inn. 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um rætur básúnunnar í alta böndunum á miðöldum. 

Lítillega verður fjallað um hvernig básúnan virkar og 3 helstu hluta hennar. Einnig verður 

fjallað um sögu hennar og þróun frá 15. öldinni til dagsins í dag. Hún átti stóran þátt í 

rótum jazzins í dixieland tónlistinni og verður fjallað um dixieland, swing og bebop og 

hennar þátt í þeim stefnum og einnig J.J. Johnson, líklega áhrifamesta jazz básúnuleikara 

sögunnar. Sóló hlutverkaskrá fyrir básúnu verður aðeins tekin fyrir og fjallað um upprisu 

hennar frá því að vera nánast ekki til staðar til þess að vera nokkuð rík og bitastæð. 

Tækninýjungar í básúnuleik á 20. öldinni verður lítillega fjallað um. Það er síðan ekki 

hægt að fjalla um básúnuna án þess að fjalla um helsta og frægasta básúnuvirtúós 

básúnunnar, Christian Lindberg, sem oft hefur verið nefndur Paganini eða Liszt 

básúnunnar vegna áhrifa hans á vinsældir básúnunnar og hefur hann sett nýjan stöðul á 

það hvað það þýðir að vera virtúós á básúnu. 

 

 

Rætur básúnunnar:  
 

Misskilnings gætti hvað varðar uppruna básúnunnar og fræðimenn í byrjun 20. aldar héldu að 

básúnan hafi verið til á tímum gamla testamentisins vegna þess að orðið “sackbut” kemur 

fyrir þar. Röng þýðing á Biblíunni varð til þess, þar sem latneska orðið “sambuca” var 

ranglega þýtt sem “sackbut” en ekki harpa eins og er rétt þýðing, en “sackbut” varð hins 

vegar til á 15. öldinni. 

 

Sackbut var forveri básúnunnar og var í rauninni sama hljóðfærið, nema miklu minna en  

básúnan er í dag og hafði svipaðan hljóm og trompetinn.  Munurinn á hljómnum í básúnu og 

trompeti varð síðan ekki verulega skýr fyrr en í lok 17. aldar og byrjun 18. aldar. 

Sackbut varð til þegar tónsmiðir voru orðnir þreyttir á einsleitni frumtrompetsins, þar sem 



raddsvið trompetsins spannaði einungis grunntón og yfirtóna röð hans. Hljóðfærasmiðir grófu 

þá upp þá gömlu rómversku aðferð að beygja brass rör og uppgötvuðu þeir að með því að 

setja eitt rör inn í annað rör sem gæti síðan verið hreyft fram og til baka, breikkaði það 

tónsviðið umtalsvert. Þessar litlu básúnur, eða sackbut eins og þær hétu, voru fyrsta gerð af 

básúnu í heiminum. Talið er að þessi uppgötvun hafi orðið í kringum 1420.1 

 

 

Hvað er básúna? 
 

Básúnan er samansett úr 3 mismunandi einingum, sem eru munnstykkið, sleðinn og bjallan.  

 

Básúnuleikarinn myndar tón með munnstykkinu. Básúnuleikarinn herpir þá saman varirnar, 

blæs í munnstykkið og býr til þrýsting sem myndar þannig tón.  

 

Sleðinn er notaður til að ákvarða tónhæðina. Því lengri sem vegalengdin er sem tónninn þarf 

að ferðast, því dýpri verður hann, sem þýðir það að því lengra sem ytri sleðinn er dreginn út, 

því dýpri verður tónninn. Á básúnunni eru svo lok sem opnast til að losa um munnvatn, lokið 

er yfirleitt staðsett á enda sleðans. Einnig er yfirleitt sleðalás á básúnunni sem festir sleðann 

og gerir það að verkum að auðveldara er að ganga um með básúnuna án þess að sleðinn renni 

út. 
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1. Herbert, Trevor og John Wallace. The Cambridge Companion to Brass Instruments. Cambridge University 

Press. 1997. Bls. 68 



 

Svo er það bjallan. Bjallan magnar upp tóninn og gera hann þykkari. Stærð bjöllunar skiptir 

miklu máli hvað varðar áferð tónsins og eru bjöllur á básúnum til í ýmsum stærðum og 

gerðum. 

