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Sökes: Ny redaktör och 
layoutare till tidningen 
Gitarr och Luta!
Vid det senaste redaktionsmötet för Gitarr och Luta stod det klart att under
tecknad (tidningens redaktör) och vår layoutduo, Anna och Henrik Hallgren, 
önskar bli avlösta på sina poster. Vi har alla tre varit med om att göra om tidningen 
till en modern och spännande tidning som har intressant läsning och är attraktiv 
för annonsörer. 

Själv har jag varit med i tidningens innersta krets i över ett decennium och är stolt 
över att ha varit med om det arbete som ägt rum. Vi har nu en väl fungerande 
redaktionsgrupp, som innebär att arbetet är fördelat över många personer, och nya 
medarbetare kommer till och vill skriva i tidningen och medverka på olika sätt. De 
senaste åren har det varit betydligt lättare än tidigare att kunna koncentrera sig på 
sin del i det hela, och samarbetet i redaktionsgruppen har inneburit att man har 
ett starkt stöd där. Därför tror jag att de som anmäler intresse för att ta över som 
redaktör och layoutare kommer att kunna rida vidare på framgångsvågen och bli 
inspirerade i sitt arbete, precis som vi som nu lämnar över har varit.

För att sköta redatörsuppgiften bör man ha ett stort intresse för ämnet och ha vana 
att bedöma texter och gilla att ha kontakt med skribenter och andra i tidningens 
omgivning. Som redaktör är man ansvarig utgivare, vilket i denna typ av publika
tion inte brukar vara så allvarligt som det kan låta. Den framtida layoutaren bör ha 
viss vana vid layoutprogram och gärna ha en blick för det visuella i tidningen.

I detta nummer av Gitarr och Luta får vi läsa en lång härlig intervju med Rolf Lislevand 
och det rapporteras också från aktiviteter på gitarrfestivaler i Oskarshamn, Vallentuna 
och Iserlohn. Gitarrbygge, kontrabasgitarr och yoga är andra ämnen på tapeten.

ROLF NILSéN, REDAKTÖR

Gitarrspel på Visingsö
gitarrkurs 26:e till 4:e augusti 2013

Anmälan till Braheskolan Visingsö folkhögskola, telefon 0390 566 00 
eller på info@braheskolan.se (där det också finns mer information)

Lärare:
Börje Sandquist, Klas Nilsson och Per-Owe Solvelius

umgås och spela i gitarrorkester trio och kvartett
testa att spela solo eller i grupp inför publik 

delta i en offentlig konsert
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OSKARSHAMNS 
INTERNATIONELLA 
GITARRFESTIVAL 2013

Jag kan med glädje berätta att vi i Oskars
hamn har fått upp glöden för årligen 
återkommande festivaler, helst med inter
nationell karaktär. Denna vår kommer 
ingen mindre än Göran Söllscher till oss 
och öppnar festivalen med konsert den 21 
mars. Dagen efter, fredagen den 22 mars, 
spelar en gitarrkvintett endast bestående 
av damer, där Nuria Cervantes och Maria 
Umbert, båda från det spanska Katalo
nien, spelar med Yvonne  Nordström, 
BrittLouise Granseth (Norge) och 
Helena   Björzén. På lördag den 23 mars är 
det elevafton. På fredag, lördag och söndag 
är det workshops och ensemblespel och på 
fredag masterclass med Göran Söllscher. 
Eftersom han inte har möjlighet att stanna 
längre hålls masterclass på lördagen med 
Eric Lammers, och möjligen kan vi ha flera 
lärare på masterclass som överraskning. 

Johan Dahlberg håller som vanligt i 
flamenco, Jan Ekedahl i fingerpicking, 
Christoffer Fossto har allt ensemblespel 
och Bo Hansson klassisk gitarr. Våra 
katalanska gäster håller i enskild undervis
ning. Självklart har även jag workshop, 
men eftersom jag också är ansvarig för fes
tivalen, kommer Mikael Bremer att hålla 
i ”min” undervisning när jag är upptagen 
att sköta festivalen. 

Göran Söllscher behöver ingen introduk
tion, men jag kan berätta lite om våra 
katalanska gäster, Maria och Nuria. Dom 

har varit medlemmar i en spansk gitarr
kvartett, Camera 21, som har spelat in 
skivor och gästat många städer och länder. 
Det finns en bild på kvartetten på SGLS 
hemsida, tagen 2008 när de gästade Sve
rige. Nuria har gjort sig ett namn inom 
suzukimetodik, och hon har tillsammans 
med Josep Soto startat en gitarrinstitu
tion. Maria har jobbat mycket som gitar
rist och arbetar som lärare i Barcelona. 

På dagarna följer deltagarna ett schema 
med olika workshops, fikar, äter, går 
på lunchkonserter, kvällskonserter och 
umgås med varandra. Det är från och 
med i år möjligt att välja antingen indi
viduella lektioner eller en specialisering 

21–24 MARS
GÖRAN SÖLLSCHER, SVERIGE
NURIA CERVANTES, SPANIEN
MARIA UMBERT, SPANIEN

kitselisguitars.com 
johannes@kitselisguitars.com 

tel 073-500 90 69
vällingby/stockholm

Bygger  
och reparerar 

gitarrer

inom de stilar vi erbjuder. Vi strävar efter 
att ha en bra spridning på deltagarnas 
ålder och hoppas på många kvinnliga 
deltagare, vilket har haft föregående år. 
Folkhögskolans lokaler är mysiga och alla 
bor på plats. Det är bara vid en eventuell 
överbeläggning vi hänvisar till Sjöfarts
hotellet, som ligger på 3 minuters avstånd 
från skolan. Anmälningsblankett finns 
att skriva ut från Oskarshamns Folkhög
skolas hemsida under ”Aktuellt”, priser 
osv. framgår av blanketten. (Vi har även 
en stråkfestival.)

ERIC LAMMERS                                                                                              
ansvarig för festivalen

AKTUELLT & NOTISER

6

Jonas Nordberg och 
Kenneth Kvarnström 
samarbetar i före
ställning

Den 27 april kommer Jonas Nord
berg, känd virtuos på gitarr, luta och 
teorb, att vara med i en urpremiär av en 
dansföreställning tillsammans med den 
finlands   svenske koreografen och dansaren 
Kenneth Kvarnström. Föreställningen, 
som kommer att framföras på tre scener 
i Halland, bär namnet ”Sofa(r)”, och den 
kommer att arbetas fram som ett  residens, 
vilket innebär att de båda artisterna 
kommer att sitta i en soffa och inför 
publik bygga upp föreställningen kring 
en diskussion om musiken och hur man 
gör den förståelig. ”Jonas spelar teorb 
och jag illustrerar med dans. Vi prövar 
olika  möjligheter och bollar idéer med 
 publiken”, förklarar Kenneth Kvarnström. 

Mats Bergström spelar 
Steve Reich i London

Mats Bergström har anförtrotts upp
draget att spela ”Electric Counterpoint” 
av Steve Reich i Londons Royal Festival 
Hall den 5 mars och på en efterföljande 
turné i  Storbritannien. Tillsammans med 
komposi tören själv gästar han London 
Sinfonietta, som samtidigt uruppför ett 
nytt verk av Reich, ”Radio Rewrite”, 
inspirerat av gruppen Radiohead. Konser
ten i London sänds också i BBC. 

I augusti 2011 framförde Mats Bergström 
”Electric Counterpoint” under Promsfes
tivalen i Royal Albert Hall, och i februari 
förra året utkom han med en box (CD/
Bluray) med samma titel, tillägnad Steve 
Reich och elgitarren.

Paul Odette firade 
450årsminnet av John 
Dowlands födelse

Som en hyllning till John Dowlands 
minne framträdde den berömde lutenis
ten Paul Odette den 10 januari med en 
konsert i Wigmore Hall med program
met ”Semper Dowland Semper Dolens: 
Lute Music of John Dowland”. Man kan 
förmoda att det här inte blir den enda 
konsert som tillägnas John Dowland 
under detta jubileumsår.

