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Ledare
Förra numret av Gitarr & Luta var förmodligen tidningens tjockaste utgåva någonsin 
med sina 60 sidor. Delvis berodde det på att vi firade en populär jubilar i Gunnar 
Lif på hans 80-årsdag. Men det var också till viss del beroende på att mycket mate-
rial hade strömmat in till redaktionen. Som redaktör är man glad över att många vill 
delta i tidningsmakeriet och att det kommer in rapporter från många delar av landet 
som vittnar om en aktiv gitarrkultur. Samtidigt ställer det större krav på redaktionens 
arbetskapacitet. Lyckligtvis har vi nu fått ihop ett ambitiöst gäng som lägger ner många 
timmars arbete på att färdigställa tidningen. Allt arbete sker ideellt och det medför spe-
ciella förutsättningar när det gäller att planera genomförandet. Eftersom jag har varit 
inblandad i redaktionen i många år, kan jag omvittna att det aldrig under min tid har 
varit en så professionell medarbetarskara som nu! Och förhoppningsvis syns det också 
på tidningen.

Gitarr & Luta har genomgått en transformation från en ganska stel och tunnare 
tidning till en, som vi hoppas, modern musiktidskrift. Kanske återstår någon del av 
omvandlingen; föreningen har under flera år diskuterat en förnyelse av logotyp och 
typsnitt, men i övrigt tror jag att vi har kommit långt om ännu inte i mål.

Det föreliggande numret innehåller spännande reseberättelser från olika delar av 
Gitarr-Spanien, men också rapporter från vårt eget land, från festivaler, skolor och 
konserter. Vi har också en intressant artikel om en förbisedd legend i gitarrhistorien, 
Eddie Lang.

Inför sommaren finns det möjlighet att delta i SGLS Liten Gitarrakademi på Ingesunds 
musikhögskola, men jag kan avslöja att det var nära att traditionen med sommarkursen 
på denna härliga skolanläggning skulle brytas, eftersom delar av skolan renoveras under 
sommaren. Det vankas ännu mer spännande i gitarrväg till hösten, bl.a. på Uppsala-
festivalen. Och innan dess kan ni som vanligt i konsertkalendern finna många intres-
santa gitarrkonserter att besöka.

Trevlig sommar!

    ROLF NILSéN, REDAKTöR
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AKTUELLT & NOTISER

Sommarkurs
i Ljungskile

Den som är 15 år och uppåt och vill 
fördjupa sina kunskaper i gitarr och 
ensemble spel i en stimulerande och 
vacker miljö kan fortfarande (sista 
an mälningsdag 5 juni) hinna anmäla sig 
till sommarkursen på Ljungskile folk-
högskola 18–22 juni 2012. Man kan delta 
oavsett vilken nivå man befinner sig på. 
Kursledarna Mårten Falk och Christer 
Brodén erbjuder även möjlighet att spela 
i gitarrorkester och med sångare, piano 
eller marimba. Det blir också konserter 
under veckan. Mer info och anmälan hit-
tar man på  www.musikvecka.se - klassisk 

Volterras Gitarr-
institut för sjätte 
sommaren

Antigoni Goni, som startat och leder 
sommarkurserna i den toskanska sta-
den Volterra, inbjuder i år till den sjätte 
årgången av denna intressanta  åtta 
dagars gitarrkurs som pågår mellan den 
10 och den18 juli. Bland rubrikerna för 
seminarierna finns så skilda ämnen som 
musikfysiologi, hur man kommer över 
scenskräck och hur man skapar ”bio-
dynamisk musik”. Det blir också kon-
serter med bl.a. Carlo Barbosa-Lima och 
Avril Kinsey.

Gitarrbyggaren John 
Gilbert avliden

Den amerikanska gitarrbyggaren John 
Gilbert har avlidit 90 år gammal. Gilberts 
gitarrer var eftersökta och spelades av 
bl.a. David Russel, David Leisner, George 
Sakellariou, David Tanenbaum, Frederic 
Hand, Earl Klugh, Raphaella Smits och 
många andra. Sonen Bill Gilbert fortsät-
ter i faderns fotspår och har sedan ett 
antal år tillbaka tagit över gitarrbyggandet 
medan John Gilbert koncentrerade sig på 
tillverkningen av stämmekanik. 

Viktig information om 
Liten Gitarrakademi 2012

På grund av underhållsreparationer av 
Musikhögskolan Ingesunds lokaler kom-
mer dessa att vara stängda under som-
maren. Det innebär att all verksamhet vid 
Liten Gitarrakademi kommer att bedrivas 
i Ingesunds folkhögskolas lokaler. SGLS 
fick detta besked strax före påsk och efter 
utvärdering av folkhögskolans lokaler har 
styrelsen beslutat att vi kan hålla kursen 
i dessa. Inkvarteringen (mat och logi) 
berörs inte av renoveringen.
SGLS styrelse 20 april 2012 

Gitarr och konst 

Den 7 juni framför Mårten Falk pro-
grammet Nocturnal på Waldemarsudde i 
Stockholm. Programmet är sammanställt 
för att spegla och kommentera Eugène 
Janssons nattliga motiv som hänger i 
samma sal som konserten äger rum. 
Huvudverk är Benjamin Brittens
Nocturnal, i övrigt innehåller programmet 
musik av Janssons samtida. 

I augusti hålls ett liknande evenemang på 
Nationalmuseum. Under utställningen 
Passioner, innehål-lande starkt uttrycksfull 
konst genom seklerna, spelar Mårten Falk 
ett program med passionerad gitarrmusik 
genom femhundra år – bl.a. Bachs
Chaconne och Luciano Berios Sequenza XI.

Under november–december kommer 
Mårten Falk också att genomföra en 
omfattande turné i USA och Kanada. 
Turnén kommer att innefatta drygt tio 
konserter och dessutom masterclasses och 
radioframträdanden. 

Säljes:
Casimiro Lozano 2012 dubbeltop
Thomas Humphrey 1988 (Duo Assad)

Köpes:
Bolin 11 str altgitarr

Carsten Grøndahl

Tel: 0045-24893285
E-mail: guitar@carsten.nu

Radannons

SGLS ÅRSMöTE 2012
SGLS medlemmar kallas härmed till årsmöte 2012

Tid : tisdagen 2012 07 24 kl 18.00  
Plats : aulan på Ingesunds folkhögskola

Motioner skickas till SGLS sekreterare
Roland Hogman: hogmanton@swipnet.se

Ändring av SGLS stadgar enligt förslag,
antaget på medlemsmöte 2011 10 14 i Uppsala,
publicerat på hemsidan. (Ändringsförslag 2 av stadgar för SGLS)

Förslag till valberedningen lämnas till valberedningens sammankallande
Mats Jacobson: mats-jacobson@telia.com

Varmt välkomna

STYRELSEN
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Mårtens elevkonsert

En lördagseftermiddag sent i februari gick 
vi och lyssnade på Mårten Falk och några 
av hans elever på Musikvalvet Brinken i 
Gamla Stan. Eleverna var i olika åldrar 
och hade spelat olika länge, men gjorde 
alla fina soloprestationer. 

TEXT: HELENA BJöRzéN OCH YVONNE NORDSTRöM

Mårten avslutade med att spela själv, dels 
två kompositioner av eleven Eliot 
Nordqvist, dels ett stycke av Eduardo 
Sainz de la Maza tillägnat Gunnar Lif. 
Han spelade också Asturias, ett stycke som 
han också gärna låter sina elever spela. 

Rolig konsertidé, mysig sal, duktiga elever 
samt en inspirerande och hjärtlig lärare 
blev vårt intryck av eftermiddagen. Mer 
sånt – det inspirerar!

Mårten Falk tillsammans med Eliot Nordqvist och Rebecca Vats-Jonsson

Daniel Comstedt Josef Segerstedt



Uppsala 
Gitarrfestival 
växer till en 
femdagarsfestival!

”The Uppsala guitar festival ranks today among 
the top 4 or 5 international guitar festivals in the 
whole world.” Sergio Assad

Årets program för Uppsala gitarrfestival är spikat och 
biljet terna har börjat släppas! David Russel och Kazuhito             
Yamashita, två av de stora inom klassisk musik, kommer till 
Uppsala för var sin konsert, och i David Russels fall även en 
master class. Dame Emma Kirkby, en av världens mest kända 
specialister inom tidig musik, framträder tillsammans med en 
av världens bästa och mest kända lutenister, svensken Jakob 
Lindberg. Vicente Amigo är en av flamencovärldens stora 
virtuoser. Han kommer till Uppsala tillsammans med sitt band 
för den avslutande konserten på hela festivalen. 

Övriga konsertartister är: legenden Allan Holdsworth, en av 
de mest inflytelserika innovatörer i spänningsfältet mellan 
rock och jazz, fingerstylegitarristen Tony McManus, som har 
kallats ”The Jeff Beck of the acoustic guitar”, den mångsidige 
rockgitarristen och pedagogen Guthrie Govan med band 
och folklorefenomenet Carlos Martinez från Argentina. Från 
Sverige har man möjligheten att lyssna på unga lovande gitar-
rister: Mattias Jacobsson & Uppsala Kammarsolister samt 
den mycket framgångsrika Duo KeMi, m.fl. De senaste årens 
satsning på konsert unga förmågor återkommer efter stort 
intresse.

För mer info: www.uppsalagitarrfestival.se
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Det låg en spänd förväntan i 
 luften på Artisten i Göteborg 
denna afton. Stora salen var fylld 
av gitarrentusiaster som kom-
mit för att delta i hyllningarna 
av en av den svenska gitarrens 
förgrundsgestalter under snart ett 
halvt sekel, Gunnar Lif.

Jag hade förmånen att tillsammans med 
några av mina gitarrelever dela en konsert 
tillsammans med Gunnar på en liten 
mysig restaurang i Göteborg våren 2011.
Det var imponerande att höra  Gunnar 
spela och åter ta del av hans aldrig 
sinande entusiasm. Uppmuntrande kom-
mentarer och nyfikna frågor från Gunnar 
gjorde att eleverna spelade upp betydligt 
fler stycken än de från början tänkt sig. 

Men nu var det den 31 mars 2012 och ett 
större format på konserten, som inleddes 
med filmvisning som bjöd på intervjuer 
och lektioner där Gunnar undervisade. 
Senare visades en andra film, där Gunnar 
berättade om sin tid i Spanien. Mårten 

Falk, som gjort filmerna, spelade sedan 
konsertens första stycke, Confidencia, skri-
vet av Gunnars mångåriga lärare, Eduardo 
Sainz de la Maza, och tillägnat Gunnar.

Det blev en varierad konsert med musik 
inte bara för gitarr utan också vihuelatrio 
och gitarr med marimba. Välbekanta solo-
stycken för gitarr av bl.a. Albéniz, Turina, 
Barrios, Moreno-Torroba och Castelnuovo 
Tedesco framfördes och framkallade många 
igenkännande leenden bland publiken. Spe-
ciellt för kvällen nykomponerad musik hade 
skrivits av Lars Carlsson och Christoffer 
Elgh och Mårten Falk uruppförde. You hero 
gitarr, ett nykonstruerat instrument, trakte-
rades av Patrik Karlsson i två kompositioner 
av Martin Q Larsson och Lisa Ullén. 

Det var imponerande att höra hur artist 
efter artist gjorde det svåraste man kan 
göra, nämligen att sitta och vänta för att 
sedan gå upp på scenen och spela bara 1–2 
stycken. Ett tack till alla som bidrog till 
denna kväll, som utöver de ovan nämnda 
var Magnus Gutke, Roger Molin, Sven 
Lundestad, David Olsson, Christer 
 Brodén och Daniel Berg.

TEXT: JOHAN ABRAHAMSSON
FOTO: PER HALLGRENJubileumskonsert

Gunnar Lif 80 år!

När Manuels Penellas dubbelkvartett 
klingat ut och applåderna slutligen lagt 
sig var det en påtagligt rörd och stolt 
Gunnar som intog scenen och högtidligt 
deklarerade att han framöver kommer att 
utöka sin dagliga övning med 2 timmar 
för att kunna hålla jämna steg med sina 
forna elever.

I mötet med en 6 år gammal gitarrist på 
en liten restaurang, som inte vet om han 
ska våga spela upp det där stycket för alla 
de här människorna, eller i mötet med 
fullblodsproffs, som denna kväll på Artis-
ten, besitter Gunnar alltid förmågan att 
entusiasmera. Man går alltid stärkt ur ett 
möte med Gunnar. Detta parat med hans 
ständiga arbete att själv utvecklas, att se 
sina elevers olikheter som något unikt och 
som en tillgång är otroligt inspirerande 
och en ledstjärna som sträcker sig långt 
bortom gitarrspel.

Gunnar Lif – 80 år ung!
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En påtagligt rörd och stolt Gunnar intog 
scenen och deklarerade högtidligt att 

han framöver kommer att utöka sin dagliga 
övning med 2 timmar för att kunna hålla 
jämna steg med sina forna elever

Gunnar Lif hyllas med buketter och applåder

Sven Lundestad

Christer Brodén och Patrik Karlsson Patrik Karlsson
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Spanskt! 
Releasekonsert med Mårten Falk

En kulen och regnig kväll i slutet 
av mars vandrade jag genom 
centrala Stockholm och kände 
att jag just då längtade väldigt 
mycket till Spanien! På min väg 
hade jag kommit till Gamla Stan 
och av en slump passerade jag 
Musikvalvet. Det stod en skylt 
utanför på gatan att det skulle 
vara releasekonsert denna kväll 
för Mårten Falks senaste cd! När 
jag sedan läste rubriken för kon-
serten, kände jag hela situationen 
som ett tecken och ett svar på min 
längtan som jag bar. Så det var 
bara att stiga in och se vad kväl-
len kunde bjuda!

Mårten Falk hade valt att kalla program-
met denna kväll för ”ESPAÑOLETAS – 
Spansk gitarrmusik genom fem sekler”.  
Kvällen skulle bjuda på musik för både 
vihuela och gitarr. Mårten inledde med en 
presentation där han berättade att konser-
ten i det stora hela avspeglade innehållet 
på hans nya cd – som också fanns till 
försäljning.

Programmet inleddes majestätiskt med 
musik på vihuela: Cancion del Emperador 
av Luys de Narvaez. Narvaez var en av de 
mest betydande vihuelakompositörerna i 
Spanien under 1500-talet. Vihuelans enda 
stora sekel. Cancion är ett arrangemang 
av Josquins kända Mille regretz och var 
en av Karl V:s favoritsånger. Narvaez 
själv var under sitt liv verksam i kejsarens 
hovkrets och tjänstgjorde hos kejsarens 
sekreterare Francisco de los Cobos. Efter 
detta stycke  följde de kända variatio-
nerna på vallvisan Guardame las Vacas 
(Vakta korna åt mig), ett mycket känt 
tema och stycke som också förekommer i 
transkriptioner för gitarr. 

Redan här vill jag säga att jag tycker att  
Mårten Falk alltid presenterar den musik 
som han har valt att framföra vid sina 
framträdanden med fina kommentarer 
från historia och historier kring tonsät tare 
och musik! 
                                                                                                                                         
Efter Narvaez följde två stycken av 
Alonso Mudarra, varav det ena var den 
kända harpfantasin Fantasia X. Detta 
stycke är liksom Guardame las Vacas till 
sin karaktär tidlöst och tilltalar många 
utövare och lyssnare.  Det kändes som en 
stor förmån att få avnjuta förenämnda 
stycken just på vihuela! Det händer inte 
så ofta, då vihuelan är ett instrument som 
sällan förekommer i konsert sammanhang.  
Musik skriven för vihuela spelas ju oftast i 
transkription på gitarr.

Så över till gitarr! Musik  från 1600-talet 
av Gaspar Sanz. Mårten Falk spelade en 
Espanoletas och en Canarios, två spanska 
danser som fanns i många versioner under 
Sanz’ tid. Dansant och charmigt! Gaspar 
Sanz var den kände och uppskattade 
kompositören och musikern  som också 
var författare till ett stort verk  (Instrucción 
de música sobra la guitarra espagnola. 
Zaragoza 1674), både  en gitarrskola och 
en publikation av kompositioner och 
arrangemang, allt noterat i tabulatur för 
femkörig gitarr. Instrucción blev, och är än 
i dag, mycket populär. Många stycken ur 
den är transkriberade till gitarr.