 

Sleðinn hefur 7 legur og á hverri legu er grunntónn. Grunntónninn á 1. legu er B,  á 2. A og 

svo framvegis, krómatískt niður á 7. legu sem hefur grunntóninn E. Frá hverjum grunntóni er 

hægt að spila yfirtónaröð hans sem gerir það að verkum að hægt er að spila allar hugsanlegar 

nótur frá E og upp í rauninni þá nótu sem hver og einn básúnuleikari kemst. 

  5
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Tónsvið básúnunnar er í raun breytilegt eftir því hver spilar á básúnuna. Almennt tónsvið á 

tenor básúnu er talið vera frá E og upp í ´´c.  Virkilega góðir tenor básúnuleikarar geta spilað 

reglulega á tónsviði sem nær ofar en ´´c. 

Á básúnunni er til týnt tónsvið, þ.e. tónsvið sem tenor básúna, með engum tökkum, getur ekki 

spilað. Það tónsvið er frá Eb og niður í kontra H. Nóturnar þar fyrir neðan eru ekki mjög 

mikið notaðar en þó er það ekkert svo óalgengt að heyra tenor básúnuleikara freta kontra B. 

Fræðilega er hægt að spila nóturnar frá kontra B og niður í kontra F á tenor básúnu, en erfitt 

er að spila þær nótur með mikilli nákvæmni. 

 

 

Saga básúnunnar frá 1420 til dagsins í dag: 
  

Básúnan var ómissandi partur af svokölluðum Alta böndum sem höfðu það hlutverk að 

skemmta lýðnum víðast hvar í Evrópu á 15. og 16. öldinni. Alta böndin spiluðu utandyra og 

höfðu háværa lúðra sem þóttu ekki nógu fínir fyrir konungsfólkið og of háværir. Hljóðlátari 

hljóðfærin (strengjahljóðfæri og flautur) fengu hins vegar að njóta sín hjá konungsfólkinu og 

skrifuðu helstu tónsmiðirnir fyrir þau hljóðfæri af þeim sökum.2 

 

Í upphafi 16. aldar voru básúnur nokkuð notaðar í kirkjutónlist og þá iðulega ásamt orgeli til 

að ýta undir sönginn. Seinna fór hljóðfæratónlist að verða algengari í kirkjum og voru þá 

básúnur oft í lykilhlutverki. 

 

Almúgurinn fór að vilja hlusta á það sem konungsfólkið hlustaði á og með auknum 

vinsældum fiðlunnar í Evrópu, dvínuðu vinsældir básúnunnar. Auknar vinsældir óbósins og 

fagottsins höfðu einnig áhrif á dvínandi vinsældir básúnunnar. Enska hirðin og nærri því allar 

þýskumælandi hirðir voru búnar að skipta út Cornett/Básúnu hljómsveitum sínum fyrir óbó 

hljómsveitir í frönskum stíl í kringum 1700. Básúnan hélt þó áfram að sinna sínu hlutverki í 

kirkjutónlist.3 

 
2. Guion, David. 2004, 20. Október. A Short History of the Trombone: The Alta Band Tradition. 

http://www.trombone.org/articles/library/sh1-alta.asp 

3. Guion, David. 2004, 2. Október. A Short History of the Trombone:  Church Music Traditions. 

http://www.trombone.org/articles/library/sh1-alta.asp
http://www.trombone.org/articles/library/sh1-alta.asp
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Hljómsveit sem var vísir að seinni tíma sinfóníuhljómsveit á rætur sínar á Ítalíu á 17. öldinni. 

Í upphafi voru einungis strengjahljóðfæri í sinfóníuhljómsveitum en með tímanum fóru 

blásturshljóðfæri að verða algengari. Frá 1687 til 1708 stjórnaði einn fremsti konsertmeistari 

heims, Arcangelo Corelli, að minnsta kosti 5 oratóríum sem höfðu básúnuparta. Ein af þeim 

var eftir efnilegt tónskáld frá Þýskalandi, George Friedrich Händel. Ástæðan fyrir þessu er 

líklega sú að básúnan var ennþá frekar vinsæl í kirkjutónlist á þessum tíma og oratoríur eru 

trúarleg verk. Þetta opnaði leiðina fyrir básúnuna inn í sinfóníuhljómsveitina. Händel var 

duglegur að semja fyrir básúnur í sínum oratóríum og hafði það eflaust áhrif á Cristoph 