Flamencogitarr
festival i Stockholm
Flamencogitarristen Erik Steen tar initia
tivet till en ny festival tillägnad flamenco
gitarren i Stockholm helgen den 13–14 
april. Programmet är tänkt att börja lördag 
eftermiddag med en konsert i två delar 
och med ett symposium med föredrag och 
paneldiskussion på Boulevardteatern. På 
söndagen följer sedan workshops på Sensus 
i Medborgarhuset på Medborgarplatsen. 
Festivalen samarrangeras av Erik Steen och 
Sensus studieförbund.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften till SGLS för 2013,

annars riskerar du att bli utan nästa nummer av Gitarr och Luta.

Försenad betalning försvårar SGLS budgetarbete,

samt orsakar extra portokostnader för påminnelse

och separatutsändning av tidningen i efterskott.

Som medlem i SGLS stödjer du gitarr- och lutamusik i Sverige.

I medlemskapet ingår fyra nummer av Gitarr och Luta

samt reducerat pris till Liten Gitarrakademi.

Årsavgiften är 270 kr, för utlandsboende 320 kr.

Betalas till SGLS Plusgiro 40 93 55-5

Vid betalning ange namn, adress och e-mailadress.

Påminnelse
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GITARRFESTiVALlentuna

2012/12/01

”GITARRFESTiVALlentuna har en inti
mitet och känsla av närvaro som är få festi
valer förunnat. En festival där både artister 
och publik stormtrivs. Man möts av en 
innerlighet och värme. Det är lätt att spela 
sitt yttersta under sådana förutsättningar.”
Mattias Windemo, dubbelhalsad 
tap gitarr, chapman stick & Jonny 
 Axelsson, slagverk

”God mat, fantastiska artister och mysig 
stämning gjorde GITARRFESTiVAL
lentuna till ett av mina roligaste gig hit
tills! Framför allt var det kul att få höra så 
varierad musik. Det känns som att kvällen 
hann bjuda på det bästa ur gitarrvärlden.” 
Lucas Brar, klassisk gitarr

”Det var en rolig upplevelse att få vara med 
vid gitarrfesten i Vallentuna. Sällan har jag 
deltagit i ett så varierat program: allt från 
15 och 1600talsmusik till verk kompone
rade för bara ett år sedan, skrivna och fram
förda av Mattias  Windemo. Även genrerna 
hade en otrolig spännvidd. Att dessutom få 
möjlighet att äta och umgås med de andra 
artisterna och med publiken gav evene
manget en personlig, vänskaplig prägel.”
Jakob Lindberg, luta  

”Att spela på GITARRFESTiVALlentuna 
var ett stort nöje. Från det första mötet 
med familjen Agnas till publikens entusi
asm. En underbar dag med härliga män
niskor och varierad musik.  Bröderna Agnas 
tog mig fullständigt med storm! Jag hade 
förväntat mig att de var duktiga, men att 
de var så ett med sina instrument kom som 
en överraskning. Jag fick känslan av att 
instrumenten var en förlängning av dom 
själva! Mycket imponerade. Tack för allt, 
och jag kommer gärna tillbaka nästa år.”
Hilde Karlsen, flamencosång            

”GITARRFESTiVALlentuna blev en riktigt 
bra upplevelse. Att träffa så många fantas
tiska musiker man inte träffat tidigare, att 
återse Eva Norée Möller och andra kära 
bekanta och snacka lite om livet, att lära 
känna Sabina Agnas musikaliska familj, att 
gå vilse i  Vallentuna och bli räddad av Peter 
som ingen känner men som hälsar så gott 
till alla, att avsmaka den otroliga buffén som 
Gästgiveriet sponsrat med, lyssna till alla 
grymma gitarrfantaster Sabina fått dit ... ja, 
vilken lyx för Vallentuna. Och för oss.”
Afra Rubino Malmström, flamencogitarr   

FOTO: MAURITz AGNAS

SGLS har under några år följt utvecklingen av Suzuki metoden 
för gitarr i Norden och till Liten Gitarrakademi bjudit in 
lärare som berättat hur de undervisar. Senast var det Maria 
Camitz, en svensk gitarrist och gitarrlärare som bor och arbe
tar i Köpenhamn. I somras tog hon med en grupp elever till en 
gitarrfestival i Italien.

I den lilla staden Saluzzo i norra Italien verkar gitarrläraren 
Elio Galvagno, som är en av dem som har byggt upp Suzuki
metoden för gitarr i Europa. Han ordnar varje år i slutet på 
augusti en festival kallad ”Chitarrissima”. 

Som en bakgrund är det bra att känna till att man inom Suzu
kimetoden följer spelböcker med en noga utvald repertoar, 
som är gemensam över hela världen. Den svenske gitarristen 
Harald Söderberg har varit med och utvecklat ”gitarrsuzuki
böckerna”. I första boken finns den för metoden typiska 
Blinka lilla stjärna med variationer och andra enstämmiga 
stycken. I bok 2 kommer gitarrrepertoaren med stycken av 
Giuliani, Carulli och Carcassi. I bok 3 möter man engelska 
renässanslåtar såsom Greensleeves och Packingtons Pound. 

Redaktionen frågade Maria hur de hade det i Italien, vilka 
låtar de spelade, hur det var organiserat med gruppspel och 
enskilda lektioner, lekar och konserter. Att resan blev en riktig 
höjdare förstår man av svaren vi fick. Maria och hennes fem 
elever på 9–10 år, fyra pojkar och en flicka, fick fyra dagar med 
gitarrorkesterspel, individuella lektioner och grupplektioner. 
Allt avslutades med en jättekonsert med alla medverkande, ca 
100 barn och 10–12 lärare. 

Lärarna och eleverna kom från olika länder, och i och med att 
alla har samma repertoar, var det lätt att undervisa varandras 
elever, gärna ett par åt gången om man hade lust. Barnen blev 
indelade i grupper som passade deras nivå. Marias elever spelar 
i bok 2 och 3, och varvat med godbitar från böckerna lärde de 
sig nya låtar och danser av glada och roliga lärare. 

”Och sjöng gjorde vi också! Och själv deltog jag i seniororkes
tern som spelade stor konsert i en av katedralerna i Saluzzo.” 
berättar Maria. ”Barnen och föräldrarna hade det helt fantas
tiskt, och när de hade vant sig vid det italienska temperamen
tet och ljudnivån var allt spännande. Alla bodde på ett kloster 
med utsikt över hela Saluzzo och samlades ofta till gemensam 
lunch och middag. Och maten i Italien, mums! Prisnivån är 
ganska låg eftersom Saluzzo inte är en känd turiststad. Man är 
mycket tolerant med barn och alla känner sig välkomna! Resan 
fick föräldrarna själva ansvara för och gitarrerna togs med på 
ryggen som handbagage ... inga problem!”

2013 firar ”Chitarrissima” 20årsjubileum, och Maria kommer 
att uppmuntra alla sina suzukielever, som är 5–12 år gamla, att 
komma med. Det är ju fantastiskt att det existerar en så stor 
gitarrfestival för unga gitarrister!

HELENA BJÖRzéN OCH MARIA CAMITz

Pedagogiska spalten

Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

Tel. +45-24893285  ·  guitar@carsten.nu
www.carsten.nu

Ny model dubbeltop.

Göran Söllscher har precis köpt en sådan.

LOZANO_Advertising01-B.indd   1 05.08.2012   11:11:48 Uhr

Att resan blev 
en riktig höjdare 
förstår man av 
svaren vi fick.