Efter ett hopp framåt i tiden kom Mårten 
Falk ”naturligtvis” till Fernando Sor 
(1788–1839). Från början utbildad i musik 
som korgosse i Montserrat blev Sor med 
tiden en firad kompositör av olika verk 
och en aktad gitarrist. Under sin 
tid i London skrev han otroligt 
uppskattade vokala stycken, 
men också balettmusik som 
firade stora succéer runt 
om i Europa. Balet-
ten Cendrillon 
framfördes över 

100 gånger på Parisoperan! Sor hade ett 
brokigt liv som militär, administratör, 
kompositör och inte minst som upp-
skattad gitarrist. Mårten Falk spelade 
Sors Introduktion och variationer över ett 
Mozarttema, op. 9, där Mårten berättade 
att det tema som verket till största delen 
rör sig kring är ett tema skrivet av en 
italiensk kompositör. Trots titeln…

Konserten blev sedan en parad av katalan-
ska tonsättare: Tárrega,  Llobet,  Granados 
och Albéniz.  (Även  Fernando Sor var 
född i Barcelona i spanska  Katalonien.) 
Francisco Tárrega (1852–1909) och hans 
elev Miguel Llobet (1878–1938) var ban-
brytande med att föra fram gitarren som 
konsertinstrument under stora turnéer. 
De komponerade och arrangerade mycket 
musik för gitarren. Här framförde Mårten 
ett antal stycken. Naturligtvis Tárregas 
Recuerdos de la Alhambra men även Gran 
Valse.Llobet är känd för sina fina arrang-
emang av katalanska folkvisor. Några 
stycken framfördes av Mårten, bland 
annat den mycket harmoniskt komplexa 
El Mestre, ett stycke som Andrés 
Segovia på sin tid uppskattade 
mycket.
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Den ende ”icke-katalanske” kompositören 
i senare delen av Mårten Falks program 
var Joaquín Turina (1882–1949). Mårten 
spelade Turinas Fandanguillo. Turina var 
pianist och kompositör och orienterades 
till den nationalromantiska inriktningen 
på inrådan och uppmuntran av Manuel 
de Falla och Isaac Albéniz.

Programmet  avslutades med några 
stycken av de två stora tonsättarna och 
pianovirtuoserna Enrique Granados 
(1868–1916) och Isaac Albéniz (1860–
1909). Av Granados spelade Mårten Falk 
Spansk dans nr 5 ”Andaluza”. Ett fan-
tastiskt fint stycke som är transkriberat 
för flera olika instrument. Av Albéniz 
spelades Cádiz och Asturias Leyenda ur 
Suite Española, tidlöst populära på både 
piano och gitarr – alla stycken skrivna för 
piano.  Mårten Falk var föredömlig och 
mycket noga med att under hela kvällen 

ange vem som i förekommande fall hade 
arrangerat/transkriberat de olika styckena. 
Kvällen avslutades med ett extranum-
mer, ett mycket melodiöst och sångbart 
Allegretto av Fernando Sor.

Ett antal produktioner har gjorts under 
årens lopp med den spanska musiken 
som tema. Urval av stycken blir ju alltid 
 personligt, präglat av den som spelar. En 
stor och trevlig skillnad till skillnad från 
andra Spanien-program är att Mårten 
Falk spelar stycken av de gamla vihuela-
mästarna – just på vihuela! Jag tycker 
också att de två kompositörerna är ett 
bra val med ett par riktiga örhängen som 
klingar bra på detta vackra instrument. 
I övrigt präglades programmet mycket 
av de klassiska gitarrtonsättarna och 
national romantikerna. Det är ett medve-
tet val som Mårten Falk har gjort och som 
han fullföljer med stor känsla och finess!

Jag vandrade nöjd hemåt i den mörka kväl-
len. Jag hade blivit bönhörd. Jag kom till 
Spanien!
                                                                                                              

STIG-ARNE WIDéN

Upplysningar och fakta i texten ovan har 
jag hämtat från Mårten Falks presentation 
vid konserten och ur The New Grove´s 
Dictionary of Music.

19 kr i frakt på alla stängar

www.gitarren.se

21.795 kr

Esteve Granados 12C
  

Lock i solid ceder - Sarg och botten i solid 
riojakaranda - Hals i mahogny, ebenholts-

förstärkt - Greppbräda i ebenholts.

Esteve är mycket noga i sitt urval av trä 
vilket återspeglas i såväl tonen som i 
byggkvaliteten. Ett högkvalitativt och 

mycket prisvärt gitarrsortiment.

Besök oss på webben www.gitarren.se eller i våran fysiska butik i Göteborg. Våra gitarrdoktorer finns alltid på plats för rådgivning och reparationer. 
SKANSTORGET 10 - GÖTEBORG - 031 711 03 11
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”Henne känner jag igen…”
Dan Grenholm fick ett brev till Mallorca, 
där han bodde och arbetade för Vingresor. 
Brevskrivaren ställde frågan om man kan 
spela flamenco utan att ha varit i Spanien. 
Frågan gällde naturligtvis mig. Efter 10 
lektioner i Stockholm för flamenco-
gitarristen Justo de Badajoz, som gästade 
Berns, var jag i full gång som artist med 
flamenco som extra krydda. Svaret blev 
naturligtvis: ”Nej.”

Inte långt efter det svaret möttes Dan, 
Diego Blanco och jag på SGLS första 
”Liten Gitarrakademi” i Ransäter. Med en 
raljerande men också charmig ton kon-
staterade Dan att det var jag som var den 
som gav sig på flamenco. Jag medgav det 
lite blekt och undvikande. Men senare, 
när jag sitter på mitt rum och spelar för 
några vänner, slås dörren plötsligt upp, 
Dan stormar in, kysser mig på pannan 
och säger: ”Hur skulle jag kunna ana att 
du spelar så här?” Så började vår livslånga, 
nära vänskap.

Dan visste att Justo de Badajoz skulle 
spela med Pacita Tomás i Palma under 
sommaren. Innan jag ens hann reflektera 
över det ordnade Dan en flygbiljett emot 

att jag underhöll på Vings välkomst-
partyn. Jag fick återuppta mina laddade 
och generösa lektioner för Justo. De var 
ordlösa och på gehör. Det dröjde några år 
innan vi kunde tala med varandra. 

Jag hängde med Dan på alla hans eskapa-
der och till hans vänner. Bland vännerna 
var gitarrbyggaren George M. Bowden 
och hans hustru Carmen.

Man kan fråga sig om livet styrs av slum-
pen eller om vi intuitivt söker samman-
hangen. Till SGLS tidning har Kerstin 
Bjelkeman knutits. Kerstin dök plötsligt 
upp bland gitarristerna för ett par år 
sedan. Hon har förmågan att vandra 
vägen fram med ögon och öron öppna. 
Med det hon möter på vägen lägger hon 
pussel. Bitarna passar alltid ihop. En av 
bitarna blev jag.

Sedan många år bor Kerstin stora delar av 
året på Mallorca. Hon är nära vän med 
gitarrbyggaren Antonio Morales, vars 
gitarrer hon representerar. På en vägg i 
hans verkstad bland en mängd fotogra-
fier av gitarrister får Kerstin syn på ett 
fotografi av mig och Dan. ”Men… henne 
känner jag igen!” utbrister hon och nystar 

upp trådarna från 40 år bakåt i tiden. 
Där hittar hon Georges hustru Carmen 
och Maria som franskpolerade gitarrerna. 
Kerstin bjuder ner mig till Mallorca.  
Vännen Antonio Morales var under 13 
år lärling hos gitarrbyggaren Georg M. 
Bowden. George gav honom allt om 
sin forskning i gitarrbygge och de nya 
idéer han kommit fram till med sina 
konstruktioner. Så småningom byggde 
och forskade de tillsammans. När George 
dog ärvde Antonio verkstaden med alla 
maskiner, ritningar, verktyg, mängder av 
gammalt, ovärderligt trä och… fotografiet 
med mig och Dan.

Träden är levande varelser
Jag möter Antonio. Han kommer redan 
första kvällen med en av sina flamenco-
gitarrer, som jag får låna under min 10 
dagar långa vistelse.
Historien om eleven som får ärva mästa-
rens hemligheter, verkstad och allt som 
däri medföljer är som en saga. Antonio 
förvaltar arvet i Georges anda men går 
också vidare i utvecklingen av klang och 
färg med spännande nyskapande, kopior 
av gamla kända byggares instrument och 
ständiga experiment. 

Antonio kommer ifrån Extremadura där 
han hade sin barndom med mamma, 
pappa och en syster. Han utstrålar en 
blandning av iakttagare med en inre, djup 
balans och en snabb humor med sinne för 
det absurda.

”Jag vet inte varför”, säger Antonio, ”men 
jag har alltid så länge jag kan minnas velat 
bli snickare. Jag hade ingen snickare som 
förebild inom familjen. Min livslånga 
passion för trä började när jag var 5 år. 
Då önskade jag mig en verktygslåda för 
snickeri i julklapp. När jag slutade skolan 
reste jag till min moster i Sevilla och arbe-
tade på en bar. Det var långt ifrån mina 
drömmars snickeriverkstad. Efter ett år 
flyttade jag till min farbror som bodde på 
Mallorca. Där fick jag äntligen börja mitt 
liv med trä, som möbelsnickare.

Min längtan efter att få arbeta med trä 
hänger ihop med trädets ålder, jorden och 
mikrokosmos i makrokosmos. Träden bär 
människans historia med sig som åldrade 
vittnen till tingens inbördes förhållanden. 
När jag var 16 år började jag med karate, den 
äldsta kampsporten. Jag erövrade svart bälte 
och började undervisa när jag var 23 år.”

Åter till Mallorca
del 1 TEXT: EVA NORéE    FOTO: KERSTIN BJELKEMAN
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Jag undrar om det inte är långt emel-
lan kampsport och gitarrbygge. Antonio 
förklarar att känslan för gamla, levande 
traditioner som karate och Kendo ger en 
helhet åt existensen. Samma helhet ger 
också trädet. Det finns givna naturla-
gar att utläsa i det lilla och i det stora 
som balans, kompakthet, vibrationer, 
brytpunkter. ”Det handlar om disciplin, 
meditation, en konst, ett sätt att leva, och 
så ser jag också på mina gitarrer.”

En dag byggde Antonio en gitarr som 
omväxling till möbelsnickeriet. En god vän 
presenterade honom och hans gitarr för 
Georg. M. Bowden. Det gick ett par år. 
George sökte en lärling innan han skulle gå 
i pension. Då kom han ihåg Antonio. 

George var nyfiken på hur långt han 
kunde utveckla sina idéer. Han var en 
uppfinnare. Antonio tillförde all sin kun-
skap om trä. Båda hade en stor passion 
för att utforska akustiska förhållanden, 
proportioner, vibrationer och olika trä-
slags egenarter. Antonio berättar:

”Vi hade väldiga diskussioner. Jag kunde 
komma hem på lunch till Carmen och 
George. Redan under maten började vi med 
att lägga fram våra idéer. Den ene försvarade 
och den andre försökte att motbevisa. Georg 
hade de teoretiska pusselbitarna. Jag visste 
hur man skulle sätta ihop dem. Vi komplet-
terade varandra. Vi var som två stridstuppar 
när vi försvarade våra åsikter. Det kunde 
hända att vi ringde upp varandra när vi kom 
hem trots en hel dags ändlösa diskuterande. 
Det var nyttigt för mig att hela tiden vara 
tvungen att övertyga George.”

Det kom en dag när George tyckte att 
Antonios gitarrer var bättre än hans egna. 
Men Antonio ser det som en naturlig 
utveckling. George hade nycklarna som 
de båda bygger efter. Resten är utveckling. 

”George gav mig sin filosofi, sin erfaren-
het och förmågan att få ett instrument att 
nå längre än till ljudet. I all konst finns 
lagar, en nödvändig kunskap som ständigt 
tvingar oss att gå den långa vägen. Det 
finns inga genvägar. En målare som har 
hela den klassiska skolningen kan tillåta sig 
att dra ett enda streck. Han kan gå direkt 
till enkelheten tack vare all sin erfarenhet.”

Antonio studerar och kopierar en gitarr av 
Santos Hernandez från 1931.

”Här finns enkelheten. Den karaktäris-
tiska tonen som gitarrerna hade i början 
av 1900-talet tycker jag mycket om”, säger 
han. ”En kopia måste likna originalet 
men mikro- och makrokosmos och det 
som styr övertonerna spelar också in. Det 
är där man hittar byggarens eget signum, 
som man känner igen mästerkocken på 
hans sätt att krydda. Mina gitarrer har 
mitt signum utan att likna varandra.”

Jag blir nyfiken när han hänvisar till 
läran om Pytagoras sats i förhållande till 
studien om en vibrerande sträng och dess 
12 brytpunkter.
Han säger att det är en kunskap som 
stämmer in på allting.

”Gitarren ligger nära människans röst. För 
att få fram den mest perfekta gitarren borde 

man rätta sig efter den mänskliga stämman. 
Jag brukar också anpassa instrumentet efter 
musikers sätt att spela. För den meditativt 
lagda musikern har jag byggt ”Faraona,” en 
gitarr med dubbla bottnar.
Man stämmer instrument efter 440–442 
Hz svängningar men det naturliga sväng-
ningstalet är 432 Hz. Den stämningen går 
inte att använda tillsammans med andra 
instrument. Men för solospel på gitarr ger 
432Hz svängningar ett naturligt flöde.”

I verkstaden har Antonio hängt upp 7 
långa rör som han har kapat till i tonerna 
F, C, G, D, A, E, H. Det sjunger vackert 
emellan rören och vibrationerna känns i 
kroppen. ”Så fungerar vibrationer”, säger 
Antonio. ”Vibrationer i harmoni gör en 
bra gitarr. Disharmoni ger dissonans och 
en dålig gitarr.”

Min längtan efter 
att få arbeta 
med trä hänger 

ihop med trädets ålder, 
jorden och  mikrokosmos 
i makrokosmos 
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Jag undrar vilket träslag han föredrar. 
Han svarar bok, därför att den är magisk 
och majestätisk. Jag säger att man väl inte 
bygger gitarrer av bok.

”Alla träd vill inte bli gitarrer”, svarar 
han. ”När gitarrbyggaren vandrar genom 
skogen gömmer sig träden. Men de som 
blivit 500 år gamla eller mer kanske vill 
väcka byggarens uppmärksamhet för att få 
en fortsatt existens och vibrera genom en 
musikers varsamma händer.”
År 2014 är det 50 år sedan George 
 Bowden startade sin verksamhet. Nu 
smids det planer för att fira det halva 
seklet. Bredvid Antonio i verkstaden står 
sonen Antonio Morales junior och bygger 
sina gitarrer. Han är tredje generationen 
som fortsätter in i nästa halvsekel.

”Passion, sympati, förtroende och den 
sanna kärleken”
Varje söndag åker Antonio till det äldrebo-
ende där Carmen, nu 89 år gammal, bor. 
Där möter han också upp Maria. Den här 
gången följer Kerstin och jag med.

Carmen sitter i en rullstol oförmögen 
att röra sig. Bredvid står en kvinna som 
jag omedelbart känner igen. Vi faller 
varandra om halsen och utbrister att vi 
inte förändrats ett dugg under 40 år. Jag 
tror att hon är Carmen.
När vi ska placera oss vill jag sitta vid vad 
jag tror är Carmen då Kerstin rättar mig. 
Jag sätter mig vid den sorgsna, halvt från-
varande kvinnan i rullstolen och tänker 
att det blir svårt att göra en intervju. Jag 
frågar om det var den stora kärleken vid 
första ögonkastet när hon mötte George.
”Nej, det var stor sympati”, svarar hon.
”Jag kommer inte ihåg någonting”, säger 
hon sedan med svag, ihålig stämma. 
”Jag kommer inte ihåg dig. Jag vet att vi 
möttes en gång men… nej, jag orkar inte.” 
”Jag kommer inte ihåg dig heller”, erkän-
ner jag,”men jag är glad att få träffa dig 
som var Georges hustru.”

Nu vill Carmen berätta om George och 
hans gitarrer, men jag stoppar henne.
”Du var väl någon före George?”, säger jag 
och ser en skugga av förvåning över hennes 
ansikte. Sedan börjar hon att minnas.

Carmen föddes i Barcelona, där hon gifte 
sig och flyttade till Tanger. Efter tre års 
kamrat äktenskap separerade hon från 
maken. Man kan inte skilja sig i katolska 
länder. I Tanger träffade Carmen Juan, som 
var 27 år äldre. Han arbetade för Unesco 
och var stationerad i Paris. Juan engagerade 

Carmen som sin sekreterare och tog med 
henne till Paris. Carmen berättar:

”Det var den stora passionen. Juan var 
från Mallorca och hade sin familj där. Jag 
såg till att min mamma också kom dit. 
Utan syskon hade jag ingen familj kvar 
mer än mamma. Plötsligt dog Juan, bara 
62 år gammal. Jag blev lamslagen av sorg 
men tvingade mig att arbeta vidare på 
Unesco. Under 12 år bodde jag i Paris. 
Men så blev mamma sjuk och jag ville 
hitta en möjlighet  att kunna flytta till 
henne. Då fick jag syn på en annons 
från Pueblo Español  på Mallorca. Man 
annonserade efter någon som kunde 
ansvara för Kongresshallarna. Jag sökte 
och fick platsen. George hade sin verkstad 
där. Vi möttes ett par gånger och en 
stor sympati uppstod emellan oss. Mina 
ensamma 11 år släppte sitt sorgegrepp 
om mig. Jag hjälpte George med import 
av noter ifrån bl.a. Tyskland, Österrike, 
England och Frankrike. Spanien hade 
ett mycket magert utbud av gitarrnoter. 
Vi fick 33 lyckliga år tillsammans. Så är 
det: När vi får möta passionen, det djupa 
förtroendet och den stora sympatin kan vi 
känna igen den sanna kärleken.”