Willibald Gluck. Hann samdi fyrir básúnu í ýmsum óperuverkum sínum og einnig balletinum 

Don Juan. Mozart varð síðan fyrir áhrifum af Gluck og  samdi parta fyrir básúnu í mörgum af 

sínum óperum, þar á meðal Don Giovanni og Figaro og einnig í sálumessu sinni.  Þegar 

Gluck sló í gegn í París með óperum sínum, varð gríðarleg aukning á notkun básúnunnar í 

óperuverkum hjá ýmsum tónskáldum á Ítalíu og í Frakklandi. Síðan þá hafa básúnur haldið 

sessi í óperutónlist. 

  

Básúnan var ekki algeng í sinfóníum til að byrja með. Það taldist í rauninni algjör 

undantekning ef básúnan fékk að spreyta sig í sinfóníum og fyrsta sinfónían sem er eitthvað 

spiluð í dag sem innihélt básúnuparta var 5. sinfónía Beethovens. Eftir 5. sinfóníuna varð 

miklu algengara að skrifað væri fyrir básúnur í sinfóníum og í kringum 1820 var það ekki 

lengur neitt tiltökumál að básúnuleikarar spiluðu í sinfóníuhljómsveitum, hvort sem það var í 

óperuverkum eða sinfóníum eða hvers konar verkum sem sinfóníuhljómsveitir spiluðu.4 

 

Staða básúnunnar í lúðrasveitum í dag er nokkuð mikilvæg. Lúðrasveitir eiga rætur að rekja 

til fyrrnefndra Alta banda og eins og áður segir þurfti básúnan að víkja fyrir óbó/fagott 

böndunum sem urðu svo vinsæl á seinni hluta 17. aldar. Fljótlega bættust svo horn og 

klarinett við í þau bönd.  

 

 
http://www.trombone.org/articles/library/sh2-church.asp 

4. Guion, David. 2004, 2. Október. A Short History of the Trombone: The Operatic and Symphonic 
Traditions. http://www.trombone.org/articles/library/sh4-opera.asp 
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Franska byltingin hafði frekar jákvæð áhrif á þróun báúnunnar. Þá var reynt að ryðja úr vegi 

öllum stéttaskiptingum og óbó böndin sem voru svo vinsæl hjá konungsfólkinu í Frakklandi 

fengu að víkja fyrir stærri og kraftmeiri samansetningu af hljóðfærum. Nýja stjórn Frakklands 

stóð fyrir árlegum hátíðum á degi sem kallaður var Bastilludagur. Þeim degi var fagnað að 

mestu til utandyra og þá þurfti að hafa hljómsveit sem heyrðist vel í þegar spiluð var tónlist 

og voru brass hljóðfærin tilvalin í það hlutverk. Í þeim hljómsveitum voru yfirleitt 3 básúnur. 

Nokkur verk sem samin voru fyrir þessar nýju lúðrasveitir á þessum tíma eru flutt enn þann 

dag í dag, eins og til dæmis "Marche Lugubre" eftir Francois-Joseph Gossec.  

 

Í valdatíð Napoleons Bonaparte urðu ekki miklar framfarir í tónlist í Frakklandi þar sem hann 

var ekki mikill tónlistarunnandi og ýtti ekki undir mikla tónlistarsköpun. Það áhrifamesta sem 

hann gerði hins vegar var að gera lúðrasveitir að ómissandi parti af hernaði, þ.e.a.s. í 

orrustum. Lúðrasveitirnar sem voru ansi stórar, innihéldu oftast 16 trompetleikara, 6 

hornleikara og 3 básúnuleikara. Þetta gerði það að verkum að auðveldara var að koma 

skilaboðum til hermanna og höfðu þessar hljómsveitir gífurlega mikinn hljóm. Mikil 

þjóðerniskennd fór að einkenna lúðrasveitartónlist vegna þessa. 