FOTO: MARIA CAMITz



Allt började en mörk vinterdag 
2010.  Kylan hade brett ut sig över  
landet. Frosten bildade rosor av is 

på fönstren. Gitarren var i fara och luft
fuktaren stod på med sitt stilla pysande. 
Fingrarna var kalla och stela. Det var 
måndag och en ny arbetsvecka skulle ta 
sin början. 
– Måste pigga upp mig med lite gitarr
googlande på nätet. Det kan ju inte skada 
innan det är dags för dagens sysslor. Kan
ske finns det något nytt eller något man 
missat i gitarrvärlden. 
Och en stund senare fanns det på skärmen: 
Iserlohn Internationales GitarrenSym
posium. En gitarrfestival med lärare som 
Pepe Romero, Scott Tennant, Eliot Fisk, 
Dale Kavanagh, David Russel och Alvaro 
Pierri. Nu inne på sitt nittonde år. 300 
deltagare från runt om i världen, indivi
duella lektioner, gitarrorkester och kon
serter varje kväll. Bilderna på hemsidan 
visade varma sommardagar med leende 
gitarrister i en herrgårdsliknande miljö. 
Roland Dyens var där! Sista åren har jag 

ju fastnat ordentligt för honom, hans 
kompositioner och arrangemang och 
hans fantastiska gitarrspel. Honom skulle 
jag gärna höra och kanske våga mig på 
en lektion för också. Han har ju varit i 
Ingesund, men där har jag missat honom. 
Jag har bara hört berättas om denne 
fantastiske musiker som alltid har gitarren 
beredd till spel.
Jag borde åka till Iserlohn bara för hans 
skull alltså! Sagt och gjort, jag anmälde 
mig direkt på hemsidan. 
Tyvärr visade det sig att logistiken inte 
riktigt fungerade för att resan till Iserlohn 
2011 skulle kunna bli av. Det hann bli 
2012 innan vi for dit, min bbaskompis 
i Stockholms gitarrensemble, Håkan 
 Odeberg, och jag själv, Thomas Garnbeck.

Fredagen den 10 augusti 2012 startade vi 
bilfärden från Stockholm via Nyköping 
mot Tyskland. Efter att ha hämtat Håkan 
i Nyköping styrde vi mot Göteborg för 
ett besök hos gitarrmakare Per Hallgren 
på vägen. Både Håkan och jag står på 

väntelistan och vi var nyfikna på det 
senaste från Pers verkstad. 
Vi kom fram på eftermiddagen och bjöds 
på kaffe och en bra pratstund i Pers trev
liga kök. Därefter fick vi se nästa genera
tions Hallgrengitarrer. Per har prövat nya 
vägar och gjort flera små förändringar i 
konstruktionen efter mycket funderande. 
Det gick ett par timmar där i verkstaden.
Vi fortsatte mot Malmö, där vi över
nattade innan vi följande dag satte rak 
kurs mot Iserlohn. Över Öresundsbron, 
genom Danmark, färjan till  Puttgarden 
i Tyskland och så Autobahn ner till 
Iserlohn via Hannover. Iserlohn ligger ca 
740 km från Malmö. Lika lång är vägen 
från Stockholm till Malmö via Göteborg. 
Totalt närmare 1500 km. Tåg eller flyg 
hade varit ett alternativ, men med tanke 
på vår packning (bl.a. fyra gitarrer utöver 
den vanliga respackningen) och utflykten 
till Per så valde vi bil.
Platsen som är festivalens nav ligger 
strax utanför Iserlohn i den lilla orten 
Schwerte. Där i Haus Villigst skulle vi 

Reseberättelse från
GitarrenSymposium Iserlohn 
sommaren 2012
TEXT & FOTO: THOMAS GARNbECK

SAMT bILDER MED TILLSTåND FRåN:
www.AMADEUSDUO.COM
www.GUITARSyMPOSIUM.COM
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bo och där var alla lektioner, seminarier 
och utställningar. Klockan hade hunnit 
bli halv nio på kvällen när vi kom fram. 
Vi hittade receptionen och där låg våra 
rumsnycklar färdiga på disken. 
Inte en människa syntes till, allt var lugnt 
och stilla. Vi tog vårt rum i besittning 
men återvände sedan till receptionen för 
att se om vi kunde hitta information om 
hur veckans program skulle se ut. 
Redan på håll hördes sorl, och till vår för
våning hade receptionen med tillhörande 
foajé förvandlats till bar! Vikdörrar hade 
dragits ifrån och mat och dryck dukats 
fram på en bardisk.  Människor med och 
utan gitarrer minglade, och nu sjöd recep
tionen av liv. Deltagarna och publiken 
i Iserlohns internationella gitarrtävling 
hade återvänt från kvällens finalrunda. 
Tävlingen hålls vartannat år veckan före 
gitarrfestivalen.
Thomas Kirchoff, initiativtagare och huvud
arrangör av festivalen, hälsade oss välkomna, 
visade oss schemat för veckan och delade ut 
konsertprogrammet. Vi var de enda svensk

arna för året, fick vi veta, men 47 andra 
nationer var också representerade! 
Trötta efter vår resa lämnade vi festen efter 
att ha konstaterat att vår första lektion 
skulle vara följande dag kl 16.30. Lärare 
var Chris från duon Eden Stell. Vi tyckte 
det lät utmärkt, Håkan och jag hade 
nämligen beslutat oss för att spela ett par 
duetter och ta några lektioner tillsammans. 
Första duetten var en sonat av Scarlatti, 
K173, som Håkan föreslagit. Han har ju en 
förkärlek för just Scarlatti, Håkan. 
Nu behövdes en god natts sömn och sedan 
en dags övande för att vi skulle ta oss 
igenom stycket med hedern någorlunda i 
behåll. Vi hade inte haft så mycket tid att 
spela stycket tillsammans innan vi for. 

Söndag

Strax innan 16.30 infann vi oss i rum 
008. En liten skara publik hade 
samlats och vi gick upp på scenen 

i den stora lektionssalen och hälsade på 
Chris. I Iserlohn är alla lektioner öppna, 
dvs. vem som helst är välkommen att vara 

publik och lyssna. Ett mellanting mellan 
en mer högtidlig masterclass och en vanlig 
”sluten” lektion, som gav lite extra nerv 
till lektionen.  
Som deltagarna på Liten Gitarrakademi 
2012 vet, är Chris en mycket bra och rolig 
pedagog som verkligen kan uppmuntra 
och stötta, vilket ju var skönt med tanke 
på vår korta förberedelse. Lektionen blev 
både rolig och givande. Eden Stell kan ju 
sin barock, så vi fick många bra tips och 
synpunkter när det gällde tolkningen av 
stycket. Tydligen spelade vi lite för svagt, 
för mot slutet av lektionen försvann 
Chris ut ur salen och ropade från andra 
sidan väggen:  ”Can’t hear you, please 
play louder!”. Vi tog i tills våra gitarrer 
sa ifrån, och starkt blev det! Lektionen 
avslutades med ”Lets play it at the proper 
tempo”. Det var bara att köra! En otroligt 
kul och nyttig lektion. Vi lämnade scenen 
omtumlade men lyckliga och peppade. 
Nu skulle här övas ännu mer inför nästa 
lektion på onsdagen för Dale Kavanagh. 
Kvällen började med en god middag i 

Gerald Garcia tolkar Tárrega tillsammans med Håkan Odeberg.
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matsalen. Vi satte oss ute i den behagliga 
kvällsvärmen med utsikt över floden som 
rinner förbi området. Så ropades ut att 
bussen som tog oss till själva Iserlohn 
och kvällens konsert var framkörd. Vi 
tog plats och var på väg till veckans första 
konsert. 
Pepe Romero stod på affischen, men 
en överraskning väntade i konsertsalen. 
Programmet inleddes av den unge kinesen 
Kuang Junghong! Den här killen kom 
fyra i gitarrtävlingen dagen innan men 
vann första pris i kategorin bästa Bach
tolkning. Han är endast 12 år gammal!  
Våra förväntningar var blandade. Kan 
verkligen en 12årig kille uttrycka något 
eller tolka musik? Är det en teknisk upp
visning vi ska få se? 
Vi fick se ett fantastiskt framförande! 
Johann Kaspar Mertz’ Fantaisie Hongro
ise, spelat med en musikalitet och 
mognad som kunde mäta sig med vilken 
vuxen musiker som helst. Och tekniken, 
inget att anmärka på här, förstås! En 
fantastisk inledning på kvällen.
Så gjorde Pepe Romero entré i vit 
kostym och gav en konsert på riktigt 
klassiskt spanskt gitarrvis: Tárrega, Sor, 
Turina, Rodrigo, Albéniz och som tredje 
extranummer visade han att rötterna 
från Andalusien är kvar: ett stycke ren 
flamenco framfört med bravur. 
Vi for hem till Haus Villigst med festival
bussen, omtumlade och överväldigade av 
första dagens upplevelser. Vi satt en stund 
på vår balkong, såg på stjärnorna på natt
himlen över det vackra landskapet och 
undrade var vi hamnat. Hade vi verkligen 
en hel vecka framför oss med lektioner 
för gitarrister i världsklass? Skulle vi få gå 
på konserter med några av världens bästa 
musiker varje kväll? För att inte nämna 
utställningen med gitarrbyggare, strängar, 
tillbehör. Musikförlagen med gitarrlit
teratur och noter att frossa i. Och så det 
fina vädret! Vi lägger oss, somnar gott 
och sover tills klockan ringer 08.00 för 
frukost.