Carmen ser Antonio och Maria som sina 
och Georges barn. Hon lever i sina min-
nen. Jag fylls av en djup respekt för henne 
och hennes liv. Att vara ensam kvinna i 
Paris efter krigsslutet och ta sig vidare i 
karriären är imponerande. 

Jag sjunger en spansk nana och en egen 
visa till avsked i hennes öra. Vi konstate-
rar att vi nu vet vilka vi är och har knutit 
ett vänskapsband. 

1

Med en annons i Gitarr och Luta

når du ut till den svenska gitarrvärlden!

För information och annonsbokning kontakta:
Kerstin Bjelkeman kerstin@bjelkeman.se

Alla träd vill inte 
bli gitarrer
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Två av 1900-talets främsta gitar-
rister har haft liknade levnads-
öden, Agustín Barrios och Eddie 
Lang. Läsare av denna tidning 
känner till den förstnämnde, men 
vem var gitarristen Lang? En av 
1900-talets främste som få idag 
känner till något om.

Likheten mellan de bägge är samtidens 
erkännande av deras respektive  genialitet 
– båda verksamma i början av förra seklet – 
följt av att gradvis har glömts bort och 
upphört att finnas som portalfigurer 
inom gitarrmusiken. En stor skillnad är 
dock att Barrios återupptäcktes och fick 
sin rättmätiga plats som en av gitarrens 
stora, mycket tack vare John Williams 
skivinspelningar från 1977 och framåt. 

Eddie Lang däremot, vars begravning 1933 
bevistades av över två tusen sörjande och 
chockade musikälskare och musiker, har 
aldrig fått sin rättmätiga uppmärksamhet 
bland dagens gitarrister. 100-årsminnet av 
hans födelseår 1902 negligeras helt, inte 
ens i hans födelsestad Philadephia skrevs 
en bokstav om denna begivenhet.
Vem var han då, och varför bör han ha 
en plats i gitarrens Hall of Fame? Född av 
fattiga italienska invandrare i Philadelphia 
den 25 oktober 1902 som den yngste av 
åtta (enligt vissa källor tio) syskon fick 
han en uppväxt som tidigt omgavs av 
musik. Pappan arbetade som instrument-
makare och byggde redan till den sexårige 
Eddie ett litet stränginstrument av en 
cigarrlåda. Uppväxten präglades dock 
mest av violinstudier, också tillsammans 
med grannpojken Joe Venuti, även han 
av italiensk börd. Men deras musikaliska 
bana kom att få en helt annan inriktning 
än vad föräldrarna förutsåg. De växte upp 
och in i jazzens första kreativa decennier, 
och blev bägge de som lanserade sina 
instrument till denna då moderna och 
i mångas öron utmanande musikform. 
Med tonsvaga instrument som nu dess-
bättre kunde förstärkas med mikrofon, ett 
påfund som då var lika nydanande som 
elgitarren kom att bli några årtionden senare.

Joe Venuti utvecklade från ingenting 
fiolen till ett förstklassigt ”kammarjazz-
instrument”, virtuost, nyskapande och 
inspirerande för dem som följde i spåren, 
som Stephan Grappelli, Jean Luc Ponti, 
Svend Asmussen, för att nämna några. 
Eddie Lang kom på samma grunder 
att bli ”The Father of Jazz Guitar” och 
lanserade i tjocka metodböcker och en 
lång serie kompositioner och hundratals 
skivinspelningar gitarren som något full-
ständigt nytt. – sprunget ur inget annat 
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än att låta samtidens musik (1910–1920-
talet) strömma in genom öronen och 
låta häpnadsväckande ny musik lämna 
stränglådan. Eddie Lang blev på kort tid 
den mest anlitade musikern och solisten 
under det dynamiska 20-talet, med sam-
arbeten med dem som vi idag skilt ut som 
jazzens giganter, som Bix Beiderbecke, 
Hoagy Carmichael, Paul Whiteman, Jack 
Teagarden, Benny Goodman, King Oliver 
och Louis Armstrong samt bluesartis-
terna Bessie Smith och Lonnie Johnson 
(i det senare fallet överträdde Lang en 
gräns, nämligen det förbjudna samarbetet 
mellan vita och svarta, och uppträdde 
därför under pseudonymen  ”Blind Willie 
Dunn” för att skydda sina kamrater). En 
av Eddies nära vänner och medmusikan-
ter, Bing Crosby, menade att Lang var 
tidens störste musiker, helt i en klass för 
sig. Paradoxen är dock att alla de andra 
finns kvar i vårt musikaliska medvetande 
och arv, men Eddie Lang har fram till 
våra dagar sjunkit in i glömskan.

Dock kan vi glädjas åt en rad bevarade 
inspelningar av Langs virtuosa solon och 
kompositioner. Som sextonåring lämnade 
Lang fiolen helt för gitarren (med banjo 
som kort mellanspel) och bildade sitt 
första band tillsammans med barndoms-
vännen Venuti. De bägge skickliga 
instrumentalisterna började mest på lek 
testa vad som kunde spelas i form av den 

framväxande jazzmusiken, ett experiment 
som ledde till vad som kallats kammar-
musikjazz (se förslag på musik nedan). 
Lang debuterade formellt i Charlie Kerr 
Orchestra 1923 och blev mer känd 1924 
för sin medverkan i Mound City Blue 
Blowers, där förutom nyheter som stål-
strängad gitarr även andra innovationer 
i ensemblespel trakterades, som kam(!) 
och kazoo. Kort därefter inleddes ett 
samarbete med den framväxande jazzens 
alla blivande storheter (se ovan), där Lang 
både medverkade som solist, i ensembler 
och som ackompanjatör.

Langs varumärke som enastående musiker 
växte i styrka och framgång ända fram 
till hans alltför tidiga bortgång vid endast 
31 års ålder. Sin sista tid i livet arbetade 
Eddie Lang fulltid tillsammans med Bing 
Crosby, inklusive  deras film ”The Big 
Broadcast”. Trots ekonomisk nedgång 
och den stora depressionens härjningar 
tjänade de bägge stora pengar. Lang var 
under andra halvan av tjugotalet en av 
USA:s bäst betalda artister. Det var också 
framgången som indirekt ledde till Langs 
död. Crosby ville ha med Lang inte bara 
som musiker utan även som skådespe-
lare i ett kommande filmprojekt. Dock 
bedömde Bing Crosby att vännens röst 
var alltför skrovlig (”low and hoarse”), 
vilket antogs bero på tonsillit (infektion i 
halsmandlarna). Den 26 mars 1933 opere-

rades Lang på Crosbys inrådan. Operatio-
nen lyckades men patienten avled! Nyhe-
ten kablades ut till en chockad omvärld. 
Lang var inte bara lika välkänd sologitar-
rist för sin samtid som t.ex. Eric Clapton 
är idag, han var också känd för sin värme 
och sitt vänliga sinne och tillbakadragna 
leverne i förhållande till sin framgång. 
 
Hela den bisarra sjukhistorien hade sedan 
30-talet helt fallit i glömska – precis som 
patienten själv – till år 2001, då öron-
läkaren David Mandell på St Mount Sinai 
School of Medícine publicerade artikeln 
”Jazz and Otolaryngology: The Death 
of Guitarist Eddie Lang” i en veten-
skaplig tidskrift. Genom ett omfattande 
arbete med journaler, intervjuer med 
efterlevande etc. kunde ett par troliga 
dödsorsaker fastställas, varav den mest 
sannolika var blödning från operations-
området. Något som ingen åtgärdade på 
operationsdagen den söndagen Lang dog, 
all personal var ledig! Till saken hör att 
bortopererande av halsmandlarna redan 
då var en rutinåtgärd, i synnerhet hos en 
ung man som Lang. Dr Mandell beskri-
ver i sin artikel det hela som ”a medical 
mystery”, förstärkt av att merparten av 
Langs patientjournal har försvunnit, 
att sjukhuset där han opererades gick i 
konkurs 1976 och att ingen med säkerhet 
vet vem kirurgen en ”dr Wolf”, var. Det 
är också märkligt att operationen gjordes 

“In the opinion of all guitar players of his day and many since, 
he was the greatest one of the craft who ever lived”

– Bing Crosby
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på en söndag, något som kan förklaras av 
Langs och Crosbys tuffa agenda i övrigt.

För att fullt ut förstå Langs storhet bör 
man sätta in hans gärning i dåtidens 
musikaliska kontext. Gitarren och dess 
föregångare i form av lutor och vihuelor 
hade sin storhetstid från barocken fram 
till 1800-talets mitt, då de alltmer träng-
des undan av pianot som salongsinstru-
ment. Den klassiska gitarrens revansch 
kom mot slutet av seklet med förbätt-
rade tonkvaliteter (Antonio de Torres 
m.fl.) och kompositörer/tonsättare som 
Francisco Tárrega. Tárrega fick tronföljare 
som vi inom den klassiska gitarrmusiken 
känner till, som Pujol och Llobet, men 
mindre känt är hur den övriga gitarrvärl-
den utvecklades. Från sin undanskymda 
tillvaro under 1800-talet växte i början 
av nästa sekel vår tids stora gitarrmusik-
genrer fram, med swing, ragtime, blues, 
bluegrass, latinamerikanskt, pop och rock 
i alla tappningar, och givetvis jazz. Mr 
Orville Gibson lade samtidigt grunden för 
1900-talets främsta gitarrmakeri och grun-
dade sitt företag Gibson Mandolin-Guitar 
& Co Ltd 1902, Eddie Langs födelseår!

Vad har då Eddie Lang, eller Salvatore 
Massaro som han var döpt till, betytt 
(namnet Eddie Lang blev Salvatores 
artistnamn, taget efter idolen baseball-
spelaren EL)?  Jo, det var just han som 
inledde gitarrens nya epok och lade 
grunden för det som skulle bli 1900-talets 
främsta instrument och fortfarande har 
den ställningen. Han skapade ackordsätt-
ningar, harmoniföljder, solo- och ensem-
blespel m.m., helt själv, utan förlagor eller 
andra artister att luta sig mot, och allt 
detta under de sju år han hann vara verk-
sam fullt ut som artist. Inte nog med att 
han hann medverka i ett närmast ofatt-
bart många skivinspelningar, han hann 
dessutom skriva två epok görande skrifter, 
”Fingerboard Harmony for Guitar” och  
”Modern Advanced Guitar Method” 
(publicerades postumt). Bägge riktar sig 
till musikstuderande på en mer avancerad 
nivå men lägger samtidigt grunden för det 
som fram till idag är  ackord och harmoni-
följder, hur man bygger upp solopartier 
osv., inte minst inom jazz och blues och 

dess ättlingar inom pop- och rockmusiken.

Den förste att fånga upp Eddie Langs 
geni var Django Reinhardt, som 1934 
bildade ”Quintet of the Hot Club of 
France” tillsammans med den franske 
violinisten Stephane Grappelli, sju år 
efter de redan då legendariska inspelning-
arna med Lang-Venuti. Lang turnerade i 
Europa med Mound City Blue Blowers, 
men sannolikt träffades aldrig Lang och 
Reinhardt. Det finns dock dokumente-
rat att den senare spelade några av den 
förstnämndes kompositioner, samt att 
franska hotkvintetten hämtade mycket av 
sin stil och inspiration från ”Joe Venuti 
Blue four”, där Lang var solist. Av Langs 
inspelning från 1928 av ”There’ll Be 
Some Changes Made” hörs ett tydligt 
eko i Djangos ”Echoes of Spain”, särskilt 
i introduktionen. ”The Eddie Lang 
Sound” var välkänt inom jazzen, där Lang 
också adopterade och lanserade Gibsons 
modeller L4 och L5, instrument som även 
Django skulle välja. En lite lustig parantes 
är för övrigt att även Django började med 
banjo men fick överge denna efter sin 
svåra brännskada av vänster hand (vilket 
vi nog i efterhand kan vara glada för).

1920- och 30-talets musiker lade grunden 
till seklets kommande underhållnings- 
och populärmusik, på samma sätt som 
de dynamiska 50- och 60-talen födde 
storheter inom rocken, som Elvis Presley, 
Bob Dylan, Beatles etc. Den moderna 
gitarren fick sitt stora genombrott i Eddie 
Langs händer och musikaliska skapande, 

något som även nutida musiker kan ha 
glädje av. Författarna till denna artikel 
har fascinerats av hur få som känner till 
Lang och hans verk, till och med när vi 
pratat med jazzgitarrister. En förklaring är 
att det finns ytterst lite dokumenterat om 
personen Eddie Lang utöver hans musik, 
hans röst finns bara med på en kort snutt 
inspelad backstage av misstag ca 1930. 
Det glädjer oss därför som duo att med 
två klassiska gitarrer få lyfta fram Eddie 
Lang i de stycken vi haft på konserter och 
på vår cd med arbetsnamnet ”Gitarrens 
revansch” (som kommer i höst, inklusive 
en del annan musik).

Eddie Lang har nu 80 år efter sin död 
tagit plats i prestigefulla American Society 
of Composers, Authors and Publishers 
(ASCAP) ”Jazz Wall of Fame”, i juni 2010 
fick han sitt slutgiltiga erkännande tillsam-
mans med två andra storheter, Thelonius 
Monk och Dinah Washington. Det har 
också börjat dyka upp alltfler klipp på 
Youtube med Langs musik, som rekom-
menderas varmt som källa till inspiration till 
såväl guitar lovers som övriga. Lang glädjer 
sig säkert i sin jazzhimmel att hans musik 
nu spelas på nytt och får en ny publik.

MAGNUS SEDERHOLM OCH
HÅKAN OLSSON

 www.gitarrduo.se

“Eddie Lang was the first and had a very modern technique. 
I had to figure out what he was doing”
– Les Paul

För den som vill veta mer:
1. Om Langs musik: www.redhotjazz.com/lang.html

	 (Obs.	exempel	från	flera	sättningar)

2. Om musikern: www.eddielang.com

3. Om en årlig Lang-festival i Italien: http://www.eddielang.org/

4. Om tidens musik:	Piero	Scaruffi:	A	History	of	Jazz	Music	1900–2000

	 (Paperback	2007)

5. Om Langs död: Mandell, David L. MD, ”Jazz and Otolaryngology:

 The Death of Guitarist Eddie Lang” i The American Laryngological,

 Rhinological & Otalogical Society, Volume 11 Nov 2001. 

6. Om sentida Langianer: www.youtube.com/Eddie Lang

Gitarr & Luta 2 • 2012 17



Gitarr & Luta 2 • 201218

I höstas stötte jag på Viktor 
i Gottfrid Johanssons musik-
affär i Stockholm, där han just 
nu arbetar. Jag kände honom 
något efter att vi träffats en 
sommar på Liten Gitarrakede-
mi på Ingesund. Efter en stund 
tog Viktor ned en gitarr från 
väggen, satte sig, stämde gitar-
ren och spelade ett stycke han 
skrivit – If I kiss you where it 
hurts. Det blev en fin stund. 

Sex toner – två ackord: a moll och F 
dur –  var omvälvande. De rena klara 
tonerna, spelade av en kompis, grep på 
djupet tag i Viktor. Han var 14 år. ”Det 
kan jag göra, det vill jag göra.” Ett år 
senare gick han in i ett av gitarrunder-
visningsrummen på skolan och sa lite 
skämtsamt att de minsann gick miste om 
en otrolig talang och att de borde börja 
undervisa honom genast. ”Lustigt nog 
tog läraren mig på allvar och bad mig 

spela. Det blev Mason Williams’ Classical 
gas.” Läraren var Magnus Grönlund från 
Täby Kulturskola. Han tyckte Viktor var 
lovande och antog honom som adept. 
”Han ledde in mig på klassisk musik på 
riktigt och ändrade också min höger-
handsteknik.” Viktor hade då spelat på 
eget hemmagjort sätt med bara tummen 
och pekfingret. Läraren fick dock kämpa 
i motvind med teknikdelarna. ”Jag 
förstod inte riktigt värdet av långsik-
tigt, tålmodigt övande av de tekniska 
grunderna. Då kändes andra aspekter 
mycket viktigare, som scenframförandet, 
känslorna i musiken, harmonierna.”   

Via ett år på Birkagårdens folkhögskola 
blev det musikerlinjen på Musikhögsko-
lan i Malmö. Efter bara några månader 
där började Viktor få ont i högerhanden 
och ju mer han spelade desto mer ont 
gjorde det. Viktor minns att värken 
startade när han övade de snabba sexton-
delarna i Bachs preludium i E dur. ”Min 
bristfälliga teknik började ta ut sin rätt 

och hela min utbildning blev lidande av 
min tekniska nonchalans.” 