 

Önnur markverð þróun í lúðrasveitum varð á Englandi á 19. öldinni. Lúðrasveitin var þá 

byggð upp á cornettum, saxhornum og túbum. Lúðrasveitir voru góður grundvöllur fyrir 

áhugamenn í hljóðfæraleik til að hittast og spila. Þetta gerði það að verkum að vinsældir 

básúnunnar, og nánast allra annarra blásturshljóðfæra, margfölduðust. Ástæðan fyrir þessu er 

talin vera að lágstéttarfólk hafði meiri frítíma og meiri pening milli handanna og valdastéttin 

taldi þetta vera pólitískt örugg útrás fyrir orku þeirra. 

 

Þróun lúðrasveitarinnar fór síðan á næsta stig í Bandaríkjunum á 19. öldinni þar sem 

áhugalúðrasveitir urðu mjög vinsælar og voru í þúsundatali. Upp úr áhugalúðrasveitunum 

urðu síðan til atvinnumanna lúðrasveitir sem túruðu um Bandaríkin. Á þessum tíma var hver 

einasti bær með sína eigin lúðrasveit, þannig að hvert sem að þú fórst í Bandaríkjunum, þar 

var lúðrasveit. Einn frægasti lúðrasveitarmars sem saminn hefur verið er “Stars and Stripes 

Forever” eftir John Philip Sousa, sem var sjálfur lúðrasveitarstjórnandi frá 1892-1931.  
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Árið 1929 skall kreppa á og erfitt var fyrir fólk að starfrækja stórar hljómsveitir. Vegna þessa 

dóu áhugalúðrasveitir nánast út. Í dag eru áhugalúðrasveitir algengar en þó aðallega sem 

skólalúðrasveitir eða einhvers konar herlúðrasveitir.5 

 

 

Stöðlun básúnunnar: 
 

Þróun básúnunnar á 19. öldinni var ansi hröð miðað við þróun hennar á 16., 17., og 18. 

öldinni. Básúnurnar sem voru notaðar í fyrri hluta 19. aldar voru kallaðar alto-, tenor- og 

bassabásúnur, en í dag myndum við líklega kalla þær allar tenor básúnur þar sem eini 

munurinn á þeim var stærð munnstykkisins. Ýmsar gerðir af básúnum urðu til og var útlit 

þeirra og hljómur mismunandi eftir því hvar í Evrópu hún var smíðuð.  

 

Árið 1820 í Vín urðu takkabásúnur til og urðu þær mjög vinsælar í seinni hluta 19. aldar. Á 

tímabili seldist var takkabásúnan meira að segja orðin vinsælli en hin hefðbundna 

sleðabásúna. Síðar meir fóru básúnuleikarar þó að átta sig á því að tónninn í sleðabásúnunni 

var hreinni og fullkomnari í "intonation" og fóru þeir koll af kolli að taka sleðabásúnuna aftur 

upp og þannig hefur sleðabásúnan haldið sessi sem hin sanna ímynd básúnunnar.6 

 

Á 20. öldinni varð ákveðin stöðlun á gerð básúnunnar og varð hún að því hljóðfæri sem hún 

er þekktust sem í dag. Algengustu gerðirnar eru tenor básúna með takka til að hjálpa 

básúnunni að spila á lægra tónsviðinu eða bassabásúna með tveimur tökkum. Alto básúnan 

hefur verið að koma með ákveðna endurkomu í sinfóníuhljómsveitum á 20. öldinni. Sumum 

stjórnendum finnst hún meira viðeigandi þegar spiluð er gömul tónlist þar sem gamla tenor  

básúnan hljómaði meira eins og alto básúna á þeim tíma sem tónlistin var skrifuð.7 

 
5. Guion, David. 2004, 2. Október. A Short History of the Trombone: The Wind Band and Popular Orchestra 
Traditions. http://www.trombone.org/articles/library/sh5-wind.asp 
 
6. Herbert, Trevor: The Yale Musical Instrument Series: The Trombone. Yale University Press. 2006. Bls. 

182-194 

7. Guion, David. 2004, 2. október. A Short History of the Trombone: Operatic and Symphonic Traditions. 
http://www.trombone.org/articles/library/sh4-opera.asp 

http://www.trombone.org/articles/library/sh5-wind.asp
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Demparar: 
 

Dempari er tól sem er notað til að dempa blásturshljóðfæri. Þá eru þar til gerðir demparar, 

sem líta oftar en ekki út eins og kókflaska eða vasi, settir framan á bjöllu hljóðfærisins og 

þegar spilaður er tónn, þá er hann dempaður og pínulítið kæfður til að koma með annan og 

mýkri hljómblæ í tóninn. 