Måndag

Samma fina väder denna dag. Förmid
dagen gick åt till Scarlattiövning men 
vi var också tvungna att börja titta på 

årets orkesterstycke. En fandango arrang
erad av Gerald Garcia, ledare av gitarror
kestern. Vi fick vår stämma med epost i 

förväg och vi förväntades kunna den. Första 
repetitionen var idag, måndag eftermiddag.
Strax före 14.00 satt vi klara i vårt numera 
välbekanta klassrum 008, nu tillsammans 
med ett 30tal andra gitarrister.
Framför oss i samma stämma satt Karen 
från Kanada, som varit här förut. Vi fick 
veta att det gäller att passa tiden här, inte 
prata i onödan och att kunna sin stämma. 
Om inte, kan Gerald få ett vredesutbrott. 
Han är hård men rättvis, fick vi veta. 
Gerald kom in och presenterade sig och 
gick snabbt igenom stämfördelning, place
ring och så var vi igång med fandangon. 
Allt Karen berättat verkade stämma. 
Gerald var rolig, kompetent och krävande! 
Efter repetitionen bestämde vi i tredje 
stämman, med Karen i spetsen, att träffas 
följande morgon för stämrep. För att klara 
oss undan Geralds eventuella vrede.
Så hem till rummet för lite vila innan 
middag och kvällens konserter. Denna 
gång var den tredelad: Dale Kavanagh, 
Duo Eden Stell och Eos Guitar Quartett 
från Schweiz. 
Samma rutin som föregående kväll, festival
buss till Iserlohn och konserten. 
Dale inledde och hennes solospel var 
alldeles fantastiskt. Ett spännande program 
med egna kompositioner och originalverk 
skrivna för henne. Därefter Eden Stell, som 
knappast behöver någon beskrivning, men 
bjöd på en suverän blandning av musika
litet, virtuositet och humor. Så här skall 
Scarlatti låta på två gitarrer.
Mycket bra var också för oss okända Eos 
gitarrkvartett från Schweiz. De spelade 
mycket ny musik men också Bizet och Ros
sini med stor värme och en portion humor.
Konsert dagen innan hölls i stadens stora 
konsertsal Parktheater Iserlohn, den 
här dagen och resten av veckan var vi i 
Oberste Stadtkirche, festivalens hemma
plan. 300 personer ryms i kyrkan, det var 
fullsatt, akustiken fungerar utmärkt och 
publiken är entusiastisk. 
Vi åkte hem lika överväldigade som dagen 
innan och kom i säng vid midnatt efter en 
stunds filosoferande på vår balkong, med 
klockan på väckning inför nästa morgons 
tidiga rep med orkesterns tredjestämma. 

Tisdag

Frukost och sedan träff 09.00 
utanför vårt hus på området. Solen 
sken som vanligt och vi placerade 

oss på gräsmattan med stolar, notställ 
och fotpallar för att börja vårt stämrep. 
Karen, som är en naturbegåvning när det 
gäller ledning, tog kommandot och vi 
gick igenom den bitvis ganska krävande 
stämman. Mina nyvunna kunskaper inom 
flamenco kom väl till pass och jag gav tips 
till stämman om rasgueadots utförande. 
Efter en timme på gräset kände vi oss 
väl förberedda inför dagens orkesterrep. 
Det visade sig vara en bra satsning, det 
där. Tredjestämman klarade sig helt utan 
anmärkning på Geralds repetition. Karen 
blinkade åt oss när övriga stämmor fick 
anmärkning av Gerald. Han har höga 
men rättvisa krav. Vi måste ju kunna 
stycket. Vi hade bara fem dagar på oss 
innan konserten i Oberste Stadtkirche då 
det var dags för orkestern och de bästa 
eleverna att ge konsert! Sista dagen är 
alltid elevkonsert.
Stycket är skrivet för gitarrsolist och gitarr
orkester. Följande dag, onsdag, skulle vi 
jobba ihop med Cem Celiksirt, en ung 
gitarrist från Turkiet som var vår solist.  
Kvällen i kyrkan bjöd på Alvaro Pierri. 
Han fick hela kvällen själv och gav oss ett 
långt och varierat program. Scarlatti, Sor, 
Sainz de la Maza (båda) och efter paus 
lite modernare musik där vi tyvärr inte 
känner upphovsmännen. Alvaro ändrade 
nämligen i programmet, och vi uppfat
tade inte riktigt vad han sa. Konserten var 
ändå utsökt. För oss var Alvaro Pierri en 
ny bekantskap men en mycket angenäm 
sådan. Underbar ton med temperament. 
Oklanderlig teknik.
Bussen tog oss tillbaka till vår bas där 
mingel och förfriskningar i baren, foajén 
och receptionen åter väntade.

Onsdag

Jag vaknade 07.15 av att Håkan redan 
var uppe och övade inför vår nästa 
duolektion. Han hade övertalat mig       

 att stryka duett nr 2 (Duarte, Engelsk 
svit nr 2), som jag föreslagit att vi skulle 
spela, och ville istället koncentrera sig på 
Scarlatti. Håkan har ju Scarlattifeber (den 
stackarn), och för att inte förvärra den så 
gick jag med på att arbeta vidare med K173. 
Vi övade tillsammans, åt en snabb 
frukost och så iväg till lektionen för Dale 
Kavanangh kl. 9.45. 
Förutom att vara framstående solist med 
sex egna skivor så är Dale ena halvan av 
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Amadeus gitarrduo. Thomas Kirchoff är 
hennes partner. De har spelat över 1000 
konserter i mer än 50 länder och spelat 
in 10 cd tillsammans. Hennes konsert för 
någon kväll sedan var lysande, så vi såg 
fram emot lektionen. Vi hade ju hunnit 
öva mer till denna lektion, och stycket 
började sitta lite. 
Dale var noggrann och pedagogisk med 
en frisk humor och ett härligt skratt. 
Hon var mycket noga med handställning, 
fingersättning etc. men gav oss också sin 
tolkning av stycket. Återigen en bra och 
givande lektion. Vi stannar kvar efteråt 
och lyssnar på nästa lektion. Två tyska 
killar som också spelar Albéniz. Att lyssna 
till lektionen ger nästan lika mycket som 
att själv delta. Särskilt om det, som här, är 
en bra pedagog som håller i den. 
Därefter lunch i solskenet, sedan mer 
övning på rummet innan gitarrorkestern 
kl.14.00. Denna gång med Cem, solisten. 
Han skötte sig bra, men orkestern kanske 
inte riktigt hade förstått allvaret i Geralds 
krav. Någon kom sent. Långt ifrån alla 
kunde sina stämmor. Gerald började se 
bister ut och han blev ytterligare irriterad 
när första stämman missade sin insats 

varenda gång. ”Why bother coming if 
you don’t know your part!” utbrast han. 
Orkestern fick återigen veta att vi måste 
lära oss stycket! Konsert om fyra dagar! Vi 
i tredje stämman klarade oss ytterligare en 
gång utan åthutning. Tack, Karen!
Onsdagens konserter var två. Först ut 
Agnew McAllister duo. Irländska Aisling 
Agnew på flöjt samt skotske Matthew 
McAllister på gitarr. Efter veckans 
inledande enorma gitarrdominans blev 
det en riktig höjdpunkt att lyssna till 
Aisling Agnews vackra flöjtspel. Särskilt i 
de stycken där hon bytte tvärflöjten mot 
en flöjt gjord i trä blev det rent magiskt. 
Samspelet mellan dem båda var fulländat. 
De avslutade programmet med en skotsk 
folksång som var så vacker att vi inte ville 
att den ska ta slut. Efter paus någonting 
helt annat: den italienska gitarrduon 
CaputtoPompili. De bjöd på en fin 
konsert med inriktning på filmmusik, 
främst av Nino Rota, den italienske kom
positören. I övrigt fanns bl.a. de Falla och 
Piazzolla på programmet. 
Dagen avslutades som vanligt på vår 
balkong. En förändring i vädret var i 
antågande. På avstånd hördes åskknallar 

och himlen lystes upp av fjärran blixtsken. 
Luften var kvav och stilla.