På sommaren den 18 juli 2009 drabbades 
han och familjen av en oerhörd tragedi. 
”Polisen kom hem till mig och berättade 
att min storebror hade dött. Jag förstod 
direkt vad som var orsaken eftersom 
min bror hela sitt liv kämpat mot ett 
drog- och alkoholmissbruk.” Väl tillbaka 
i Malmö kände Viktor ganska omgående 
att han inte ville vara kvar där. ”Min 
högerhand var trasig, mina närmaste 
behövde mig och jag behövde dem.” 

Två tunga år följde, men också år av 
utveckling och nyorientering. Viktor 
gjorde studieuppehåll. Han opererade 
högerhanden för ett så kallat ganglion. 
Läkaren sa att ledvätskan hade läckt ut 
och skapat en smärtande klump i hans 
handled. ”Efter 3 månaders rehabilitering 
och totalt uppehåll från gitarren blev det 
inte ett dugg bättre. Det enda som hjälpte 
var att jag trappade ned på övandet.” 

TEXT: GABRIELLA OXENSTIERNA

Musik av Viktor Ritchey 
Notbilaga

If I kiss you where it hurts
FOTO: BENGT MAGNUSSON
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Insikten mognade så småningom att den 
ursprungliga drömmen att bli konsert-
gitarrist var omöjlig. Sorgen efter brodern 
var svår. Målen i livet blev otydliga.

Under våren 2011 fick Viktor höra att 
SVT ville göra en dokumentär om hans 
brors liv och missbruk. Brodern var 
nämligen en av Sveriges bästa pingis-
spelare innan hans missbruk tog över. 
Han hade också skrivit en självbiografi 
som kom ut samma år som han dog. 
Man frågade om Viktor ville spela något 
stycke i dokumentären, och han valde att 
framföra Jonas Mollbergs Orion. Filmen 
visades i SVT 2 sommaren 2011. Dagen 

efter ringde man från skivbolaget AMG 
och frågade om Viktor ville spela in en 
egenkomponerad skiva med dem. Själv-
klart ville han det. Skivans namn blev 
Pure Guitar med fyra egna kompositio-
ner och två stycken av Francisco  Tárrega. 
I november 2011 kom den ut och distri-
bueras till musikbolag för film och TV 
runt hela världen. Hittills har den spelats 
i TV vid ett tillfälle, i den norska statliga 
kanalen NRK Super.

Arbetet med att spela in Mollbergs Orion 
för dokumentären blev en vändpunkt för 
Viktor. Den musiken låg så nära hans 
sorg. Orionmusiken frigjorde Viktors 

eget skapande och inspirerade till att 
skriva If I kiss you where it hurts. De egna 
målen med musicerandet mognade. ”Jag 
planerar att återuppta min musikutbild-
ning, då med större inriktning på kom-
position, kanske med fokus på andra in-
strument, som exempelvis piano. Jag tror 
detta kan leda till en mer övergripande 
musikalisk förståelse vilket kan gynna 
både mitt gitarrspel och mina tankeba-
nor.” Viktor vill i framtiden komponera, 
spela egen musik såväl som musik ur den 
klassiska gitarrlitteraturen.

Musikalisk begåvning. Otålig personlighet. Mörker i livet. 
Sprunget ur kaos; mognad, glädje, utveckling – If I kiss you where it hurts.



Gitarr & Luta 2 • 201220

&

#

4
4

Guitar

œ
œ

œ

œ
œ
œ

U

˙
˙
˙

ƒ

œ

œ
œ

œœ
œ

U

˙˙
˙

œ

œ#

œ
œ

œœ#

U

˙
˙˙

œ

œ
œ

œœ
œ

U

˙˙
˙

&

#



5

œ
œ

œ œ
œ

œ
œ

œ

accel.

œ œ
œ

œ

O
O

O
O

rit.

O
O O

O
O

U

w

&

#
8

œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ

œ

w

œ

œ
œ

œ œ œ
œ

œ

w

œ

œ
œ

œ

œ#
œ œ

œ

.œ
J

œ ˙

œ
œ

œ

œ
œ

œ

œ
œ

.œ
J

œ ˙

&

#
12

œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ

œ

w

œ

œ
œ

œ œ œ
œ

œ

w

œ

œ
œ

œ

œ#
œ œ

œ

.œ
J

œ ˙

œ
œ

œ

œ
œ

œ

œ
œ

.œ
J

œ ˙

&

#
16

œ
œ

œ

œ
œ

œ

œ
œ

w

œ
œ

œ

œ
œ

œ
œ

œ

.œ

J

œ ˙

œ
œ

œ

œ
œ œ œ

œ

.œ
J

œ ˙

œ œ
œ

œ
œ

œ œ œ œ

w

&

#
20

œ œ
œ

œ
œ

œ œ œ œ

w

œ
œ

œ

œ
œ

œ
œ

œ

.œ

J

œ ˙

œ
œ

œ

œ
œ œ œ

œ

.œ
J

œ ˙

œ œ
œ

œ
œ

œ œ œ œ

w

&

#
24

œ œ
œ

œ
œ

œ œ œ œ

w

œ
œ

œ

œ
œ

œ
œ

œ

.œ

J

œ ˙

œ

œ
œ

œ

œ œ

œ

œ

.œ .œ
œ#

If I kiss you where it hurts
Viktor Ritchey
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Viktor Ritchey

©Viktor Ritchey
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Praktik. Det viktigaste först. Vill du bli en bra ackompanjatör, ackompanjera 
mycket. Detta kan inte nog understrykas.

Lyssna. En viktig och ofta förbisedd egenskap vid musicerande. 

Skaffa en välfylld verktygslåda. I den finns ett flertal plock- och slagkomp, 
harmonik, tempo, dynamik, artikulation, karaktär m.m. Ju rikare innehåll du 
har i verktygslådan, desto bättre rustad är du för att möta olika situationer.

Vänj dig vid att transponera. Transpirationen minskar om du är van vid att 
byta tonart och vet vilka ackord som hör ihop. Capo tillhör standardutrust-
ningen i verktygslådan.

Variation. Gör inte likadant vers efter vers, utan variera ditt spel. Intro, mel-
lanspel och coda ger ett intryck av och är ett tecken på ett genomtänkt komp.

Ackompanjera betyder att följa. Gör det, men det är alltid ett teamwork där 
din insats är lika viktig som melodibärarens. Goda sångare vet att lyfta fram 
sina medspelare. Om du kompar dig själv, en underskattad svårighet, får du 
samarbeta med dig själv. 

Säkra kort. Fallande bas är ett gammalt och beprövat knep, lika effektivt idag 
som på Bachs tid. Orgelpunkt i basen, en stillastående bas kombineras med 
olika ackord. Orgelpunkt i diskanten, samma toppton återkommer i olika 
ackord.

Dra inspiration och lärdom av andra instrument. Själv har jag lärt mig mycket 
av kompböcker för piano.

Repertoarkännedom. Ju bredare desto bättre.

Utantill (delvis). Om du blir ombedd att kompa allsång är det inte läge att leta 
efter böcker.

Våga. Få förväntar sig ett perfekt ackompanjemang vid en spontan förfrågan. 
Många förväntar sig dock att du spelar och blir glada om du gör det. Mig 
veterligt har ingen dött av lite sjabbel och felspel.

ROBERT ROBERTSSON

Gitarren är ett utmärkt kompinstrument. Dess basregister är 
likartat cellons, och över det kan man lägga ackord. Det finns flera 
bra kompböcker i handeln. Det här är inte någon ny sådan, utan 
snarare en artikel med lite övergripande resonemang och förhopp-
ningsvis några matnyttiga idéer.
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Avdelningen för musik vid Mälar-
dalens högskola har flyttat all sin 
verksamhet till Västerås slott. Klassisk 
musik i historiska miljöer, det ger 
en fantastik inramning för högsko-
lestudier i musik. Den underbara 
Rikssalen används för konserter både 
kontinuerligt under läsåret och för 
de avslutande examenskonserterna. 
Slottet med anor från 1200-talet lig-
ger ett stenkast från centralstationen 
centralt i Västerås med utsikt mot 
stadsparken och Mälaren. Undervis-
ningssalar och övningsrum finns på 
2:a och 3:e våningen. Längst upp på 
4:e våningen residerar landshövdingen.

Här kan man studera gitarr på kammar-
musikprogrammet och få en konstnärlig 
högskoleexa-men! Förutom individuella 
spellektioner och gemensamma lektio-
ner får man lektioner i kammar musik. 
Dessutom ingår olika teorikurser, 
musikhistoria, artistisk kommunikation, 
kroppskännedom etc.  I praktiken är 
kammarmusikprogramet en musiker-
utbildning. Tonvik-ten ligger på den 
enskilda undervisningen med en indivi-
duellt anpassad studieplan framtagen i 
nära samråd med läraren. 

Man kan också läsa fristående kurser och 
individuellt anpassa en musikhögskoleut-
bildning. Det finns t.ex. en förberedande 
kurs inför högre musikstudier som går 
över två terminer på halvfart. Man kan 
även studera kammarmusikprogrammet 
och de fristående kurserna på hel- eller 
halvfart. Efter 2 års studier och konstnär-
lig högskoleexamen om 120 hp fortsät-
ter många med ett 3:e år och fristående 
kurser, som då sammanlagt ger 180 hp.
Några av de elever som gått på skolan är 
Andreas Johansson, som nu undervisar på 
musik-gymnasiet i Västerås, och Per-Ove 
Solvelius, som undervisar på musik-
högskolan i Ingesund.  För andra har 
utbildningen fungerat som förberedande 
för andra högskolestudier, t.ex. för Mikael 

Mannberg, som nu studerar på musik-
högskolan i Piteå, och Berk Coban, som 
studerar på musikhögskolan i Örebro. 
Många intresserade och duktiga gitar-
rister med helt andra yrkes-inriktningar 
har också tagit möjligheten att studera 
fristående kurser, t.ex. Tomas Jernstedt 
från Sala och Ola Johansson från Västerås 
och även verksamma gitarrlärare som vill 
spela mer vid sidan av undervisandet, t.ex. 
Roger Broberg från Ludvika och Mats-
Göran Högström från Österskär. Nu 
studerar bl.a. Andreas Elenius Häggkvist 
på programmet. Andreas är son till Lars 
Elenius, som är gitarrlärare på kultursko-
lan i Västerås sedan många år.

Per Skareng är verksam som lektor i gitarr 
vid skolan. Han utbildade sig vid Musik-
konserva-toriet i Falun, fortsatte därefter 
på Musikerprogrammet på Musikhögsko-
lan i Stockholm med pedagogisk fördjup-
ning och tog där, som den första gitar-
risten, solistdiplom. Sedan följde privata 
studier utomlands för bl.a. John Mills, 
Julian Bream och Alirio Diaz samt studier 
på Arts Center i Banff, Canada.

Vad hände i din karriär efter examina?
– Sedan början av 80-talet har jag varit 
verksam som solist och kammarmusiker 
i många olika konstellationer runt om 
i Sverige och utomlands. Jag har vun-
nit priser i flera internationella gitarr-
tävlingar, bl.a. 3:e pris i Paris, 2:a pris 

i  Alessandria och 1:a pris i Berlin. Jag 
är också verksam som orkestermusiker, 
senast i Kungl. Hovkapellet.
– Jag har också gjort cd-inspelningar, bl.a. 
gitarrsolo, gitarr och flöjt med Tobias 
Carron, gi-tarr med Västerås kammar-
kör och som gitarrsolist med Kungl. 
 Filharmonikerna. Jag har undervisat bl.a. 
på SMI och KMH, och sedan 2003 på 
MDH. Jag är även verksam som gästföre-
läsare på musikhögskolor och gitarr-
festivaler.

Vilka tankar har du bakom din under-
visning?
– Jag vill möta varje elev där den är och 
ta tillvara dess personliga kvaliteter. 
Målet är att alla självständigt ska kunna 
arbeta vidare med sitt fortsatta konstnär-
liga utövande. Jag tycker där-för det är 
viktigt att mina elever tillgodogör sig en 
god gitarrteknik, instuderingsteknik och 
musikkännedom. Jag strävar efter att var 
och en ska hitta ett seriöst men otvunget 
förhåll-ningssätt till konsertsituationen. 
Jag känner stor glädje i mitt gitarrspel 
och den vill jag gärna kunna dela med 
mina elever. Jag vill också slå ett slag för 
gitarren och hjälpa eleverna att lyfta fram 
instrumentet på konsertestraden! 

Hur vill du arbeta vidare i framtiden?
– Jag vill jobba mer för gitarrens konst-
närliga dignitet i konsertsammanhang 
samt göra fler inspelningar.

Musikhögskolestudier i slottsmiljö 
med Per Skareng på Västerås slott

Per Skareng och student

TEXT: ROLF NILSéN

FOTO: LENA STENBRINK
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Det som började som ett utbyte mellan 
Eric Lammers i Oskarshamn, Jan Ekedahl 
på Gotland, Johan Dahlberg i Örebro 
och deras elever har i år utvecklats till en 
gitarrfestival där även andra intresserade 
är välkomna att delta.

Festivalen hölls på Oskarshamns folk-
högskola och startade torsdagen den 22 
mars med en konsert med Elena Cásoli 
och avslutades på söndagen med en 
 gemensam lunch. Vi var ca 30 elever och 
sex lärare. Glädjande nog nåddes målet att 
ha en hög andel tjejer bland deltagarna, 
då dessa utgjorde ca en tredjedel. 

Oskarshamns folkhögskola har en lång 
tradition inom olika former av musik-

Oskarshamns Internationella 
Gitarrfestival

utbildningar och har tack vare Eric 
Lammers fått ett väldigt gott renommé 
när det gäller klassisk gitarr. Där finns 
bra lokaler för musikundervisning och en 
fin konsertlokal. God mat och ett väder 
som var näst intill sommarlikt gjorde inte 
saken sämre.

Elena Cásoli spelade på en gitarr byggd 
av Luis Panormo 1846 och hennes konsert 
var utformad som en musikalisk resa 
från Milano till Stockholm över Florens, 
Venedig och Stuttgart. Musiken var från 
alla sekel från 1500-talet och framåt och 
avslutades med Bo Hans-sons ”Image”. 
Konserten arrangerades i samarbete med 
den lokala kammarmusikföreningen och 
var mycket uppskattad. En recensent i 

lokalpressen använde epitetet ”djup lätt-
nad” om Elenas spel.

Elena Cásoli höll också masterclass-
undervisning, och vi som lyssnade fick 
ta del av hennes intressanta synpunkter, 
oftast sprungna ur elevernas egna reflek-
tioner över den framförda musiken. Så 
arbetar en sann pedagog!
Vid fredagens konsert spelade Ariadna 
Abreu Ruiz. Hennes konsert innehöll 
främst verk av kubanska tonsättare, t.ex. 
Leo Brouwer och hennes lärare Eduardo 
Martin och Rey Guerra. En mycket spän-
nande och färgstark konsert! Det ska bli 
kul att höra mer av henne i sommar på 
Ingesund.

TEXT: BJöRN PAULSSON  FOTO: CHRISTER PETERSSON

Elena Cásoli och Robin Jämtgård i masterclass
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Oskarshamns Internationella 
Gitarrfestival

Vid de två övriga konserterna spelade 
Eric Lammers. Först en kortare konsert 
tillsammans med Bo Hansson. De spelade 
verk av Hansson och Dodgson och 
avslutade med ”Varizioni concertante” 
av Giuliani, där gitarristernas musikalitet 
och virtuositet verkligen fick sitt uttryck 
inför en begeistrad publik.

På söndagen framförde Eric tillsam-
mans med violinisten Torbjörn Westman 
musik av Piazolla och, med Torbjörn som 
dirigent av kören Cantores  Calmariensis, 
Castelnuovo-Tedescos ”Romancero 
Gitano” – en musikupplevelse som 
berörde oss alla. För den intresserade kan 
det vara bra att veta att konserten ges igen 
i höst. Kolla Eric Lammers hemsida!

Undervisningen bedrevs i form av 
workshops där eleverna var indelade i 
grupper och gick runt till de olika lärarna: 
Bo Hansson, Eric Lammers och Yvonne 
Nordström i klassisk gitarr, Jan Ekedahl i 
folkstyle, Johan Dahlberg i flamenco och 
Christoffer Fossto i ensemblespel. Det var 
oerhört givande att få vara med på dessa 
lektioner och de stimulerade till fortsatta 
studier i den svåra konsten att spela gitarr.

Christoffer Fossto ledde två pass för 
den nykomponerade gitarrorkestern, 
som bestod av både lärare och elever. 
På elevaftonen framförde de Mozarts 
” Divertimento” K136 och det lät riktigt 
bra trots den ringa övningstiden. Vid 
denna afton gav även andra elever prov på 

sin färdighet. Man kan inte undgå att bli 
imponerad av all den talang som finns på 
våra musikutbildningar.

Ett viktigt inslag i en gitarrfestival, för-
utom undervisning och konserter, är att 
träffa andra gitarrintresserade och utbyta 
erfarenheter. Det är väldigt givande och 
stimulerande, och när alla bidrar till 
att skapa en god stämning blir trivseln 
därefter. Stort tack till Eric Lammers, alla 
övriga lärare, folkhögskolans ledning och 
administration som bidragit till att göra 
gitarrfestivalen så lyckad. Hoppas den blir 
en tradition!