 

Elsta dæmi sem til er um notkun dempara á básúnu er frá árinu 1467 og á rætur sínar að rekja 

til hátíðar í Frankfurt þar sem söngvarar og hljóðfæraleikarar fluttu tónlist saman. Talið er að 

leiðbeiningar sem fundnar voru bendi til þess að sleðatrompetinn (Sackbut) ætti að vera 

dempaður (einer gedempten drompten). Það er lítið til um aðrar heimildir um það að 

demparar hafi verið notaðir á básúnur fyrir 19. öldina. Það er þó vitað að Dietrich Buxtehude 

notaði dempaðar básúnur í nokkrum verkum sínum, eins og "Auf! Stimmt die Saiten" (1672), 

"Ihr Lieben Christen Freut Euch Nun" (1680) og "Castrum Doloris" (1705). Þetta eru þó 

algjör undantekningardæmi sem nefnd eru hér og demparar fóru ekki að vera vinsælir á 

básúnur fyrr en seint á 19. öldinni. Elsta dæmi sem vitað er um dempaðar básúnur í 

sinfóníuhljómsveitum eru í verkinu "Götterdammerung" eftir Wagner árið 1876.  

 

Margar gerðir eru til af dempurum og tónskáld í dag notfæra sér þessar mismunandi gerðir af 

dempurum mikið til að setja nýjan hljómblæ á hljóðfærið og búa til öðruvísi stemmningu í 

því verki sem spilað er í.8 

 

 

Helstu og algengustu gerðir dempara eru Straight, Cup, Harmon (Wow wow), Bucket og 

Plunger (Drullusokkur). Straight demparar geta verið tvenns konar, annað hvort hefðbundnir  

 
8. Herbert, Trevor: The Yale Musical Instrument Series: The Trombone. Yale University Press. 2006. Bls. 

25-28. 



kork demparar sem eru í laginu eins og keila, eða úr stáli sem er meira eins og flaska í laginu. 

 

 

 

 

Jazz: 
 

Ný tónlistarstefna varð til í kringum 1910 í New Orleans þar sem trompet, básúna og klarinett 

fengu það hlutverk að spila einhvers konar spunalaglínur yfir rythmasection sem innihélt 

yfirleitt píanó, kontrabassa eða túbu, gítar og trommur og var þessi tónlistarstefna kölluð 

Dixieland og markaði hún upphaf jazz tónlistarinnar.  

 

Í dixieland tónlist varð það vinsæll effekt hjá básúnu að spila glissando. Til að auglýsa 

dansleiki keyrðu dixieland böndin oft á vagni í kringum bæinn og til þess að básúnan fengi 

pláss fyrir sleðann sinn þá sat hún aftast á vagninum og fékk því gælunafnið ,,tailgate 

trombone”.9 

 

Jazz tónlist hélt áfram að þróast út í hinar ýmsu áttir. Í kringum 1930 varð langvinsælasta jazz 

  11

                                                 
9. Wilken, David M.. Evolution of the Jazz Trombone, Part One: Dixieland. 

http://www.trombone.org/articles/library/evojazz1.asp 
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stefnan til og var það Swing tónlistin. Hún var oftar en ekki spiluð af stórsveitum. Básúnan 

var ekki beint í miklu sóló hlutverki í þessari tónlist og var yfirleitt notuð í þeim tilgangi að 

styrkja bassann eða koma með ýmsar ,,kánter” melódíur. Þó kom það alveg fyrir að básúnan 

fékk sólóhlutverk en var það ekki mjög algengt.   

 

Duke Ellington stórsveitin er líklega frægasta stórsveit þessa tímabils. Básúnuleikararnir 3 í 

því big bandi, Lawrence Brown, Juan Tizol og Joe “Tricky Sam” Nanton, voru gríðarlega 

áhrifamiklir. Lawrence Brown gat spilað á hraða sem ekki hafði heyrst áður í jazzbásúnuleik. 