Torsdag

V i vaknade till en frisk och fräsch 
dag. Åskvädret hade passerat oss 
under natten och gett mycket 

regn. Solen började återta sin plats och vi 
begav oss till fingeraerobicsklassen. En tim
mes fingerdrillning i sällskap med 50 andra 
gitarrister. Kul och nyttigt. Här gällde det 
att hänga med när Dale Kavanagh delade 
med sig av sina övningar för stela fingrar. 
Inga lektioner för oss idag förutom 
orkestern, så vi tog igen det vi inte hunnit 
tidigare. Vi ville träffa Susan D’Addario 
– från strängtillverkaren, förstås – för att 
prata orkestersträngar med henne. Samma 
ämne ville vi ta upp med representanten 
från Savarez. Men båda hade åkt vidare 
till nästa festival! Men som tur var fanns 
den alltid lika trevliga Juan Grecos kvar, 
chefen från Royal Classic Strings. De har 
ett brett utbud av strängar men inget för 
gitarrorkester (än så länge). Diskussionen 
kom istället att handla om flamenco
strängar. Juan är ju flamencogitarrist med 
en fru som är flamencodansare.

Kuang Junhong, fyra i gitarrtävlingen, första pris som bästa Bachtolkare, 12 år gammal.
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Sedan en runda i notförsäljningen där 
två stora förlag fanns representerade med 
massor av gitarrnoter. Så till gitarrbyg
garna som kom från Tyskland, Japan och 
Finland. Därefter vidare till alla tillbehör, 
akustisk gitarrförstärkning på högsta nivå, 
handgjord gitarrmekanik osv. 
På eftermiddagen spelade vi tillsammans 
och för varandra med våra nyvunna 
kompisar Daniel och Benedict, det tyska 
duoparet vi träffat på Dales lektion.
Vi tog tillfället i akt att spela upp vår 
numera enda duett, Scarlatti, för dem 
och passade även på att spela några 
solostycken som Håkan och jag tänkte 
ha lektion på senare i veckan. Daniel 
och Benedict förberedde en konsert och 
spelade upp sina stycken för oss. Vi satt 
nere i baren, som låg på bottenplanet i 
vårt hus, ett stort rum med rolig akustik 
som funkade fint för gittarrspel. 
Kvällens evenemang var den tyske 
gitarristen Hubert Käppel (solo) samt 
amerikanska kvartetten Tantalus quartet. 
Hubert hade också ändrat sitt program 
men gick igenom gitarrhistorien med 
början hos Milán och med ett mycket 
modernt stycke som slut, som vi tyvärr 
inte uppfattade namnet på.  
En bra konsert med den mycket tekniske 
maestron. Han har f.ö. kommit ut med 
just en teknikbok: mycket omfattande, 
mycket text, än så länge endast på tyska. 
Efter paus Tantalus Quartet från USA där 
vi fick vi ta del av en tradition i Iserlohn. 
Practical jokes!
Tydligen är detta en återkommande del 
av veckan år efter år. Vi var med om 
följande:
Innan Tanatalus äntrar scenen tar Thomas 
Kirchoff ordet och berättar hur vi ska 
göra. Så tar Tantalus plats på scenen 
och startar med Opals, en helt ny svit 
skriven av Philip Houghton för kvartet
ten. Efteråt reser de sig, bugar och är redo 
för publikens bifall. Det är knäpptyst i 
kyrkan, i minst en halv minut. Tantalus 
ser förvånade ut, men så sakta startar app
låderna, först en person långsamt, sedan 
växer det till ett öronbedövande jubel som 
aldrig vill ta slut. Tantalus fattar, med 
ett leende går det upp för dem att de har 
drabbats av veckans practical joke! 
Återigen hög klass på kvällens artister och 
en härlig stämning i Oberste Stadtkirche. 
Väl hemma stannade vi en stund i 

Thomas Kirchoff och Dale Kavanagh: Amadeus duo.

Roland Dyens i Oberste Stadtkirche Iserlohn.
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Gitarrprovning i nya kapellet.

receptionen/baren. När vi blickade ut 
över folkmassan, kändes det nästan lite 
overkligt. Där stod Scott Tennant och 
pratade med Dale Kavanagh med resten 
av LAGQ vid bordet bredvid. Hubert 
Käppel tog ett glas med Alvaro Pierri. 
Pepe Romero var på väg ut i sällskap med 
en elev för att tända sin cigarr. Thomas 
Kirchoff for omkring i full fart som 
vanligt, och Gerald Garcia skojade med 
Tom Johnson och Bruce Holzman. John 
Dearman kommer fram till oss och han 
bad mig ta ett kort på honom och hans 
kompisar i kvartetten. Jag fick hans mobil 
ropade ”cheese” åt LAGQ, mina idoler 
bland gitarrkvartetter, och knäppte några 
bilder.
Är detta på riktigt? 

Fredag

Vi tyckte att vi hade kollat schemat 
noga flera gånger. Lektion i kapel
let för William Kanengieser. Scar

lattiduo, förstås. Vi var i god tid men vi 
började känna oss mer och mer ensamma. 
Klockan blev fem minuter i 9.00, som 
var utsatt tid, och ingen var där utom vi. 
Efter en snabb koll i receptionen visar 
det sig att det finns ytterligare ett kapell. 
Det gamla kapellet. Vi sitter ju i det nya, 
vi sitter i fel kapell! Språngmarsch till 
det rätta kapellet. Där väntade Bill, som 
redan startat en lektion med nästa delta
gare, då han trodde att vi inte skulle dyka 
upp. Ursäkter och förklaringar, och allt 
ordnade sig. Vi spelade återigen Scarlatti, 
som blivit bättre och bättre under veckan. 
Bill är en bra pedagog och en entusiasme
rande person. Han kände stycket väl och 
fick oss att jobba hårt. Han gav oss sin 
syn på tolkningen, återigen annorlunda 
än både Chris och Dale, vi provar och 
får applåder från den lilla skaran publik 
i salen, lektionen är slut och har återigen 
gett oss nya aspekter på stycket. 
Full fart till våra sololektioner som låg 
direkt efteråt. Jag träffade italienske 
Luciano Pompilio och jobbade med 
Capricho Árabe, som legat i träda länge. 
Håkan tog med sig sin bästa kompis 
Scarlatti och fick lektion av Stephen Aron 
från USA. 
På kvällen väntade återigen två kon
serter: Massimo delle Cese från Italien 
och efter honom LAGQ, Los Angeles 
Guitar Quartet.