De avslutade med 
”Varizioni concertante” av
Giuliani, där gitarristernas
musikalitet och virtuositet
verkligen	fick	sitt	uttryck
inför en begeistrad publik

Bo Hansson i sitt lektionsrum

Aram de Vries,
festivalens yngste deltagare
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Från staden ser man främst Alcazaban, 
muren till det medeltida befästningsverket 
uppe på Sabikabergets sluttning. En taxi 
tar oss snabbt upp till entrén. När jag var 
här första gången för sjutton år sedan sågs 
många zigenare utanför, tävlande om att 
få ta hand om bilarna. Nu ses inga romer 
(inte i staden heller, kommer det att visa 
sig), endast rader av taxibilar. En barsk 
señora ger oss våra biljetter, vi går in. 
Smala höga cypresser ledsagar oss in i par-
ken och en rad av lägre tuktade tuijor som 
växt ihop och som man klippt så att valv 
bildats mellan dem. Gula blommande 
buskar av ginst och mimosa på murkrön 
och väggar. Det är inte så mycket folk i 
slutet av mars, för det är precis i början av 
säsongen. Däremot grupper av tonåringar 
på skolresa, spanska, förstås, men också 
franska. Min Lisbeth, som varit lärare, 
känner igen hur ungdomarna är mycket 
mer intresserade av varandra och vilket 
intryck de gör än av sevärdheterna. Par-
ken har en hänförande utsikt över staden. 
Här kan man stanna och njuta, för det 
dröjer innan man får tillträde till kunga-
palatsen, biljetterna är stämplade med 
olika tillträdestider.

Palatsen anlades under 1200- och 1300-
talen och stod under sultanen Yusuf I och 
hans son Muhammad V på 1400-talet, 
Granadas storhetstid, i sin fulla glans. 
De har beskrivits som ett vitt ljus mot 
den järnoxiderade jorden som täcker 
berget och som i sin tur lyser röd i sol-
nedgången. För att Lisbeth råkat förlora 

Vi får genast tag på en taxi som tar oss i 
hög fart längs Avenida Madrid, Gran Via 
Colon och svänger höger i kurvan ner på 
Calle Reyes Católicos. Det är här som 
katedralen ligger och Capilla Real, ”den 
romantiska kyrkan”, där Ferdinand och 
Isabella ligger begravda. Plötsligt svänger 
taxin av och in i gränder som kantas av 
de järnpollare som vi känner igen från 
Barcelona, i en spiral, som det känns, 
och stannar på en gård inte större än ett 
vardagsrum. Där ligger Hesperia hotell, 
”Hesperia”, ”Västerlandet” eller det mer 
poetiska ”Solnedgångens land”, vi före-
drar det senare.

Efter att ha kommit i ordning och även 
vilat lite är det tid att gå ut och äta. Det 
skulle finnas hur många ställen som helst 
utefter de två tvärgatorna till Católica på 
båda sidor om Plaza del Carmen. Det 
har börjat skymma, men vi noterar de två 
stora uppbyggda konerna av blommande 
cyklamen utanför rådhuset på torget. Vi 
tar till vänster på den smala gågatan Calle 
Navas. Här ligger barerna vägg i vägg, 
borden lämnar bara en gång för passe-
rande och det är ganska mycket folk vid 
rödvinsglasen. Plötsligt står jag framför 
en liten gitarraffär. Den är nersläckt och 
stängd för dagen. I de båda skyltfönstren 
på varsin sida om entrén är det fullt med 
gitarrtillbehör. Ett gulaktigt instrument är 
utställt och jag tycker mig skymta namnet 
Bellido på etiketten. Hit måste jag igen. 

Följande dag är reserverad för Alhambra. 

GRANADA — med spanskt uttal, ordet 
känns som om staden tagit ett stadigt grepp 
i den bördiga, 700 m över havet belägna 
högplatån vid Sierra Nevadas fot. De 
snöklädda topparna bildar fond bortom 
stadens silhuett … eller ett rasqueado på en 
curryfärgad flamencogitarr, namnet väcker 
fantasin.

I modern tid grundades staden av ara-
berna redan på 700-talet. Det nya riket, 
kalifatet, kom att kallas Andalusien, med 
Cordoba som huvudstad. De följande 
femhundra åren känner vi som en fredens 
tid, en sanning med modi fikation, då 
såväl morerna, cirka hälften av befolk-
ningen, som de kristna och judarna 
utvecklade ett fungerande och tolerant 
samhälle. Men stridigheter på 1000-talet 
splittrade kalifatet i små kungadömen och 
1238 utropades det självständiga kunga-
dömet Granada.

Men människans drift att inneha hela 
kontrollen förnekar sig inte, i synnerhet 
inte om man strider för den ”rätta” tron. 
På påvligt initiativ lyckades det katolska 
Kastilien med grannarnas hjälp slutligen 
fördriva morerna 1492 under ledning av 
kung Ferdinand, Ferdinando el Católico 
som han heter här nere, och hans drott-
ning Isabella. Båda gör sig påminda i 
staden i många sammanhang.

Det är som en svensk försommardag med 
svala vindar när vi går av långfärdsbussen 
efter en sju timmars färd från Benidorm. 

TEXT & FOTO: LEIF KLITzE  

Resebrev 
från
GRANADA 
mars 2012
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sin biljett får vi tillbringa hela dagen i 
parken innan vi äntligen kommer in i 
första salen. Då har vi passerat ytterligare 
en vakt med elektronisk biljettavläsare. 
Via ett galleri och en hall kommer vi in 
i första Mexuarsalen, som har hela väg-
garna täckta av ett spetsmönster ciselerat i 
marmor. Sinnliga mönster utvecklades till 
mästerskap, eftersom bilder var förbjudna 
i islam. Genom de vackert upptagna 
fönstren ser man staden och främst 
Albayzinkullen mittemot.

Vi går genom oerhört estetiskt utformade 
salar och gallerier, mellan pelare och 
”spets-klädda” valv. Strax står vi i porten 
till Myrtengården, den kanske mest kända 
palatsdelen med dess långa rektangulära 
damm som Comarestornet och dess 
vackra pelargång speglar sig i. Det var 
här jag en gång drömde att jag försiktigt 
kom in från ena kortsidan under det att 
Maestro Segovia satt och spelade på andra 
sidan. Jag märkte att han märkte att jag 
lyssnade. Upplevelsen var så stark att den 
senare resulterade i en dikt.

Vatten var i den muslimska världen en brist-
vara, även i Andalusien. Men här på bergets 
sida fanns det tydligen och därför var det 
höjden av lyx att bygga kanaler, fontäner eller 
bara små stenfat ur vilka vatten porlade.

Nästa stora öppna gård är Lejongården, 
men den är under restaurering, varför vi 
via Badhuset och Partal, ”damernas park” 
med torn, hus med pelargång och vat-
tenspegel, fortsätter upp mot Generalife-
trädgården med dess långa, smala bassäng, 
i vilken två rader vattenstrålar spelar. Den 
ligger högt på Sabikabergets sluttning 
med staden och bergskedjan i ett storsla-
get panorama. Här kunde sultanen dra sig 
tillbaka för vila men ändå vara nära palat-
set och de officiella plikterna. Vi klättrar 
upp till den särskilda utsiktsplatsen och 
mediterar en stund, medan fåglarna 
försöker överrösta varandra. Hur vackert 
kunde man inte bygga när byggandet 
initierades av lust och inte av makt, som 
de kristna slotten i Europa.

Så lämnar vi området, ett paradis på 
jorden, som man bör se åtminstone en 
gång i sitt liv. Men ett råd till tilltänkta 
besökare, håll reda på biljetten! Annars 
startar ett osannolikt moment 22 med en 
chockerande byråkrati. Dessutom talar 
inga guider engelska!
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Vi vandrar nerför berget, går igenom 
porten Cuesta de Gomerez och strax får 
jag syn på en gitarrateljé på höger sida. 
Dörren är öppen och det står ”Welcome” 
på väggen, men också ”No photos, no 
videos”. Jag erinrar mig vad Karl-Erik 
Gummeson en gång berättade när han i 
Spanien slutet av 40-talet besökte Fletas, 
eller om det var Ramirez, verkstad. Han 
glömde att tala om att han själv var 
luthier, ett oförlåtligt misstag. Mäster 
förevisade glatt sina byggen. När han 
senare frågade Karl-Erik vad han syss-
lade med, blev han ju tvungen att uppge 
sitt yrke. Den namnkunnige byggaren 
ändrade omedelbart attityd samtidigt som 
han försökte skyla gitarrlockets insida 
med händerna. Jag tar några steg in mot 
en disk på motstående sida där Mäster 
just håller på att limma greppbrädan till 
gitarrhalsen. Han reagerar inte och jag 
förstår att han inte vill bli störd. Men på 
väg ut går jag tätt intill raden av hängande 
gitarrer för att få en skymt av etiketten. 
Då reagerar han. Jag lämnar verkstaden. 
Femtio meter ner i backen på vänster sida 
ligger nästa verkstad. Den är tyvärr stängd 
och släckt. Men jag uppfattar namnet Diaz 
och tar senare reda på att det är den kände 
flamencogitarristen och tillika gitarr-
byggaren Francisko Manuel Diaz ateljé. 

Den förväntansfulla flamencokvällen fick 
nöja sig med en enkel middag, dagboks-
skrivande och relativt tidigt sänggående. 
Byråkrati tar på krafterna.

Nästa dag ägnas åt att börja med den stora 
katedralen, inklämd mellan husen, snett 
över Catolica från Plaza del Carmen räk-
nat. Redan fyra månader efter de kristnas 
övertagande omvandlades moskén till 
kyrka, men snart beslöts att man skulle 
uppföra en katedral intill moskén. Arbetet 
påbörjades 1518 efter en gotisk plan, men 
från 1528 under arkitekten Diego Siloés 
ledning och med hjälp av målaren och 
skulptören Alonso Cano blev resultatet 
en magnifik renässansbyggnad. Jag löser 
ut en förinspelad guide som systema-
tiskt leder mig runt i kyrkan. Den är 
ljus och vitmålad inuti och det väldiga 
taket och kupolen hålls upp av ett antal 
grova extra pelare mellan korväggen och 
ytter väggen. Utrymmet däremellan är 
stort men märkligt tomt. Kyrkor, som 
jag gärna besöker på resor, ger mig alltid 
motstridiga estetiska upplevelser. Ju 
fler arkitekter över tid, desto spretigare 
resultat, förstås. Samma gäller om det är 
makt och inte fromhet som skall manifes-
teras. Värsta exemplet är väl Peterskyrkan 
i Rom. Nåväl, följer man ytterväggens 

sidokor, bl.a. det stora förgyllda kapel-
let och en mängd målningar, och går 
runt sagda pelare och därmed koret, kan 
man beundra Siloés storslagna skapelse, 
förgyllda friser, dito portaler som inramar 
stora renässansmålningar, mångfärgade 
glasfönster, allt i våning efter våning och 
med separata fasadbelysningar, ända upp 
till kupolen.

Vi gör ett kort besök i det intilliggande 
Kungliga kapellet där Ferdinando el 
Catolico blev begravd 1526, tio år efter 
sin död, tillsammans med sin drottning 
Isabella, död 1504. De ligger i kryptan i 
varsin brunsvart kista. I de två ytterligare 
kistorna ligger efterföljaren, Filip I och 
hans drottning Johanna, dotter till de 
föregående. Ovanför ligger båda paren i 
varsin marmorsarkofag. Deras placering 
är intressant, Filip och Johanna ligger 
en halvmeter högre än Ferdinand och 
Isabella. Detta tolkar man ju som en 
barnslig markering av tronföljaren, möjlig 
att genomföra för den som ärver makten. 
Men Filip inte bara till- tvingade sig 
makten vid svärmoderns död, han avled 
tio år före Ferdinand.

 Vi fortsätter gatan upp och till nästa torg 
som är Plaza Isabela la Catolica. Här på 

La Guitarreria
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ett högt fundament kan man beundra en 
realistisk skulptur av Columbus som visar 
sin karta för Drottning Isabella inför sitt 
Amerikaäventyr. Vi dröjer en stund för att 
försöka tyda texten på sockeln.

Där Catolica svänger tvärt till vänster 
fortsätter vi rakt fram till Plaza Nueva. 
Där äter vi lunch vid ett av småborden 
som fyller nedre halvan av torget. Vi nju-
ter av försommarvärmen, samtidigt som 
först en dragspelare, sedan en violinist 
avlöser varandra, båda med förinspelat 
komp. En man kommer fram och lämnar 
en lapp med en kristusbild och med en 
begäran om en allmosa. Där står att han 
är arbetslös, har försörjningsbörda och att 
hustrun har cancer etc. Så går han. Jag 
letar efter ett mynt, men innan jag hittar 
något står en engelsk dam vid min sida 
och uppmanar mig att inte ge något. Hon 
känner till honom och hon är särskilt 
upprörd, därför att hennes man har dött 
i cancer. Mannen ser hennes förehavande 
och blixtrar med ögonen.

Målet för vår vandring är Albayzin-
kullen som är zigenarnas stadsdel, den 
fattigaste delen av Granada. Vägen från 
Plaza Nueva fortsätter rakt fram och 
utefter den ravin som skiljer staden från 

Sabikaberget. Promenaden är känd för 
att vara den vackraste i Granada. I dess 
botten till höger en vårlig bäck, och på 
andra sidan Alcazabamuren. Till vänster, 
en rad av gamla hus, ofta med souve-
nirbutiker av olika nationellt ursprung, 
några av dem privat-palats, men också 
flera av dem stängda eller igenmurade. 
Köper ett smycke till yngsta barnbarnet. 
I änden av gågatan svänger vi vänster upp 
på kullen. En klunga ungdomar i skol-
uniform, många av dem rökande, särskilt 
flickorna, sitter på var sin sida om den 
smala backen. Under en av de motstående 
portarna står ”En skola utan rasism”. Det 
blir brantare och varmare. Inga butiker 
längre, inga människor över huvud taget, 
gråvita murar och stängda portar. På 
kartan står att det finns en utsiktsplats 
högst upp och där måste man väl kunna 
få en dricka eller en glass. Framme stöter 
vi i alla fall på människor, men någon 
utsiktsplats finns inte, mycket mindre 
någon förtäring. Vi tar en annan väg ner. 
Bakom två portar ligger restauranger, och 
när vi skjuter upp dem för att kika, ser vi 
en storslagen utsikt över Granada. Men 
något om flamenco står inte att finna. I 
ett tidningsstånd med vykortsställ snurrar 
jag mellan turistbilderna men fastnar till 
slut för ett fotografi av Lorca, Federico 

Garcia Lorca, poeten, dramatikern och 
pianisten som fascisterna avrättade 1936. 
Jag möter hans mörka blick som först 
ger intryck av sorg, men strax snarare 
målmedvetenhet. Jag beklagar nu att ett 
besök i hans hem eller museum inte kom-
mer att hinnas med.

Efter en mellanlandning på hotellet, 
där jag väntar besked om hur morgon-
dagens generalstrejk kommer att påverka 
hemfärden – Kommer långfärdsbussen 
att gå? Går det att få tag i en taxi? – beger 
jag mig ensam till den ”första” gitarr-
affären på Calle Navas 22. Jag kommer 
samtidigt som den unge man i trettio-
årsåldern som öppnar affären kl. 17 efter 
siestan. Jag presenterar mig och säger som 
jag brukar i sådana här sammanhang, 
kaxigt: ”Jag skulle vilja känna på den 
bästa/dyraste gitarren ni har och den 
billigaste, men prisvärda på hög nivå. 
Och absolut Bellidon i fönstret.” Det 
är inga problem. Jag får den senare i 
knäet, jämte en skyddsduk och ett fot-
stöd. Det är ett förstklassigt instrument, 
byggt av sonen Jesus Bellido 2011, helt 
i cypress, utan svaghet på ciss eller d på 
första strängen och med en distinkt ton 
i sjuttonde läget. I den andra kategorin 
får jag prova en Diaz med lock i gran och 

Miguel Ángel Bellido
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i övrigt jacaranda, och med samma kva-
liteter som Bellidon. Jag spelar en stund 
medan några ynglingar hemtamt får sina 
önskemål tillgodosedda. Så frågar jag efter 
priset.  Bellidon 28000 € och  Diazgitarren 
14400 €, något som jag finner ytterst 
prisvärt. Jag får också på begäran visad 
en intressant konstruktion för att öva 
högerhanden, att ha med sig på resor. 
Det är en sju-bands hals på en sockel och 
med stämskruvar. Priset 60 €, och hade 
det varit för tio år sedan, hade jag absolut 
köpt den. Byter till slut visitkort och läser 
Miguel Ángel Bellido – Guitarrero. 

Ett misslyckat försök att för kvällen 
hitta både en lämplig restaurang och ett 
flamencoställe ändade i en avskedsmiddag 
för fyra, i närheten.