Juan Tizol spilaði á takkabásúnu og hjálpaði þar af leiðandi Duke Ellington að finna nýtt 

,,sánd”. Juan spilaði oft parta með saxofónleikurum og Ellington lét hann oft spila parta sem 

voru nánast ómögulegir að spila á venjulega básúnu, til dæmis að spila hratt milli H/B 

(B/Bb). Fyrir sleðabásúnu er mjög erfitt að spila hratt milli H og B þar sem H er á 7. legu og 

B á 1. legu. Joe "Tricky Sam" Nanton var líklega sá áhrifamesti af þeim öllum. Hann var 

fyrsti básúnuleikarinn sem notaði drullusokkinn sem mute og leikni hans með drullusokkinn 

var oft sögð vera eftirlíking af mannsröddinni. Hann var líka sá fyrsti sem notaði 2 dempara í  

einu, setti þá trompet dempara djúpt inn í bjölluna og notaði svo drullusokkinn yfir.10 
 

Út frá swing kom síðan önnur gríðarlega mikilvæg stefna í jazzinum sem heitir Bebop. Bebop 

var ekki eins og swing tónlist sem var vinsæl sem danstónlist á sínum tíma, Bebop var frekar 

til hlustunar og íhugunar, aðeins meira listrænt en dixieland og swing. Hljómsveitarstærðir í 

Bebop voru miklu minni en í swing.  Algengt var að það væru 1-2 sólóhljóðfæri, svo sem 

trompet, saxofónn eða básúna, svo var rhythmasection undir sem voru yfirleitt píanó og/eða 

gítar, bassi og trommur. Tempóið í Bebop tónlist er annað hvort mjög hratt, svo að tæknilega 

góðir hljóðfæraleikarar gátu sýnt sig svolítið, eða mjög hægt til að leyfa sólóistanum að spila 

hröð double time stef í sínum sólóum. Fyrst um sinn voru ekki margir básúnuleikarar sem 

spiluðu í Bebopinu vegna hraða þess.11 

J.J. Johnson: 

 
10 . Wilken, David M.. The Evolution of the Jazz Trombone, Part Two: The Swing Era.      

http://www.trombone.org/articles/library/evojazz2.asp 

11. Wilken, David M.. The Evolution of the Jazz Trombone, Part Three: Bebop.  



 
 

Margir básúnuleikarar hafa komið fram á sjónarsviðið í jazz tónlist, en J.J. Johnson verður 

líklega að teljast sá áhrifamesti. J.J. Johnson (Upphaflega James Louis Johnson) fæddist árið 

1924. Hann hóf mjög ungur að læra á píanó og þegar hann var 14 ára þá byrjaði hann að læra 

á básúnu. Hann hóf feril sinn sem jazzbásúnuleikari með því að spila með Benny Carter 18 

ára og aðeins  síðar með Count Basie. Bebop tónlistin fór síðan að heilla og höfðu Dizzy 

Gillespie og Charlie Parker mikil áhrif á hann og hvöttu hann til að nýta sína hæfileika í 

Bebop tónlist.  

 

Í stað þess að reyna að aðlaga básúnuna að Bebop þá aðlagaði hann laglínurnar í Bebop að 

básúnunni. Hraði hans í sínum básúnuleik var eitthvað sem hafði ekki sést áður, og voru 

margir sannfærðir um það þegar þeir heyrðu í honum að spila að hann væri í rauninni að spila 

á takkabásúnu. Notkun hans á víbrato var líka öðruvísi en fólk hafði áður kynnst í swing 

tónlistinni. Hann notaði vibratoið sjaldan, en þegar hann notaði það þá var það yfirleitt mjög 

lítillátt. Hann hafði gríðarlega mjúkan tón og ólíkt big band og dixieland básúnuleikurum 

reyndi hann að forðast glissando og rífandi tóna. Hann notaði cup mute mjög oft sem bætti 

enn meiri mýkt í hans tón.  

 

  13
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nd 

 

yndir og sjónvarpsþætti. Hann hélt áfram að koma 

am sem básúnuleikari til ársins 1997. 12 

óló Hlutverkaskrá fyrir Básúnu: 

21. 

nskáld. Annars er lítið sem ekkert meira vitað um sólóverk fyrir básúnur á 17. öldinni.  

 saminn 

ltingarkenndi 

ásúnuvirtúósinn Christian Lindberg hefur oftast flutt á tónleikum.  

ðrir 

lað er reglulega 

dag af ýmsum sinfóníuhljómsveitum er Concertino eftir Ferdinand David.  

