
     

 

Saxofon er et treblåsinstrument selv om den er laget av messing. Saxofonen er et 
instrument en må være veldig forsiktig med. Den ha klaffer og strenger som ikke tåler 
hard behandling. Den kan for bøye seg slik at putene ikke tetter hullene ordentlig. En 
saxofon koster fra kr. 9000 og en reparasjon for skjeve stag og bøyler koster fra 2500 

Saksofon For at det til enhver tid skal være behagelig å spille på saxofonen, og for at den 
skal holde en god stand, trengs godt vedlikehold. Her følger tips på hvordan dette gjøres.   

Vedlikehold etter bruk 
Syre fra spytt er skadelig for saksofonen og syre fra svette fingre tærer på klaviaturet. 
Fuktighet kan skade putene. Derfor utføres alltid følgende etter bruk: 

x Ta munnstykket av halsen. Ta av røret (flisa) og tørk røret med den innvendige 
pussekluten før du legger det i rørbeskytteren (reed guard). 

x Tørk munnstykket innvendig med halspussekluten. 
Sett på rørklemma og rørhetta. 

x Ta halsen fra kroppen. Rist fuktighet ut av hver ende. Tørk halsen innvendig med 
den innvendige halspussekluten. Tørk deretter av endetappen og korken. 

x Hold saksofonen i klokka. Vend og rist kroppen for å fjerne fuktighet. Slipp loddet 
på den innvendige pussekluten/børsten gjennom fra klokkesiden og trekk 
kluten/børsten gjennom. Dette gjentas inntil all fuktighet er fjernet. Tørk deretter 
innvendig i halsfestet. 

x Med den utvendige poleringskluten tørkes klaviaturet og kroppen utvendig. 

Vedlikehold  

x Tørk over instrumentet med en godt oppvridd og fuktig klut av og til.  
x Smør korken på halsen med Cork Grease.   
x Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette går ekstra hardt utover putene. 
x Munnstykke og pærestykke kan vaskes i mildt lunkent såpevann (Sunlight) 
x Putene kan tørkes av med sigarettpapir eller egnet papir som kan kjøpes i musikkforretninger. 
x Smøre korken på halsen med korkfett. 
x Stramme skruer og akslinger. Gjøres sammen med materialforvalter. 
x Støvsuge kassen. 

Ta kontakt med materialforvalterne hvis du oppdager at noe er galt. 

Oppstår det problemer som lekkasjer og skader på klaviatur eller instrumentkroppen, bør dette sjekkes av fagmann.      

Det er mulig å få kjøpt pussesett til saxofon i musikkforretninger, med munnstykkebørste. 

 