Avresedag. Vid tolvtiden betalar jag rum-
met i receptionen och glädjer personalen 
med att säga att med alla faktorer invägda 
hade hotellet varit ett av de bästa jag 
bebott. Långfärdsbussen till Benidorm 
skulle fungera, den tillhörde den mini-
miservice som var undantagen strejken. 
Däremot fungerade inte taxi, då Calle 
Catolico och en stor del av Gran via 
Colon var avstängda. Med vår lätta pack-
ning var det bara att börja gå cirka 3,5 km 
till busstationen. 

Ute på huvudgatan är det mycket folk. På 
affärernas skyltfönster har fackförenings-
unionen klistrat lappar med texten 
”Stängt på grund av strejk”.  Några 
fönster där man tydligen retat sig på äga-
rens attityd är fullklistrade. Flera affärer 
är trots detta öppna. Bakgrunden är ju 
Spaniens dåliga ekonomi, där regeringen 
aviserat hårda sparkrav och nedskärningar.

På Gran via har man samlats till ett stort 
demonstrationståg, man skanderar, har 
röda och svarta fanor och man smäller 
bomber. Det hela ger en känsla av trettio-
talets motsättningar i landet. Längre 
bort på gatan glesnar folkskarorna och vi 
promenerar på i värmen. Rejält trötta når 
vi till slut busstationen, och efter en bit 
mat och väntan på avgång kan vi anträda 
färden ”hem”. Det har varit täta dygn 
med många upplevelser, och att Granada 
med Alhambra är en stad som man bör 
besöka en gång i livet, det ansåg jag redan 
tidigare. Gitarrvännerna har dessutom 
flera skäl att komma hit.

Granada med 
Alhambra är en 
stad som man 
bör besöka en 
gång i livet
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RECENSIONER BöCKER & NOTER

Stauffer & Co
La guitare viennoise au XIXe siècle
Die Wiener Gitarre des 19. Jahrhunderts
The Viennesse Guitar of the 19th Century
Erik Pierre Hoffmann, Pascal Mougin och 
Stefan Hackl. 
Les Éditions des Robins

De senaste åren har vi sett ett växande antal praktböcker med 
gitarren som tema och gitarraficiniados som främsta mål-
grupp samt potentiella köpare, beredda att punga ut ett par 
tusenlappar per bok. De viktigaste har väl varit Daniel Siniers 
och Françoise de Ridders två hittills utkomna böcker i stort 
format om franskt gitarrbygge, La guitare I-II, publicerade av 
Edizione Il Salabue i Italien. Detta förlag står också bakom 
en av de mest påkostade utställningskataloger jag har sett: 
La Guitarra – Quattro Secolo di Capolavori. Men den alldeles 
nyutkomna boken Stauffer & Co. slår väl alla rekord hittills 
både i format (31 x 38  cm) och i tyngd (3,5 kg). Man blir lätt 
överväldigad när man får den i handen. Det stora formatet 
ger naturligtvis många fördelar när man reproducerar bilder 
av instrument och annat. Detaljrikedomen blir automatiskt 
större och bildmaterialet är av hög kvalitet. Även innehålls-
mässigt, både kvantitativt och kvalitativt, slår boken det 
mesta jag har sett inom gitarristiken. Textmaterialet är på 
tre språk – franska, tyska och engelska – och det underlättar 
när man riktar sig till en internationell kundkrets, men det 
tredubblar textmassan. Boken handlar definitivt inte enbart 
om Stauffer far och son utan även om de flesta andra gitarr-
byggare som var verksamma i Wien och dess omgivningar, 
inkluderande kulturstäderna Prag, Budapest (eller snarare 
Pest) och till och med  Warszawa under 1800-talet. De flesta 
namnen är okända utanför specialisternas krets och förutom 
Stauffers är det väl bara Enzensperger, Ries, Scherzer och 
Riesinger som är mer namnkunniga. Av övriga gitarrbyggare 
från Wien beskrivs i boken instrument av Kulhawy, Krasny, 
Rudert, Bogner, Ertl, Götz, Feilnreiter, Zettler, Stoss, Stöhr, 
Klimits, Jeremias, Bucher, Brunner, Daum, Fischer, Schuster, 
Charvat, Schenk, Franz och Wendelin Lux, Bittner, Lemböck, 
Swosil, Güttler och Angerer. Från andra orter finns  Schweitzer 
och  Teufelsdorfer från Pest (Budapest), Kulik från Prag, 
Rudert från Warszawa, Goram från Korneuburg, Herzlieb 
från Graz, Hamberger från Pressburg (Bratislava) och Mit-
teis från Leitmeritz. En imponerande mängd namn som ger 
en fingervisning om gitarrens populäritet i Wien! När man 
jämför gitarrerna i boken framstår Stauffers som de främsta 
byggarna. Huvudsakligen var det Johann Georg Stauffer som 
stod för innovationer som t.ex. den mer utvecklade justerbara 
greppbrädan/halsen. Det är naturligtvis en fråga om tycke och 
smak, men jag tycker åtskilliga av de presenterade gitarrerna är 
mindre lyckade rent estetiskt, vilket naturligtvis inte hindrar 
att de är utmärkta som musikinstrument. Från utseendemässig 
synpunkt tycker jag de franska gitarrerna från samma period 
är vackrare och mer proportionella. Ett sextiotal gitarrer av 
byggare från Wien eller den s.k. Wienskolan är avbildade och 

noggrant uppmätta, men de kommer endast från privata sam-
lingar. Skälen till detta urval redovisas tydligt av Hoffmann. 
Denna begränsning kan möjligen påverka hur representativt 
urvalet är. Det hade varit en tillgång med åtminstone en sum-
marisk förteckning över kända gitarrer med wiensk anknyt-
ning i museisamlingar världen. I Sverige finns t.ex. en gitarr av 
Johann Anton Stauffer på Musik- och teatermuseet (M29) som 
är speciellt intressant eftersom dess sönderfallna skick låter oss 
få en utmärkt inblick i den inre konstruktionen. Andra i sam-
manhanget intressanta instrument är den också desintegrerade 
arpeggionen av Johann Georg Stauffer som finns på musik-
museet i Paris (E.982.8.1) och arpeggionen (eller, som den 
kallas i data basen, gitarr-cellon) från 1824 av samme byggare 
som finns på Leipzigs musikmuseum (609). Andra gitarrer 
av Stauffer finns i Edinburgh och Nürnberg samt dessutom 
en märklig fiol i Leipzig. Uppgifter om dessa hittar man i 
den nya databasen MIMO. Varje presenterad gitarr i boken 
avbildas från alla sidor i vanligtvis 25 % av den ursprungliga 
storleken. Detaljbilder finns framför allt av etiketterna, men 
övriga detaljbilder finns i den inledande texten. Vid varje 
redovisad gitarr ges en mycket sakkunnig kommenterande text 
som belyser specifika detaljer på instrumentet och jämför med 
andra gitarrer. I presentationen av de individuella gitarrerna 
visar sig det stora formatet på boken vara väldigt funktionellt. 
Varje gitarr får ett helt uppslag med den beskrivande texten 
(på alla tre språken) på vänstra sidan och foton på instru-
mentet på den högra sidan. Genomgående i boken är också 
varje högersida illustrerad med bilder. Detta upplägg är säkert 
avsiktligt och underlättar verkligen för läsaren. Erik Pierre 
Hoffmann står för den huvudsakliga och mycket initierade 
texten kring gitarrerna och deras byggare medan Stefan Hackl 
står för den musikhistoriska delen i övrigt. Pascal Mougin är 
ansvarig för bilderna och den övergipande designen på boken. 
En kort översikt ges över gitarrens historia, och jag måste säga 
att jag tycker det utrymmet kunde användas bättre. En bok 
som så uppenbarligen riktar sig till specialister och samlare 
förutsätter väl en läsare som är rimligt kunnig om gitarrens 
utvecklingshistoria. Tyvärr är detta ett fenomen som upprepar 
sig i andra böcker av samma typ. Några bilder verkar också rätt 
överflödiga, t.ex. en kring Wien-kongressen 1815. Hoffmanns 
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med fleras bok är väl den hittills mest genomarbetade histo-
riska studien av gitarrbyggare från ett specifikt kulturområde, 
och det är alldeles uppenbart att det fanns en omfattande 
och kvalitativt högtstående hantverksproduktion i Wien med 
omnejd. Dessvärre saknar vi motsvarande djuplodande studie 
över både franskt, italienskt, engelskt och tyskt gitarrbyggande, 
även om Sinier och Ridder gjort ett tappert men inte lika väl 
dokumenterat försök med den franska traditionen. Jag inbillar 
mig att t.ex. den franska produktionen var avsevärt större och 
i vissa avseenden kvalitativt bättre än den i Wien. Det finns 
troligen en koppling till mängden av publicerad gitarrmusik, 
gitarrskolor m.m., och på dessa områden är Frankrike helt 
dominerande under 1800-talets första hälft. Ibland är det lätt 
att glömma bort att de flesta gitarrbyggarna också byggde 
stråkinstrument. Många gånger var kanske stråkinstrumenten 
den större och viktigare delen av deras produktion. Det finns 
många likheter i det rent hantverksmässiga att bygga fioler 
och gitarrer och jag erinrar mig Maugins klassiska bok om 
violinbyggande, Manuel du luthier, från 1834, där det finns ett 
helt kapitel om gitarrens konstruktion (en svensk översättning 
av den delen finns f.ö. på http://www.tabulatura.com/Maugin.
htm ). Man önskar ibland at det kunde forskas lite mer från 
ett helhetsperspektiv på musikinstrumenthantverkarens hela 
arbete, arbetsmetoder och övriga villkor. I en annars mycket 
väldokumenterad, snyggt producerad gitarrhistorik saknar 
jag väl bara lite fördjupning i en eventuell strängtillverkning i 
Wien eller dess omgivningar. Möjligen importerades strängar 
huvudsakligen från Italien, och s.k. romanska strängar ansågs 
vara de bästa. Även i Sverige förekom strängtillverkning under 
1700- och 1800-talen, men det annonseras också om romanska 
strängar till salu. Strängarna är av mycket stor betydelse för 
tonproduktion och tonkvalitet, och det gäller alla stränginstru-
ment. En del forskning (Mimmo Peruffo, Dan Larson m.fl.) 
ägnas framför allt strängarnas tillverkning, men mindre om 
distributionen. Boken avslutas med en historisk översikt som 
väl huvudsakligen är skriven av Stefan Hackl och som ger en 
bra men av naturliga skäl ändock rätt kort sammanfattning 
av gitarrens utveckling i Wien. Sist i boken finns ett appendix 
med några viktiga originaltexter, en bibliografi och ett person-
register. Boken är inbunden i linneband.

KENNETH SPARR

Stücke für Barocklaute aus 
der Kalmar-Handschrift.
Übertragen und mit einem Vorwort 
 versehen von Michael Treder.
Johann Anton Graf Losy von Losymthal.   
Tree Edition
För 35 år sedan skrev jag en uppsats om de bevarade lut-
tabulaturhandskrifterna i Kalmar läns museum och berättade 
om dem bl.a. i SGLS (dåtidens Gitarr och Luta). Hand-
skrifterna hade varit kända sedan tidigare, men ingen hade 
ägnat dem någon större uppmärksamhet eller närmare analys. 
När jag tittade närmare på dem så kunde jag konstatera att här 
fanns en guldgruva inte minst beträffande musik av Johann 
Anton Graf Losy von Losymthal (c. 1645-1721), men också av 
många andra intressanta namn i luthistorien. Redan 1983 gav 
Stefan Lundgren ut två av Losys sviter ur Kalmarhandskriften, 
Zwei Suiten für Barocklaute, där jag skrev en kort introduk-
tion, men märkligt nog nämner inte Treder denna utgåva i 
sin annars mycket omfattande och noggranna redovisning. I 
Lundgren-utgåvan fanns två sviter återgivna, en i d-moll och 
en i Bb-dur och båda återfinns i Tree-utgåvan, men kallas här 
partitor. Det verkar inte heller som om Treder känt till Emil 
Vogls utgåva Z Loutnovych Tabulatur Ceskeho Baroka, Musica 
Viva Historica 40, Prag 1977 där Bb-dursviten också kan åter-
finnas. I sin utgåva av Losys musik från Kalmar handskriften 
KLM 21072 så har Michael Treder fördjupat studiet av 
handskriften med en omfattande, drygt 50-sidig, studie kring 
denna. Här finns också många detaljerade utblickar till framför 
allt lutmusiken vid hovet i Wien och Kalmar-handskriften har 
förvisso många kopplingar dit. Den inledande studien, som 
är på tyska, är faktiskt omfångsmässigt större än den reprodu-
cerade musiken. Treder ger en bra överblick över musikläget i 
Sverige kring sekelskiftet 1600-1700 och han har lyckats vaska 
fram åtskillig ny information och har därmed bidragit till en 
fördjupning av våra kunskaper om lutan i Sverige och Europa 
kring sekelskiftet 1600-1700. Vår kunskap vidgas successivt 
och pusselbit läggs till pusselbit tack vare ett idogt arbete av 
forskare och amatörer. I en hänvisning till en artikel av mig 
nämner Treder en Gustaf von Börring (1649-1708) vilket 
förvånade mig eftersom jag aldrig nämnt det namnet. I själva 
verket handlar det om greve Gustaf Carlson, som var utomäk-
tenskaplig son till Karl X Gustav och som hade fått Börringe 
och Lindholmen som grevskap. Musiken är utgiven i lättläst 
fransk luttabulatur med en gedigen konkordansförteckning 
och kommentarer till avvikelser från originalet. Utgåvan är 
plastspiralbunden vilket är praktiskt på notstället, men kanske 
inte så kul från estetisk synpunkt.

KENNETH SPARR
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Werke für Gitarre- Gitarre 
& Violine oder Flöte
biographisch eingeführt von   
Nicola  Giuliani
Mauro Giuliani
Schell Music
Det här är en märklig utgåva av några av Mauro Giulianis 
verk med ett utförligt biografiskt förord på tyska och italien-
ska av en sentida ättling till den berömde gitarristen/gitarr-
kompositören. Ättlingen Nicola Giuliani har ambitionen 
att väcka intresset för sin anfader med utställningar, böcker, 
samlande av fakta och dokument, och det är ett vällovligt 
syfte. Möjligen kan man ana att Nicola gärna vill att ljuset 
över anfadern också ska falla på honom själv. Vad som framför 
allt är märkligt med utgåvan är att inte ett ord nämns om den 
forskning som t.ex. Thomas F. Heck och många andra ägnat 
åt just Mauro Giuliani. Inte heller nämner Nicola Giuliani 
någonstans den omfattande utgåva av Giulianis samlade verk 
som Brian Jeffery gett ut på Tecla Editions. Det förefaller högst 
osannolikt att Nicola Giuliani inte skulle känna till alla dessa 
insatser som gjorts för att belysa Mauro Giulianis betydelse i 
gitarrhistorien. I Nicolas biografiska förord finns ingen käll- 
eller litteraturredovisning över huvud taget, och det minskar 
trovärdigheten i hans utsagor. Jag har inte läst hans bok Mauro 
Giuliani, Ascesa e declino del virtuoso della chitarra, men för-
hoppningsvis är den bättre dokumenterad. Frågetecknen fort-
sätter när det gäller den ingående musiken i häftet. Förvisso 
ges vi faksimil av titelsidorna till verken och av dessa kan man 
sluta sig till att utgivarna inte har använt de första upplagorna 
av verken, utan senare sådana. Själva musiken har nysatts, men 
kritiska kommentarer eller andra uppgifter saknas helt. Det 
saknas t.o.m. opusnummer när sådana bevisligen finns. Ett 
exempel är Nuovo Rondo som är Giulianis opus 5, publicerat 
första gången i Wien 1807, och verket finns i faksimil i Jefferys 
kompletta utgåva. Här har man använt en mycket senare 
utgåva från Carli, Paris. Ett annat exempel är polonäsen av vio-
linisten Joseph Mayseder arrangerad för violin eller flöjt samt 
gitarr. Den tillhör kategorin Works without opus number och 
finns noterad i Thomas F. Hecks avhandling samt återutgiven i 
faksimil av Brian Jeffery som Seconde Polonaise de Mr Mayseder 
i volym 36 av hans samlade utgåva. Den trycktes ursprungligen 
av Artaria i Wien 1816 men återges här från en något senare 
fransk utgåva från 1816–1819 och dessutom med ett felaktigt 
opusnummer. Ett intressant verk i utgåvan är emellertid den 
Air Allemande, publicerad av Meissonnier ca 1820 för sologi-
tarr, som tycks vara ett unikt verk och ej tidigare publicerat. 
Men som sagt, det finns inga som helst kommentarer kring 
den utgivna musiken så användaren lämnas helt i sticket.