                                                

Hann spilaði með Miles Davis á goðsagnakenndu plötunni "Birth of the cool" árið 1950. 

Hann settist tímabundið í helgan stein frá 1952-1954 og sneri síðan til baka og stofnaði ba

með öðrum básúnuleikara, Kai Winding. Samspil þeirra tveggja höfðu gríðarleg áhrif og 

sýndu þeir fram á að það væru til virtúósabásúnuleikarar og að þeir gætu spilað á sama hraða

og með sama skýrleika og hver annar trompetleikari eða saxofónleikari. Hann samdi einnig 

sinfónísk verk og einnig tónlist fyrir kvikm

fr

 

 

S
 

Sólóverk fyrir básúnu voru ansi óalgeng á árum áður. Elsta sólóverk sem vitað er um fyrir 

básúnu er verkið "La Hieronyma" eftir Giulio Martino Cesare og var það gefið út árið 16

Einnig er vitað um sónötu fyrir básúnu sem var samið í kringum 1660 eftir ónafngreint 

tó

 

Sama var upp á teningnum á 18. öldinni. Árið 1756 var fyrsti Concerto fyrir básúnu

og var hann eftir Leopold Mozart. Það er eitt af þeim verkum sem by

b

 

Á 19. öldinni fór básúnan að verða vinsælli. Básúnuleikarinn Friedrich August Belcke kom 

fram tvisvar sem sólóisti með Gewandhaus sinfóníuhljómsveitinni árið 1815 og hóf hann þar 

með 30 ára feril sinn sem sóló básúnuleikari. Í kjölfar vinsælda hans fóru að spretta upp a

framúrskarandi básúnuleikarar eins og til dæmis Varl Traugott Queisser, Moritz Nabich, 

Felippe Cioffi og Antoine Dieppo. Hins vegar eru fá sólóverk fyrir básúnu á 19. öldinni flutt í 

dag.  Vinsælasta sólóverk fyrir básúnu frá 19. öld og líklega það eina sem spi

í 

 

 
12. Wilken, David M.. The Evolution of the Jazz Trombone, Part Three: Bebop. 

http://www.trombone.org/articles/library/evojazz3.asp 
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ar 

ósinn á básúnu sem samdi sólóverk sem hafa komist inn í sóló  

lutverkaskrá fyrir básúnu. 

ar 

ringum einhvers konar skólatónleika og náðu ekki til mjög breiðs hóps áheyrenda.13 

ækninýjungar í básúnuleik á 20. öldinni: 

958 samdi 

ssískt menntaðra básúnuleikara er 

lönduð saman í eitt heilsteypt verk í listrænu tónlistinni.  

á 20. 

arann 

uenza V var 

kniaðferðum sem gerði básúnuna að mikið fjölbreyttari hljóðfæri fyrir vikið.  

                                                

Iðulega voru það virtúósarnir sem skrifuðu og fluttu sólóverk fyrir básúnu en sú tónlist v

fyrst um sinn sjaldan gefin út og þau sem voru gefin út náðu aldrei miklum vinsældum. 

Arthur Pryor var fyrsti virtú

h

 

Paul Hindemith samdi Sónötu fyrir básúnu árið 1941 og markaði það upphaf gríðarlegr

aukningar á framleiðslu á sólóverkum fyrir básúnu. Þó voru þau verk einungis spiluð í 

k

 

 

T
 

Í seinni hluta 20. aldar voru nýjar leiðir til að spila á básúnuna kynntar. 1957-1

John Cage “Solo for Sliding Trombone”. John Cage eyddi miklum tíma með 

jazzbásúnuleikara til að kynna sér alla þá "jaðar"tækni sem básúnuleikarar búa yfir. Þarna er 

komin bein tenging þar sem tækni jazzbásúnuleikara og kla

b

 

Verk John Cage var fullt af skemmtilegum nýjungum, en árið 1966 samdi Luciano Berio 

verkið Sequenza V sem var líklega það áhrifamesta með tilliti til tækninýjunga á básúnu 

öldinni, Sequenza V var byltingarkennt verk sem fór ótroðnar slóðir í kröfum á flókinni 

básúnutækni. Meðal tækninýjunga í þessu verki eru múltífónía (þar sem básúnuleikarinn 

syngur einn tón á meðan hann spilar annan á básúnuna), að básúnuleikarinn hristi demp

í bjöllunni og að búa til hljóð úr básúnunni á innönduninni. Einnig er mikið um gliss í 

verkinu og gerði þetta það að verkum að básúnugliss varð ásættanlegt sem effekt í art tónlist. 