Massimo spelar snyggt och uttrycksfullt, 
börjar med Bachs Chaconne och slutar 
med tre spanska stycken av Rodrigo. Väl 
utfört och mycket njutbart. Pepe Romero 
spelade samma Rodrigo tidigare i veckan, 
men här får vi en renare, kanske lite mer 
städad tolkning.
Apropå tolkning: På en lektion i veckan 
sa Pepe Romero följande till en elev 
som spelade ett Rodrigostycke när han 
avbrutit eleven och ville tolka notbilden 
annorlunda än eleven medan eleven 
framhärdade. ”Please believe me, I was 
there.” Familjen Romero var ju nära vän
ner med familjen Rodrigo och var med 
när en del av verken växte fram. Rätt 
eller fel? 
Efter paus gör LAGQ entré, och det 
märks att de är favoriter. De har varit i 
Iserlohn minst åtta gånger tidigare. Vi 
bjöds på ett blandat program med klas
siskt, pop, jazz och latin – allt på deras 
egna fantastiska sätt. En höjdpunkt kan
ske var när de berättade att de spelat på 
en berömd filmcowboys födelsedagsfest 
– inga namn nämnda – men han hade 
varit borgmästare i en liten amerikansk 
ort nära Monteray. Så spelade LAGQ 
temat ur ”Den gode, den onde, den 
fule”.  Jublet visste inga gränser. Kanske 
det var veckans konsert, trots allt, som vi 
bjudits på tidigare. Ett otroligt samspelt 
gäng med stor humor och musikalitet. 
Matthew Grief, som ersatt Andrew York, 
smälte in i gänget som om han alltid 
varit med! Lite längre hår på honom och 
ingen hade märkt att Andrew lämnat 
gruppen. 
På kvällen som vanligt mingel i baren, 
en öl med våra vänner, men gränsen var 
satt vid midnatt. Fingeraerobics, konsert 
i kyrkan med orkestern samt våra sista 
sololektioner väntade på lördagen, vår 
sista dag i Iserlohn.

Lördag

Vi jobbade med aerobics med Dale 
på morgonen, denna gång  med 
den avancerade gruppen. Bra 

tips och genomgång av ett bra uppvärm
ningspass för kalla händer. Så kom våra 
sista lektioner. Jag spelade för Danielle 
 Cumming, ett stycke av Dyens, Lettre à 
Julia Florida. Denna gång var det mina 
naglar och min handställning som rannsa
kades. Särskilt högerhanden bråkades det 

med. Välbehövligt förstås. Håkans pass 
med Gerald Garcia handlade om Tárrega. 
Fokus kom till största delen att ligga på 
hur Tárrega egentligen tänkt sig orna
menten i sina stycken. Vi fick prov på hur 
mycket kunskap det finns i denna roliga, 
annorlunda man. 
Efter en tidig middag åkte vi till kyr
kan för att förbereda oss inför kvällens 
konsert. Vi gick igenom stycket en sista 
gång, Gerald verkade nöjd och så började 
publiken att strömma in. 
Gitarrorkestern stod först i programmet 
och vi spelade fandangon med bravur! 
Gerald inledde med ett långt tal på 
tyska, varpå han på engelska hoppades 
att alla förstod det tyska talet eftersom 
han själv inte gjort det. Typisk humor 
från Gerald. 
Efter orkestern fick vi njuta av en kon
sert med elever som deltagit i festival
veckan. Först ut var Kuang Junhong, 
den 12årige gitarristen från Kina. Denna 
gång spelade han Bachs Chaconne! 
Återigen på ett mycket övertygande sätt. 
Om ni vill se och höra honom, finns 
några klipp, inklusive ett från Iserlohn, 
på Youtube. Det blev en härlig avslut
ningskonsert i kyrkan med många fina 
elever som fick ett mycket fint gensvar 
från oss i publiken. 
Vi for hemåt med bussen mot Haus 
Villigst en sista gång under samtal med 
våra nya vänner från Japan, Kanada, 
Tyskland, USA, Kina, Grekland och 
Danmark. Vi hoppade över baren sista 
kvällen för att istället sova gott innan 
vi före gryningen följande dag skulle 
påbörja resan till Sverige. Runt midnatt 
på söndagen var vi hemma igen och vi 
kunde konstatera att vi varit med om 
någonting fantastiskt, men vi hade glömt 
Roland! 
Roland Dyens! Det var ju därför jag 
anmälde mig till Iserlohn! Inte en 
skymt av honom under hela veckan. 
Det visade sig att han varit på festivalen 
i Koblenz detta år, 2012. Otur, men då 
kanske han kommer till Iserlohn 2013. 
Vi får försöka igen! 
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        Gotlands folkhögskola
          tfn 0498-20 36 50   www.gotland.fhsk.se

                      Studera gitarr på Gotland
Välkommen till oss!  Vi erbjuder musikstudier i nybyggt musikhus        
med bra övningsrum, konsertlokal och inspelningsstudio. 
Välj mellan profilerna:                                  Ansök senast 15 april!
      Gitarr (huvudlärare Jan Ekedahl) – Folkmusik – Ensemble - Sång

Lite fakta
GitarrenSymphosium Iserlohn är inne på 
sitt 22:a år. Deltagarna, både lärare och de 
studerande, kommer från hela världen. I 
år var 48 nationer representerade, och av 
dem var bara Håkan och jag från Sverige. 
Om man inte räknar Johannes Möller, 
som kom på besök i slutet av veckan med 
fru och baby. Han har varit på festivalen 
ett flertal gånger och kommer i år, 2013, 
att konsertera och vara en i lärarteamet. 
Stämningen på festivalen är mycket god. 
En inbjudande atmosfär av vänlighet och 
välvilja råder. Deltagarna utgör en härlig 
blandning av entusiaster, pedagoger, 
studenter och duktiga amatörer, alla med 
samma passion för gitarren. En fin bland
ning av unga och gamla, kvinnor och 
män, i alla åldrar från 12 år till 65+.
Den som spelar solo får tre individuella 
lektioner under veckan, men det går 
också bra att ta lektioner som duo, trio 
eller kvartett. Lektionstiden fördelas då 
proportionellt. Vi fick totalt 7 lektioner: 2 
sololektioner var och 3 som duo. Det går 
också att delta som passiv deltagare och 
bara lyssna. 
Alla lektioner är öppna, vilket betyder 
att man kan besöka alla lektioner som 
åhörare och insupa lärarens visdom. 
Fyra måltider per dag serveras. Maten kan 
beskrivas som tysk husmanskost. Mycket 
god och närande. 
Alla bor, äter och umgås tillsammans 
under festivalveckan, såväl lärare och 
kursledning som elever. Huvudspråket är 
engelska men tyska går förstås också bra.

Håkan Odeberg och Thomas Garnbeck får råd av Dale Kavanagh.

Lektion i det gamla kapellet med William Kanengiser.

När man talar om basgitarr tän-
ker nog de flesta på elbasen. Den 
är ett fundament i allt från pop- 
och rockmusik till jazz, latiname-
rikansk musik och mycket annat. 
Elbasen som kom fram på 50-ta-
let har efterträtt kontrabas(fiol)en 
som det vanligaste instrumentet 
för basstämman.  

När jag nämner att jag spelar basgitarr 
blir de flesta förvånade att höra att det 
är en Esteve, en akustisk basgitarr med 
nylonsträngar. Det är en typ av instru
ment som är okänt för de flesta, ofta även 
för klassiska gitarrister. 

Min baskollega i Stockholms Gitarrensem-
ble Lars Taxén och jag började för något 
år sedan att fundera på de nylonsträngade 
basgitarrer vi spelar på. Vem kan lära 

ut hur man ska spela på dem? Hur ska 
man slå an strängarna? Ska man använda 
naglar? Hur ska man välja instrument? 
Frågorna hopade sig. Vi började fråga 
basister och gitarrpedagoger vi stötte på 
men blev ofta hänvisade vidare. En del 
svar har vi fått men mycket är som Bob 
Dylan säger ”blowing in the wind”.

Kontrabasgitarren 
ger tyngd åt musiken
TEXT: JAN RUDLING FOTO: JAN RUDLING, INGMARIE ROMELL

Lars Taxén tar ton i basstämman. Heikki Rousu har byggt instrumentet.
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VAD äR EN AKUSTISK bASGITARR? 
VAD SKA DEN KALLAS?
Elbasen är den vanligaste basgitarren, och 
den används med förstärkare. Det finns 
också akustiska basgitarrer byggda på 
samma sätt som vanliga gitarrer. Stan
dardtypen för en akustisk basgitarr har 
fyra strängar stämda som elbasen och 
kontrabasfiolen, 1E1ADG. Strängarna 
klingar en oktav under de lägsta sträng
arna på en vanlig gitarr. 