KENNETH SPARR

Españoletas
Spanish Guitar Favourites 
From Five Centuries
Mårten Falk
Db Productions

Om jag räknat rätt är detta Mårten Falks fjärde cd på egen 
hand. Därutöver har han samarbetat på ett flertal skivin-
spelningar med andra musiker, bland annat i ensemblen El 
Escorial som specialiserat sig på spansk renässansmusik. Det 
är onekligen så att Mårten Falk idag är en av Sveriges främsta 
konsertgitarrister och han har även en internationell karriär 
som tar upp en del av hans tid och energi. 

Som Mårten påpekar i kommentaren till skivan är detta en 
nostalgisk repertoar. Bland kompositionerna på skivan åter-
finns många klassiker i gitarrmusiken som kanske, liksom för 
Mårten själv, en gång lockat en och annan till den klassiska 
gitarren. För mig är det så med Luys de Narvaez’ Guardame las 
vacas. Den påminner mig om när jag började lyssna på klassisk 
gitarrmusik för 35 år sedan.

Jag har ofta tidigare blivit skeptisk till skivutgivningar med 
bara de vanliga klassiska örhängena ur gitarrrepertoaren. Jag 
vill överraskas med nya spännande verk jag aldrig hört förut 
– eller i brist på detta förundras över ett nytt sätt att samman-
foga en ambitiös repertoar (med en intressant tanke bakom). 
Men Mårten Falks Españoletas går hem hos mig. Det är ändå 
så att man kan spela in dessa klassiker även i våra dagar – det 
ställer bara större krav på gitarristens förmåga att väcka dem 
på nytt!

Skivan spänner över en bred rad av spanska kompositioner 
från nämnda Luys de Narvaez’ 1500-tal till 1900-talets Joaquín 
Turina. Och om det är någon man saknar i sammanhanget för 
att (på en cd!) få med alla de viktiga spanska kompositörerna, 
så är det ju Rodrigo och de Falla. Men man kan väl inte få 
allt, man får ändå väldigt mycket av Mårten Falk här. Och 
det är rakt igenom framfört med en stor känslighet och en 
spännande dynamik. Särskilt fängslas jag av den äldre delen 
av repertoaren. Jag misstänker att det är denna stil som ligger 
naturligast för herr Falk. Jag gillar också den varma och rika 
ton som strålar ur gitarren i Tárregas Gran Vals. Mårten Falks 
inspelning av Albeniz’ Cadiz förundrar mig. Trots att jag hört 
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stycket så ofta, lyckas Mårten ge det en ny känsla som jag vill 
kontemplera över och höra många gånger. Det finns energi 
som tyglas väl i Mårten Falks fingrar, det hör man i Asturias, 
där ha tar väl hand om styckets dynamik. Däremot har jag 
problem med versionen av Granados Danza Española no 5, 
som jag alltid associerar rytmiskt med hästgalopp. Mårten har 
helt andra tankar om rytmen än jag. Men det får jag väl tillåta 
honom att ha, särskilt som allt annat på skivan är så härligt 
framfört! Om man vill ha bara en cd som ska representera den 
spanska gitarrmusiken, är det svårt att komma på en annan 
skiva man ska välja före Mårten Falks. Det är också en utmärkt 
introduktion till den spanska gitarrmusikhistorien för den 
som sedan vill leta sig vidare och fördjupa sig i en epok eller 
kompositör.

Mårten Falk spelar hela skivan på en gitarr byggd av Per Hall-
gren 2011, och den låter mycket väl till hela denna repertoar, 
trots de så skiftande tidsepokerna och stilarna. Inspelningen 
är gjord i Helgesta kyrka i Sparreholm av Erik Nilsson, som 
har gjort ett lysande arbete och lyckats få till ett ljud som är 
idealiskt balanserat. Kyrkolokalen drar aldrig till sig upp-
märksamheten i ljudbilden men ger ändå en perfekt rymd åt 
gitarrljudet.

ROLF NILSéN

Piccinini
works for archlute
Rosario Conte
Carpe Diem Records
Den italienske lutenisten (och gitarristen) Rosario Conte 
ägnar sin andra soloskiva helt åt landsmannen Alessandro 
Piccinini samt dennes son Leonardo Maria och hämtar all 
musik ur de båda tryckta lutböckerna från 1623 och så sent 
som 1639 (utgiven efter Alessandros död av sonen). Som 
Conte påpekar är Piccininis första bok egentligen modernare 
och mera nyskapande än den senare, som snarare pekar på en 
tidigare italiensk luttradition med namn som Terzi, Galileo 
och Gorzanis. Contes urval av musik från de båda samlingarna 
är omväxlande med toccator, danssatser, chaconner och mera 
arkaiska rivcercarer i rimliga grupperingar och traditionella 
former. Musiken är representativ för den högt utvecklade och 

självständiga italienska lutmusiken från 1600-talets början. 
Nog kan man här och där väl hitta några enstaka spår av 
franskt och spanskt inflytande, men stilmässigt dominerar det 
italienska totalt. Som helhet är detta mycket vacker, komplex, 
spännande, sångbar och virtuos musik med en gedigen grund 
i den fina italienska luttraditionen från 1500-talet. Conte 
spelar på en arciliuto tillverkad av Marcus Wesche i Bremen. 
Inspelningen är gjord i ett kloster i Italien med lång efterklang, 
vilken gör att det ibland flyter ihop vid snabbare passager, inte 
minst på de lägre korerna/strängarna, men samtidigt bidrar till 
en magisk och nästan sakral atmosfär i den utmärkta inspel-
ningen. Alessandro Piccinini uttryckte själv i sin första lutbok 
att ”varje anslag på strängen skall vara så rent som en pärla” 
och detta stilideal präglar också Rosario Contes interpretation. 
Han väljer ganska långsamma tempi som ibland blixtrar till 
i virtuosa passager. Conte, utbildad i Italien och vid Schola 
Cantroum i Basel, är utan tvekan en högst kompetent musiker 
med stark känsla för denna repertoar. Hans spel är flytande 
elegant, virtuost och väl utmejslat.

KENNETH SPARR

Popular Classics for the 
Guitar
Janne Lehtinen
Kistu

Om jag räknat rätt är detta Janne Lehtinens femte cd, och 
de har alla haft ganska distinkta teman. Denna gång är det 
faktiskt en gitarr som står i centrum för hans projekt. Janne 
Lehtinen har kommit över en gitarr byggd 1973 av Almeria-
byggaren Gerundino Fernandez, och denna gitarr har inspire-
rat honom till den aktuella cd-inspelningen.

Repertoaren på skivan är enligt Lehtinen en rad gamla favo-
riter bland gitarrkompositionerna: Moreno-Torrobas Suite 
Castellana och Aires de la Mancha, Bachs Chaconne i arrang-
emang av Jorge Cardoso, Villa-Lobos 5 preludier och Lauros 4 
venezulanska valser.
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Anthony Bailes har blivit allt flitigare i inspelningsstudion 
de senare åren, och två alldeles färska inspelningar har nått 
oss. De är dessutom väldigt olika till karaktär och innehåll. 
För några år sedan skrev jag om hans skiva Apollon Orateur 
med musik av Ennemond och Denis Gaultier. Inspelningen 
väckte en viss debatt i det engelska lutsällskapets Lute News. 
Diskussionen rörde sig framför allt om det var historiskt 
korrekt att använda en luta (eller ombyggd gallichon), byggd 
av Gregori Ferdinand Wenger från 1722 med en lång mensur 
för musik från mitten av 1600-talet. Bailes använder samma 
instrument för den nya inspelningen med musik från de 
sista decennierna av 1600-talet, och på barocklutlistan dyker 
diskussionen upp igen. Lutan här är nerstämd till a’ = 370 Hz. 
Genom sina senaste inspelningar för Ramée har Bailes guidat 
oss genom den franska repertoaren för lutan från skivan Old 
Gautiers Nightinghall med musik i accords nouveaux av René 
Mesangeau, Pierre Gaultier över skivan Appolon orateur med 
musik i accord ordinaire av Ennemond och Denis Gaultier. 
Den nya skivans franska titel kan väl närmast översättas till en 
”våldsam ljuvlighet” och förklaringen till denna något kuriösa 
titel ska väl sökas i musiken. I alla händelser ger inte Bailes 
någon förklaring till titeln i sin annars välskrivna, utförliga och 
väldokumenterade text till CD-skivan. Återigen måste man 
ge högsta betyg till skivproducenten Ramée för den sparsma-
kade, utsökta designen och det gedigna textinnehållet. Den 
oinvigde får här en utmärkt introduktion till senare fransk 
lutmusik. Dominansen av musik i molltonarter på skivan ger 
ett övervägande intryck av sofistikerad melankoli som dock 
ibland blandas med mer sprittande inslag. Musiken är en tro-
gen spegel av sin tid med en förfinad kultur där det sprirituella 
samtalet är väsentligt och där döden är en ständigt närvarande 
följeslagare. På skivan dominerar musiken av Jacques de Gallot 
och Pierre Gallot. Charles Mouton ägnas en knapp tredjedel 
av den inspelade tiden. Däremot handlar det faktiskt mest 
om Mouton i det medföljande texthäftet. Som Bailes påpekar 
finns det en diskrepans mellan uppgiften att Mouton föddes 
1617 (som väl härstammar från Rollins Mouton-utgåva) och 
dog före 1700 samt det kända porträttet av de Troy som är 
daterat till 1690. När detta målades så skulle Mouton ha varit 
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Gerundinos gitarr kommer bäst till sin rätt i Villa-Lobos pre-
ludier, där de täta harmonierna får klinga ut brett, och gitarren 
låter då härligt sammansatt i Janne Lehtinens händer. Sedan 
kan jag inte låta bli att iaktta att de snabba  venezuelanska 
valserna av Lauro inte är lika välpassande för denna gitarr/
gitarrist. Här har vi två diametrala musikstilar som kanske inte 
ska spelas på samma gitarr helt enkelt! Och ändå skulle jag 
nog inte ha gissat att Gerundino Fernandez, som har byggt 
så många fantastiska gitarrer – i min kännedom främst åt 
flamencogitarrister  – skulle passa bäst åt musik med kvar-
dröjande toner. Men i den här typen av resonemang måste 
man alltid reservera sig för att man inte säkert kan avgöra om 
det är gitarren eller gitarristen som är bäst till sin fördel i ett 
visst musikstycke. Ty i musikutövandet blir ju instrument och 
musiker ett.

ROLF NILSéN

Une douceur violente
Anthony Bailes
Ramée, Outhere

Lute Music of the 
 Netherlands
Anthony Bailes
Carpe Diem Records www.guitarm.bigcartel.com
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73 år om han varit född 1617, men porträttet visar en man 
möjligen i 40–50-årsåldern. Och Mouton var förvisso i livet 
åtminstone i mars 1700 när han sålde en lutbok till Hans von 
Fersen och Carl Gustav Heraeus. Enligt min uppfattning kan 
födelseåret vara felaktigt och en förväxling skett med en annan 
Charles Mouton (namnet kan inte ha varit så ovanligt i Frank-
rike ens vid den tiden). Kanske 1626 är ett rimligare födelseår, 
som föreslagits av andra. Det finns också svenska anknytningar 
till Jacques(?) de Gallot. En elev till denne var den unge 
greven Claes Johansson Ekeblad som skrev i sin dagbok 1687: 
”Begynte iagh speela på Luta hoos gallot gaf een Louis d’or om 
månan för tre gånger om wickan.” De Gallot och Mouton kan 
möjligen betraktas som de sista representanterna för den fran-
ska lutskolan, men dess inflytande sträckte sig en bra bit in på 
1700-talet och över hela Europa. De förfinade och utvecklade 
också traditionen från sina föregångare med Denis Gaultier 
som främsta representant. Som Bailes skriver är Mouton den 
som är mest bunden till Gaultier, medan Jacques de Gallot 
snarare kan ses som en förnyare och förbindelselänk mellan 
den franska lutskolan och de senare tyska lutenisterna med 
Sylvius Leopold Weiss som främste exponent. Weiss gjorde 
t.ex. flera arrangemang av de Gallots L’Amant malheureux. 
Närvarokänslan är påtaglig i Bailes inspelning och det finns en 
intimitet i förhållandet mellan exekutören och lyssnaren som 
man sällan upplever. Talet och samtalet som uttrycksform var 
viktiga för de franska lutenisterna och Bailes inbjuder genom 
sitt suveräna, mogna spel verkligen lyssnaren till dialog. En 
förstklassig produktion med förstklassigt innehåll, helt enkelt!

Bailes andra skiva presenterar ett tvärsnitt av nederländsk 
(dvs. med nutida nationsindelningar både holländsk och 
nordbelgisk) lutmusik från slutet av 1500-talet till de första tre 
decennierna av 1600-talet. Skivan inleds med ett urval enkla 
sättningar av nederländska folksånger, alla hämtade ur en 
luttabulaturhandskrift kallad Thysius lutbok efter den senaste 
ägaren Joan Thijs, men som troligen är nedtecknad av en Adri-
aan Joriszoon Smout (1578/79–1646). Smout började skriva 
i boken under sin studietid i Leiden men fortsatte nedteck-
nandet under resten av sitt liv. Handskriften är till omfånget 
en av de mest omfattande (nästan 1000 sidor och över 900 

verk!) av alla bevarade och innehåller de flesta tänkbara genrer 
med en internationell utblick mot England, Frankrike och 
Italien. Ett betydande centrum för lutmusiken kring sekel-
skiftet 1500–1600 var Antwerpen med musiker som Emanuel 
Adrianssen (med tre tryckta lutböcker 1584–1600), Gregorij 
Huwet, Adrian Denss och Joachim van den Hove (med tre 
tryckta lutböcker 1601–1616). De tre sistnämnda lämnade 
för övrigt sitt hemland möjligen p.g.a. politiska och religiösa 
oroligheter/omvälvningar. En som däremot flyttade in var 
fransmannen Nicolas Vallet som kom till Amsterdam 1613 och 
där lät trycka sina fyra utsökt graverade lutböcker 1615–1620 
och två ytterligare under 1640-talet. Att den nederländska 
luttraditionen var mycket influerad av den engelska framgår 
tydligt av inspelningen med verken av Huwet, Vallet, van den 
Hove och Adrianssen. Av Gregorij Huwet hade man velat höra 
mer. Hans majestätiska fantasia från Robert Dowlands lutbok 
ger verkligen mersmak, men inte mycket av hans musik tycks 
bevarad. Valet av musik är intressant med sin spännvidd från 
de mycket enkla versionerna av folksånger och danser till kom-
plexa fantasior av Huwet, Vallet och van den Hove. Musiken 
av van den Hove ges med rätta stort utrymme på skivan. Av 
honom finns åtskillig musik bevarad. Förutom hans tre tryckta 
lutböcker från 1601–1616 finns två handskrifter, Ernst Scheles 
lutbok från 1619 och en autograf av van den Hove bevarade, 
där en del satser t.o.m. är exakt daterade av kompositören 
själv. Bailes bjuder på lutan av Paul Thomson ett vackert varmt 
klingande spel med en härligt avslappnad puls som låter varje 
ton och ackord klinga ut. Här finns också kontraster, jämför 
t.ex. den häftiga Favorito (efter Diomedes Cato) med den 
lugna och vackra efterföljande melodin Windeken. En fint 
inspelad och föredömligt producerad CD med musik från en 
konstnärligt rik period där vi inte minst känner till konstnärer 
som Vermeer, Rembrandt och van Eyck och med en initierad 
text av Jan W. Burgers.

KENNETH SPARR

Jag stödjer
Svenska Gitarr och Luta Sällskapet

&
Svenskt Gitarrliv

Luthier  Lars Jönsson

Bygger och Reparerar Knäppinstrument
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Alonso’s tune
Swedish folk guitar in and out of tradition
Claes Ottelid
Euterpe
Det har passerat sex år sedan Claes Ottelid gav ut sin första 
skiva med svensk folkmusik spelad på flamencogitarr. ”Gitarr-
polska” var titeln på detta banbrytande verk. För gitarrister 
inom svensk folkmusik bör det numera vara ett måste att 
förhålla sig till Ottelids ”statement”, som innebar att han lan-
serade en rad speltekniker, lånade huvudsakligen från flamen-
con, och därtill ett gitarrsound som sökte skapa en parallell till 
fiolens självklara auktoritet inom folkmusiken. 
 
Nu kommer nästa cd från herr Ottelid, och man kan konsta-
tera att han då tagit sitt unika koncept ett steg längre. På den 
nya skivan medverkar percussionisten Stephan Jarl på flertalet 
låtar, och man hör att de tillsammans arbetat fram unika och 
känsliga ackompanjemang för varje spår. Detta gör musiken 
mer varierad och ökar spänningen i lyssnandet. Dessutom 
gästspelar fina instrumentalister på några av spåren, där Otte-
lids gitarr delar fokus med Dan ”Gisen” Malmqvists klarinett, 
Mats Edéns viola dámore och Filip Runessons fiol.