Það voru eflaust margir básúnuleikarar sem gátu gert alla þessa hluti áður en Seq

samið, en Sequenza V gerði alla þessa effekta að ásættanlegu og viðurkenndum 

tæ

 
13 . Guion, David. 2004, 20. Október. A Short History of the Trombone: The Solo and Chamber 

Traditions. http://www.trombone.org/articles/library/sh6-solochamber.asp 
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past 

nskáld um að koma með ný og krefjandi verk fyrir básúnu enn þann dag í dag. 14 

Christian Lindberg: 

rð 

ndström á 

landi. Sá fundur átti eftir að hafa gífurleg áhrif á vinsældir þeirra beggja.  

g 

ma. 
                                                

 

Eftir Sequenza V hafa verk fyrir sóló básúnu í avant garde fjölgað gríðarlega og kep

tó

 

 

 
Á 9. áratugnum steig fram á sjónarsviðið byltingarkenndur básúnuleikari og hafði gífurleg 

áhrif á solo repertoire fyrir básúnu. Sá básúnuleikari heitir Christian Lindberg og er talinn 

vera áhrifamesti básúnuleikari allra tíma. Hann hóf ungur að læra á trompet en byrjaði að 

spila á básúnu þegar hann var 17 ára með vinum sínum í dixieland bandi og básúnan va

hans aðal hljóðfæri eftir það. Árið 1986 hitti Lindberg mann að nafni Jan Sa

Ís

 

Jan Sandström samdi verkið “A Motorbike Odyssey”, oft kallaður mótorhjólakonsertinn, o

var það samið sérstaklega fyrir Christian Lindberg og veittu endalaus ferðalög Christians 

Lindberg innblástur fyrir Jan Sandström til að semja þetta verk. Þetta verk sameinaði hei
 

14. Herbert, Trevor. The Trombone. Bls 292-294 
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u og hlustendur klassískrar tónlistar voru 

rifnir, þrátt fyrir Avant Garde keiminn af verkinu.  

rtektarvert hvað hann býr yfir undurfögrum tón á básúnuna en spilar einnig af miklum 

rafti. 

okaorð: 

að hún var ekki nýtt í hinum 

 af vinsælustu og þekktustu hljóðfærum 

nan er hins vegar komin til að vera og 

un líklega hvorki vera gleymd né grafin á næstunni. 

eimildaskrá: 

e Cambridge Companion to Brass Instruments. 

Fólk sem var ekki í markhópi klassískrar tónlistar fór að mæta á tónleika með Christian 

Lindberg. Nútímatónskáld báru virðingu fyrir verkin

h

 

Síðan Christian Lindberg kom fram á sjónarsviðið hefur solo repertoire fyrir básúnu 

margfaldast og varð hann fyrirmynd fyrir alla virtuoso básúnuleikara sem eftir hann komu. 

Hann sýndi fram á hraða, nákvæmni, tónsvið og úthald sem ekki hafði sést áður í básúnuleik 

eins og heyrist til dæmis á hans útgáfu af Hunangsflugunni eftir Rimsky-Korsakov. Einnig er 

það efti

k

 

 

L

 
Það verður að teljast merkilegt hvað það tók langan tíma fyrir básúnuna til að smokra sér upp 

við hlið annarra hljóðfæra hvað varðar notkun og fjölda virtúósa á hljóðfærið. Hún var fyrsta 

krómatíska brass hljóðfærið í heiminum og er það illskiljanlegt 

ýmsu verkum sem samin voru stuttu eftir uppfinningu hennar.  

Í dag er hins vegar enginn vafi á því að básúnan er eitt

heims og er hún nothæf í nánast hvaða tónlist sem er. 

Litlu munaði að básúnan hefði dáið út og hefði það verið mikill missir fyrir verðandi 

tónlistarsögu ef básúnan hefði einfaldlega horfið. Bású

m

 

 

H
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Cambridge University Press. 1997. 
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