Man kan dela in akustiska basgitarrer 
i stål och nylonsträngade. Utbudet av 
instrument domineras av den stålsträng
ade, som är det instrument som man ofta 
kallar för akustisk basgitarr. Den brukar 
vara försedd med mikrofon för förstärk
ning. I likhet med elbasen är 4strängade 
instrument vanligast men 5strängade 
instrument är också populära.

Den nylonsträngade basgitarren som är 
temat för den här artikeln för en mer 
undanskymd tillvaro. Vad jag kan förstå 
har den sitt ursprung i den japanska 
gitarrorkestern som grundades av Hiroki 
Niibori i slutet av 50talet. Äldre basgi
tarrtyper som de mexikanska guitarón 
(används också i Niiboriorkestrarna) och 
bajo sexto har säkert tjänat som förebilder. 

Det finns ett fåtal serietillverkare av nylon 
strängade basgitarrer. Många instrument 
är handbyggda. Begreppet nylonsträngad 
är inte uppenbart eftersom alla strängar 
i likhet med bassträngarna på gitarren är 
metallspunna runt en nylonkärna. Nylon
strängade akustiska basgitarrer säljs även 
med 6 strängar med stämningen 1E1AD
GHe. Den 4strängade verkar vara dock 
vara vanligast

En annan viktig skillnad mellan stål och 
nylonsträngade basgitarrer är mensuren 
(stränglängden). Typiskt på stålsträngat 
är 32” eller 34”, vilket motsvarar 82 eller 
86 cm (elbasen är ofta på 34”). Niibori, 
Esteve och Aria m.fl. nylonsträngade är 
oftast på 75 cm.

Terminologin är inte glasklar. På Wikipe
dia hittar man en längre artikel om acous-
tic bass guitar med fokus på stålsträngade 
instrument och en kortare som handlar 
om contrabass guitar. Några strängtillver
kare använder termen doublebass guitar. 
Man kan även se benämningen classical 
bass guitar. Musikaffären Gitarren i Göte
borg som säljer nylonsträngade Esteve 
kallar dem för kontrabasgitarr. 

Så vad ska vi välja, akustisk basgitarr, kon
trabasgitarr eller något annat? Akustisk 
basgitarr syftar, som nämnts, oftast på det 
stålsträngade instrumentet, och basgitarr 
i allmänhet på elbasen. Niibori, mannen 
bakom den moderna gitarrorkestern, 
har ägnat mycket tid åt terminologin för 
olika gitarrtyper. Han använder termen 
contrabass guitar. Instrumentet är stämt på 
samma sätt som kontrabas(fiol)en. Därför 
finns det bra argument för att kalla den 
nylonsträngade basgitarren för kontra-
basgitarr (CBgitarr)

ANVäND Cb-GITARREN!
För de flesta klassiska gitarrister är CB
gitarren förknippad med gitarrorkes
tern, och instrumentet finns på många 
musikskolor i landet. 

CBgitarren används idag även inom 
andra akustiskt betonade genrer, som 
visor, fado, latinamerikansk musik och 
folk eller världsmusik.  I större kon
sertsammanhang behöver instrumentet 
i likhet med andra akustiska gitarrer 
förstärkas. 

Visduon AnnCatrine Persson och 
Ingmarie Romell, kända inom visvärlden 
och för alla som varit på Ingesundskursen 
de senaste åren, använder CBgitarren 
tillsammans med andra instrument, 
oftast gitarr. Som AnnCatrine säger: 
”Det ger tyngd åt vårt spel och är ett bra 
komplement. När vi är ute och spelar är 
det många i publiken som blir nyfikna 
på basen. På de nordiska visträffar vi är 
med på vill andra deltagare gärna att vi 
stöder deras framträdande med basen. 
Instrumentet är en Esteve med inbyggd 
mick och den ansluts direkt till vår sång
anläggning.”

Elbasister som testat mitt eget instrument 
har blivit förvånade över den varma, 
fylliga tonen och sett möjligheter när 
man spelar ”unplugged”. Ofta har man 
provat en stålsträngad akustisk bas men 
inte tyckt att den tillfört något utöver det 
instrument man har. 

Även inom typiskt klassiska gitarrsam
manhang som gitarrkvartett kan man 
med fördel komplettera eller ersätta 4:e 
stämman med en CBgitarr. Så gör vi i 
Bromma gitarrkvartett, och det ger oss 
möjligheter att spela mer kompletta bas
linjer och större valfrihet när det gäller att 
transkribera och arrangera musik.   

Om man har gitarren för ackompanjemang 
rekommenderar jag att man lägger till en 
CBgitarr i stället för en extra gitarr. Då 
utökar man omfånget en hel oktav och får 
en kraftigare ton som ger en extra dimen
sion åt musiken. CBgitarren är gjord för 
att spela basstämmor. Till skillnad från 
gitarren slår man bara an en ton i taget.

INSTRUMENT – VAD SKA MAN 
KÖPA? FyRA ELLER FLER STRäNG-
AR?
Den som är intresserad av att skaffa en 
akustisk bas behöver först klara ut vilken 
typ man ska välja, stålsträngad eller 
nylonsträngad. Spelar man i huvudsak 

Elbasister som testat mitt eget instrument har 
blivit förvånade över den varma, fylliga tonen 
och sett möjligheter när man spelar ”unplugged”

Med en CB-gitarr 
utökar man 
omfånget en 

hel oktav och får en 
kraftigare ton som ger 
en extra dimension åt 
musiken

ihop med andra nylonsträngade  gitarrer 
och med andra akustiska instrument 
så väljer man lämpligen en CBgitarr. 
Men testa gärna några stålsträngade för 
jämförelse. 

Modellutbudet av CBgitarrer är gan
ska litet. Esteve följd av Aria är väl de 
vanligaste i Sverige. Ett alternativ som bör 
övervägas är en handbyggd. Av de svenska 
gitarrbyggarna är det mig veterligen bara 
Heikki Rousu som bygger CBgitarrer. En 
4strängad sådan spelar Lars Taxén på. 

Om man nu har bestämt sig för en CB
gitarr så är frågan om man ska välja en 
modell med 4 eller 6 strängar. Den som 
ska använda instrumentet för att spela 
typiska basstämmor klarar sig bra med 
4 strängar. Man har då ett omfång från 
1E till g (kan sträckas något uppåt), och 
det är tillräckligt för de flesta genrer. 
6strängad är kanske bäst om man vill 
göra litet mer solistiska insatser. Beställer 
man ett instrument av en gitarrbyggare, 
kan man utforma instrumentet efter egna 
önskemål och satsa på en bandlös bas eller 
en med 5 strängar.  

För den som för första gången håller i en 
CBgitarr kan det verka enklare att starta 
med 6 strängar, eftersom man då har ett 
instrument som liknar en vanlig gitarr. 
Men nackdelen med att ha två extra 
strängar som man normalt inte behöver 
använda och som kan behöva dämpas 
överväger. Man lär sig ganska snabbt att 
hantera frånvaron av två strängar. Ju enk
lare desto bättre. Det är lättare att kliva 
över till elbas om man är van vid den 
4strängade CBgitarren.

F-KLAV FÖR bAS
Basgitarrer noteras normalt i fklav 
och klingar en oktav lägre än noterat. I 
gitarrorkestersammanhang är det inte 
ovanligt att man noterar i gklav, och 
instrumentet klingar då 2 oktaver under 
noterat. Är man bara en tillfällig gäst på 

CBgitarren är detta nog den enklaste 
lösningen. 

Har man däremot ambitionen att bli mer 
komplett på instrumentet och kunna 
använda noterad musik, är det självklart 
att man ska lära sig att spela basen efter 
fklav. Basstämmor är noterade i fklav. 
Av egen erfarenhet vet jag att det inte 
tar lång tid att ställa om från gklav till 
fklav. Om man hoppar in i en ensemble 
som basist är det nästan alltid fklaven 
man möter i den mån det finns några 
noter. Kan man bara spela efter gklav 
blir man ställd.

SPELTEKNIK
CBgitarren är större än den vanliga gitar
ren, och det första man bör fundera på är 
hur man ska hålla instrumentet och sitta 
bekvämt. För många kan det kännas mer 
bekvämt att stöda basen på höger knä. 
Man får prova sig fram.