Om Claes Ottelid kanske var en aning osäker på hur den 
första skivan skulle mottas av Folkmusik-Sverige, så har han 
nog samlat mer mod nu. På Alonso’s Tune bidrar han också själv 
med sju egna kompositioner som ändå ligger bra i linje med de 
traditionella. Det är till och med så att ett av de egna spåren, 
”Polska i förskingringen”, ger mig associationer både tillbaka 
i traditionens linje och framåt till Erik Steens flamencofusion, 
där folkmusiken hade en lite mer tillbakadragen roll. Man 
befinner sig då mitt i skottlinjen mellan förnyelse och tradition 
och känner tvärdraget från alla håll! Oerhört spännande!

Samtidigt visar Ottelid i sina andra egna polskor att han har 
en talang för den melodiska finurlighet som karakteriserar 
mycket av den fiolburna folkmusiken. Tvära rytmiska kast 
och lekfulla drillar fungerar både på fiol och gitarr. En av 
fördelarna med att i detta sammanhang ta en utgångspunkt i 
flamencons gitarridiom är att man då har med sig en tolerans 
för och uppskattning av de ”fysiska” biljud som gitarren ger 
ifrån sig i fränt hanterande. Härigenom kan man åstadkomma 
en motsvarighet till fiolens ”busighet”. 
Det ultimata beviset på om den här musiken fungerar, anser 
jag vara om man blir danslysten av den. Och det kan man 

Program  torsdag  5  juli.
Kapellet  18.00
Sanna  Sikborn  Erixon  &  Rasmus  Lindelöw  

Sebastian  Noelle  trio    (New  York)
Ateljén  22.30

Örjan  Mäki  
Program  fredag  6  juli.
Kapellet  18.00

Sabina  &  Urban  Agnas  
Roberto  Aussel  (Argentina)
Ateljén  22.30

Pierre  Nordahl  
Program  lördag  7  juli.  
Kapellet  från  15.00  (obs  120:-)
Blandade  konserter  från  15.00  –  18.00

Kapellet  19.00
Göran  Lindelöw  /  Javier  Herbozo  /Yoshiko  Igbrude

Jimmy  Wahlsteen  

Klassisk  gitarr  –  Roberto  Aussel
Masterclass

Jazzgitarr  –  Göran  Lindelöw  
solo  och  duospel.    Medel-master

Spela  durstämt  –  Rolf  Engström  
Medel

Gitarr  eller  Ukulele–    Arne  Lindberg
Nybörjare-fortsättning

Biljettpriser
Kapellet,  240:-
Ateljén,  240:-

Barn  under  12  år  halva  priset  (ej  Ateljén)
Förbokning  av  biljetter  och  

förhandsanmälan  kurser  besök:
  www.lat60.net

Grisslehamns 
Gitarrfestival
Upplaga  n:o 4

5-7  Jul i
2012

Konserter Kurser

Festivalannonsgmss.12.indd   1 2012-05-08   10:32

utan tvekan säga. Ottelids gitarr dansar på ett mycket varierat 
och lekfullt sätt som får mig att tro att mannen själv skulle 
erövra vilket dansgolv som helst, om hans fötter bara har 
samma motorik som händerna.

Även om Claes Ottelid inte skulle göra någon fiolspelare 
arbetslös inom folkmusiken, får de en välbehövlig utmaning, 
samtidigt som många gitarrister kan få nya idéer om hur man 
kan attackera det svenska folkmusikaliska arvet från gitar-
rens håll. På det sättet är hans projekt – och nu denna skiva 
– viktigt för Gitarr-Sverige och förtjänar all uppmärksamhet. 
Om sedan inte gitarristerna har med sig de speltekniker som 
Ottelid använder sig av, har han generöst försökt att förmedla 
dem i ett instruktionshäfte utgivet av Malmö Musikhögskola 
under titeln ”Svenska låtar på spansk gitarr”. Man kan också 
beskåda Claes Ottelids spelteknik på diverse youtube-filmer.

Tilläggas ska också att skivan spelats in av Jörgen Tånnander (på 
det egna skivbolaget EMA) som har en rad cd-utgåvor bakom 
sig med fantastiska inspelningar av gitarrer och andra akustiska 
instrument. Även denna gång är ljudet sensationellt bra.

ROLF NILSéN

RECENSIONER NYA SKIVOR
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1  Mölndal Gunnebo slott kl 18.00 ”I väntan på fru Hall”
 Martin Bagge sång Andreas Edlund klavokord Gothenburg Combo
1  Malmö, teater MAF kl. 19.00 “Liv ur Balans”
 gitarr/dans föreställning Marcus Strand
2  Mölndal Gunnebo slott kl 14.00 Familjekonsert  
 med Gothenburg Combo

2  Mölndal Gunnebo slott kl 18.00 ”I väntan på fru Hall”
	 Gothenburg	Combo	m	fl
3  Mölndal Gunnebo slott kl 18.00
 Gothenburg Combo och elever från Mölndals Kulturskola
6		 Salem	Nationaldagsfirande	Ingrid	Falk	sopran	Mårten	Falk	gitarr
6  Marocko Rabat Svenska Ambassaden
 Stellan Ljung bas Ted Bjurwill gitarr; visor och jazz
6 Tyskland Halle Akademie Fur Alte Musik Berlin
 Händel: Joshua, Magnus Andersson luta & teorb
7 Stockholm Waldemarsudde kl 18.00
 Mårten Falk Musik av Britten och Villa-Lobos
8  Tyskland Berlin Akademi Fur Alte Musik Berlin
 Philharmonie , Magnus Andersson luta & teorb
8-9 Borlänge Peace and Love Strings Festival Göran Söllscher
10  Stockholm Matteus kyrka
 Mats Bergström Concierto de Aranjuez
10  österrike Graz Magnus Andersson luta Christina Stegmaier sopran
10  Stockholm Årsta kyrka kl 18.00
 Romancero Gitano ÅrstaKammarkör Eric Lammers gitarr
14  Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen kl 19.00
 Viktor Ritchey
15		Solna	Confidencen	kl	19.00	O/Modernt	festival
	 Mats	Bergström	(ur	Orfeo	Negro)
16  Uppsala Trefaldighetskyrkan kl 18.00
 Uppsala Kammarsolister med Mats Bergström
16 Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen kl 18.00
 Ingmar Paulo Stråth Gitarrmusik från Spanien och Mexico
17  Filipstad Rämmens kyrka kl 18.00
 Erik Malmhav baryton & John Elenius gitarr
17  Uppsala Anatomiska Teatern Gustavianum Mats Bergström 
18-20 Ljungskile folkhögskola Gitarrkonserter varje kväll med  
 Christer Brodén Mårten Falk och elever 

24  Sundsvall Njurunda Galtströms kyrka kl 18.00
 Erik Malmhav baryton & John Elénius gitarr 
24  Bohuslän Resteröd kyrka kl 19.00
 Daniel Berg marimba Christer Brodén gitarr
25  Båstads Kammarmusikfestival
 Nils-Erik Sparf violin David Härenstam gitarr
25  Sunne kyrka kl 18.00 Daniel Berg marimba Christer Brodén  
 gitarr uruppförande av ett verk för gitarr/marimba av  
 Ragnhild Pettersson

26  Båstads Kammarmusikfestival Nils-Erik Sparf violin
	 David	Härenstam	gitarr	(J.S.Bach	konsert)
26  Saxå Joakim Svenheden violin Mats Bergström gitarr
27		Båstads	Kammarmusikfestival	Tobias	Carron	tvärflöjt
 David Härenstam gitarr
27  Ljusdals kyrka kl 19.00
	 Sareidah	Hildebrand	tvärflöjt	&	Joakim	Lundström	gitarr

Konserter
27  Sigtuna Maria kyrka Tove Törngren cello Liv Skareng gitarr
28  Vaxholms församling Emma Tranströmer & David Härenstam
29  Danmark Omø Kulturhuset Loen, kl. 16.00
 Duo Hesselberg/Camitz
30  Nederluleå Statsökyrkan kl 18.00
 Erik Malmhav baryton & John Elenius gitarr
30  Uppsala Rasbokils kyrka kl 18.00 Mats Bergström

1-4 Musik vid Siljan Duo Ke Mi
 Daniel Migdal violin Jacob Kellerman gitarr
1  Gullspångs kyrka Mårten Falk
1  Strängnäs, Aspö kyrka kl 19.00
 Marcus Strand ”Siécle d´Or” Gitarrens Gyllene sekel
1  Bygdeå kyrka kl 18.00
 Erik Malmhav, baryton & John Elénius gitarr
2  Mo kyrka Joakim Svenheden violin Mats Bergström gitarr
2  Hagshult kyrka kl 19.00
 Ingmar Paulo Stråth Gitarrmusik från Spanien och Mexico
3  Falkenbergs Visfestival Göran Söllscher
3  Gotland Havdhems kyrka kl 19.30
 Kalle Skarin musik av Britten, Walton och Giuliani
3  Göteborg Antens kyrka Emma Tranströmer & David Härenstam
3  Höganäs Väsby kyrka kl 20.00 Duo Hesselberg/Camitz; Sor,  
 Borup-Jørgensen och Granados

4  Bohuslän Naversta kyrka kl 19.00
 Birgitta Brodén kororgel/piano Christer Brodén gitarr
4  Gotland Petes museigård kvällstid Jan Ekedahl
4  Solna Huvudsta gamla slott
 Nils-Erik Sparf violin David Härenstam gitarr
6  Grisslehamns gitarrfestival Kapellet kl 18.00
 Roberto Aussel samt 2xAgnas Urban Agnas trumpet
 Sabina Agnas gitarr ”Ahora aqui”
7  Bondstorp kyrka kl 20.00 Ingmar Paulo Stråth
 Gitarrmusik från Spanien och Mexico
7  Kristinehamn Visnums-Kils kyrka kl 18.00
 Mira Pyne sopran Mårten Falk gitarr 
7  Rättvik Dalhalla Mats Bergström med
 Malena Ernman, Dalasinfoniettan Gustaf Sjökvist 
8  Rättvik Dalhalla Mats Bergström med
 Malena Ernman, Dalasinfoniettan Gustaf Sjökvist 
8  Kivik Mellby Atelier kl 19.00
 Per Arne Glorvigen bandoneon Göran Söllscher gitarr
8  Oskarshamn Figeholms kyrka kl 20.00 Mårten Falk
8		 Bosjökloster	Ann-Sofi	Härstedt	sopran
 Carsten Grøndahl gitarr
8  Uppsala Jumkils kyrka kl 20.00
 Jim Nilsson gitarr Musik av J.S. Bach och I Albeniz
8  Huskvarna öxnehagakyrkan kl 18.00
 Duo Agnas & Gulyás De 8 årstiderna
9  Höganäs Himmelfärdskyrkan kl 20.00
 Musik i Kullabygden Per Arne Glorvigen bandoneon   
 Göran Söllscher gitarr

Juni

KONSERTKALENDER

Juli
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11  Ludvika, Ulrika kyrka kl 19.00
 Marcus Strand ”Siécle d´Or” Gitarrens Gyllene sekel
11  Stockholm Västerleds kyrka kl 19.30
 Tove Törngren cello Liv Skareng gitarr
12  Bollnäs Segersta församlingshem kl 19.00
 Marcus Strand  ”Siécle d´Or” Gitarrens Gyllene sekel
14  Ljusterö kyrka kl 18.00 Kalle Skarin 
14  Björnlunda kammarmusikförening kl 17.00
	 Sareidah	Hil	debrand	tvärflöjt	&	Joakim	Lundström	gitarr
15  Ängelholm Rebbelberga kyrka
 Emma Tranströmer & David Härenstam
15  Mariefreds kyrka kl 19.00 ”Ahora aqui”, 2X Agnas
17  Helsingborg Allhelgonakyrkan kl 19.00
 Marcus Strand  ”Siécle d´Or” Gitarrens Gyllene sekel
18  Stockholm Värmdö kyrka Georg Gulyás;
 Bach Lucia & Lilla Tomaten
18  Marstrands kyrka kl 19.00
 Duo Rita Saxmark & Sabina Agnas
18  Eskilstuna Dunker kyrka
 Tove Törngren cello Liv Skareng gitarr 
18  Vällingby kyrka kl 19.00 Daniel Berg marimba
 Christer Brodén gitarr Máros Vivaldi Piazzolla
21  Simrishamn S.t Nicolai kyrka kl 18.00 Marcus Strand
21  Tenhult öggestorps kyrka kl 19.00
 Erik Malmhav baryton och John Elénius gitarr
22  Åmål Tösse kyrka Mira Pyne sopran Mårten Falk gitarr
22  Stockholm Kungsängens kyrka kl 19.00
 ”Ahora aqui”, 2X Agnas
23  Sunne kyrka Mårten Falk
24  Grövelsjön Storsäterns kyrka kl 20.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
25  Särna gamla kyrka kl 18.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
25  Lena kyrka, Uppland kl 19.00”Ahora aqui”, 2X Agnas
25  Stockholm österhaninge kyrka
 Nils-Erik Sparf violin David Härenstam gitarr
26  Sundbybergs kyrka kl 20.00 Kalle Skarin
26  Växjö domkyrka
 Nils-Erik Sparf violin David Härenstam gitarr
26  Idre kyrka kl 19.00 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
28  Härnösand Särbrå kyrka kl 18.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
28  Stockholm Musik på slottet Riddarholmskyrkan
 Nils-Erik Sparf violin David Härenstam gitarr
28  Indals kyrka kl 18.00
	 Sareidah	Hildebrand	tvärflöjt	&	Joakim	Lundström	gitarr
29  Skönsmons kyrka kl 18.00
	 Sareidah	Hildebrand	tvärflöjt	&	Joakim	Lundström	gitarr
29  Stockholm Musik på slottet
 Nils-Erik Sparf violin David Härenstam gitarr
29  Lycksele gamla kyrka kl 19.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
31  Arjeplogs kyrka kl 19.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
30/7 –3/8 Gotlands Kammarmusikfestival
 Daniel Migdal violin Jacob Kellerman gitarr
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1  Uppsala Skogstibble kyrka
 Emma Tranströmer & David Härenstam
2  Luleå gamla kyrka 20.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
5  Kalmar slott Gröna salen Eric Lammers
5  Torshälla kyrka kl 19.00
 Marcus Strand ”Siécle d´Or” Gitarrens Gyllene sekel
5   Västerås Kungsåra kyrka kl 19.00
 Duo Gulyás & Agnas ”De 8 årstiderna”
7  Dorotea kyrka kl 19.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
8  östersund Gåxsjö kyrka kl 19.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
8  Solna Huvudsta gamla slott kl 19.00 Kalle Skarin
8  Fjällbacka kyrka kl 20.00 Daniel Berg marimba
 Christer Brodén gitarr Máros Vivaldi Piazzolla
9  Mjölby Högby kyrka kl 19.00 Birgitta Brodén orgel/piano  
 Christer Brodén gitarr Vivaldi Rodrigo

9  Västerås Lundby kyrka Emma Tranströmer & David Härenstam
11  Stockholm Musikvalvet kl 15.00
 Marcus Strand ”Siecle d’Or” Gitarrens gyllene sekel

KONSERTKALENDER

Augusti

12  Lunedskyrkan kl 17.00
	 Sareidah	Hildebrand	tvärflöjt	&	Joakim	Lundström	gitarr
12  Falköping Kälvene kyrka kl 19.00
 Erik Malmhav baryton & John Elénius gitarr
12  örebro Axbergs kyrka kl 18.00
 Duo Agnas & Gulyas De 8 årstiderna
14  Vansö kyrka kl 19.00 Duo Agnas & Gulyas De 8 årstiderna
15  Leksands kyrka kl 20.00 Mårten Falk
15  Vaggeryd Svenarum kyrka kl 19.00
 ”Från svensk folkton till nutid” John Elénius gitarr
16,17,18 Odensjön Röstånga Kultur i natur kl 19.30 Göran Söllscher
16  Bogesunds slottskapell kl 19.00 Liv och Per Skareng 
18  Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen kl 20.00
 Erik Malmhav, baryton John Elénius gitarr
18  Nyköping ökna kl 15.00
 Mårten Falk musik av Bach och Britten mm.
19  Sundsvall Galtströms kyrka kl 18.00
 Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr
25  Rottne Tolgs kyrka kl18.00
 Erik Malmhav baryton John Elénius gitarr
26  Kristinehamns kyrka
 Nils-Erik Sparf violin David Härenstam gitarr

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet bildades 1968 på 
initiativ av Jörgen Rörby. Föreningen har sedan starten 
verkat som en riksomfattande ideell organisation med 
omfattande kontakter i hela Norden. Sällskapet vill ge 
stöd åt gitarr- och lutamusik på alla nivåer, från 
amatörer och musiklyssnare till pedagoger och 
professionella musiker. Alla är välkomna som 
medlemmar. Tidskriften Gitarr och Luta utkommer 
med fyra nummer per år och distribueras gratis till 
medlemmarna. Varje år arrangerar SGLS en veckolång 
sommarkurs i samarbete med Ingesunds Musikhögskola.

Senaste nytt hittar du alltid på www.sgls.se och SGLS facebook-sida

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet

Gå gärna in på vår hemsida www.sgls.nu
Där lägger vi kontinuerligt in konserter vi får kännedom om. 



Fakturera för giget 
utan att ha företag!
� 

� 