Till skillnad från klassisk gitarr där det 
finns ett stort antal skolor om anslag, 
vänsterhandsteknik m.m. finns det nästan 
inget alls för CBgitarren. För elbasen 
finns det många skolor utgivna där även 
teknikfrågor gås igenom.  

Låt oss börja med vänsterhanden. CB
gitarren har längre mensur och strängarna 
är svårare att trycka ner, och det påverkar 
fingersättningen. Många elbasister använ
der inte lillfingret, men har man en god 
gitarrteknik i grunden kan man använda 
det. För att undvika handskador är det 
viktigt att inte använda lillfingret ensamt 
utan att se till att det alltid har stöd av 
något annat finger på greppbrädan. Här 
anar jag att mången gitarrpedagog säger 
att det gäller även gitarren.

Så över till högerhanden. Efter att ha frå
gat många basister och granskat ett antal 
läroböcker följer här några varianter. Jag 
har uteslutit speciella elbastekniker som 
slapping och tapping. 

Om man hoppar in i en ensemble som basist 
är det nästan alltid f-klaven man möter i den 
mån det finns några noter. Kan man bara   

      spela efter g-klav blir man ställd.

1. Fritt anslag med pekfinger (i) 
och långfinger (m). Ringfinger 
(a) används normalt inte. 
Tummen vilar som stöd på 
någon av de lägre strängarna. 
Vid spel på 1Esträngen vilar 
tummen på locket.  

2. Stödanslag med (i) och (m). 
Ger en kraftigare och fylligare 
ton än 1. Svårare om man inte 
är van vid att spela stödanslag. 

3. Tummen (p) med anslag utan 
naglar, ev. i kombination med 
(i) i snabba passager. Det kan 
dock bli problem med ojämn 
ton vid växelanslag (p) och (i).   

4. ”Basfiolspizzicato” med (i). 
Strängen slås inte an med 
fingertoppen utan med utsidan 
av fingertoppen så att nageln 
inte träffar strängen. Denna 
teknik ger en kraftig ton men 
kan vara svår att använda 
i snabbare passager. Det 
går lättare om man vinklar 
gitarrhalsen uppåt. Det är svårt 
att spela växelanslag med (i) 
och (m) med denna teknik.  

5. Plektrum på samma sätt som 
för stålsträngad gitarr. Ger en 
kraftig, mer spetsig ton. För 
att få bra stöd behöver handen 
vila på locket. Det finns 
speciella basplektrum. Man får 
prova sig fram tills man hittar 
något som ger en ton man 
tycker om.
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Vilken teknik man ska välja är inte själv
klart. Det verkar som de flesta basister 
använder något av alternativ 1 eller 2, och 
det rekommenderas i flera läroböcker 
för elbas jämte plektrumteknik. En del 
böcker säger att man får prova sig fram. 
Själv har jag gått från att spela med tum
men till stödanslag med (i) och (m). Ska 
jag vara ärlig så blir det ofta fritt anslag. 
Behöver jag en kraftig och ”köttig” ton 
utan naglar, är det 3 eller 4 som gäller. 

En viktig fråga för den som vill fortsätta 
spela gitarr med klassisk gitarrteknik är: 
Hur gör jag med naglarna? ”Håller nag
larna?” är den första frågan. Bassträngarna 
är tuffa mot naglarna och många klarar 
inte detta. Om man använder naglar, bör 
man nog hålla dem korta. Den andra 
frågan är tonen. Nagelanslag ger en 
spetsigare ton. En lösning på problemen 
kan vara att tejpa naglarna så att man inte 
får den typiska nageltonen och samtidigt 
minskar på nagelslitaget. Jag har ännu 
inte hittat någon tejp som håller längre än 
för en halvtimmes spel. 

HUR LäR MAN SIG? SKOLOR?
Jag har inte påträffat någon lärobok/kom
pendium för CBgitarr. Men det finns ett 
stort antal böcker för elbas som man kan 
ha nytta av. De flesta är inriktade på pop/
rock, blues eller jazz och behandlar även 
frågor som rör basistens roll i ett band. 
Här kan man hitta exempel på basgångar 
för dessa genrer och om hur man bygger 
en basstämma som passar in.

Jag skulle gärna se att någon engagerad 
gitarrpedagog tog sig an uppgiften att 
göra ett kompendium för CBgitarren. 
Kanske finns det redan? Här skulle man 
kunna lägga in teknikövningar/etyder(?) 
som är lämpliga för gitarrorkesterspel och 
även tips på hur man kan lägga en bas
stämma som passar inom mer akustiskt 
inriktade genrer som visor, folkmusik, 
blues och latinamerikanskt. Hur kan man 
kompa till vals, tango, bossa nova, polska 
m.m.? 

Basstämman är i nästan all musik den 
viktigaste stämman efter melodin men 

har en annan roll. Den ska vara en del 
av en ensemble och normalt inte sticka 
ut. Basen ska bidra till att hålla en stadig 
puls och ge stadga åt ensemblen. Det är 
därför extra viktigt när man börjar spela 
basgitarr att öva på att hålla en stadig puls 
och få en jämn ton. Metronomen är ett 
bra hjälpmedel.

SäTT IGåNG!
Det är kul att spela bas och inte så svårt 
att lära sig några grundläggande bas
gångar som lyfter de flesta ensembler. 
Du kommer likt AnnCatrine Persson 
att upptäcka att många vill ha dig med 
när de hör dig och din CBgitarr. Har 
du dessutom försett den med mick, ökar 
dina möjligheter att höras. 

Till alla musikskolor som har en CB
gitarr: Om ni inte redan gör det, använd 
instrumentet mer aktivt. Den är ett bra 
komplement till elbasen för att spela 
”unplugged”. Men se till att ni har instru
mentet i bra skick. En så enkel åtgärd 
som att byta strängar kan göra underverk. 
Förser ni CBgitarren med mick, ökar 
säkert elevernas intresse att använda den 
till annat än gitarrorkester. Om ni inte 
använder CBgitarren, sälj den, om möj
ligt, och låt andra prova på! 

Det finns många intressanta frågor att 
diskutera som rör CBgitarren. Hör gärna 
av dig till mig på jan@rudling.se.

Det är kul att spela bas och inte 
så svårt att lära sig några grund-
läggande basgångar som lyfter de   

      flesta ensembler. 

Ann-Catrine Persson ger basstöd med ett instrument från Esteve.

Gi ga g it 
Di da d id 
Ing ing in 
I a in i 
Ing ing 
En ting 
Ba a bat 
Ang ang 
Ba a bat 
Bang pang 
Svadon don d 
Pingelinge l 
Ing lingeling 
Ssva svadon 
Sing e ning 
Pardon 
Flageolett 
Lett 
Fett 
Skvätt 
Svett 
Brett 
Ta a tann tang 
S ooo n 
N n nnn
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Gitarrbygge

I mitt huvud har funnits en 
tanke som länge förblev just en 
tanke: bygg dig en gitarr. Med en 
bakgrund i hårdslöjden (läs trä-
slöjd), vet jag att jag flera gånger 
tänkte tanken. Spelade gjorde jag 
med föga framgång, men roligt 
var det. 

Jag gick hemma och försökte återvinna 
mig själv efter för mycket arbete. Internet 
hjälpte till att fördriva tiden. Det var på så 
vis jag fick upp kontakten med den som 
senare, långt senare, skulle bli min mentor.

Det blev många samtal med ”maestro”, 
tidsplaner som förflyttades och resone
mang om ett hållbart upplägg. Jag hade 
nu börjat jobba igen, så planeringen blev 
ytterligare försvårad.

Till slut, efter nästan 2 år av diskussioner 
blev vi till slut överens. Det skulle senare 

visa sig att tidsplanen, även om den var 
löst sammansatt, skulle spricka. Men det 
är väl vad tidplaner är till för!

Mina förutsättningar avseende själva 
hantverket kan vara värt att nämna några 
rader om. Verktygsmakare och hårdslöjdare 
och en del snickrande tyckte jag borde vara 
en hygglig förutsättning. Maskinvana på 
bandsåg och andra trämaskiner saknades 
således inte. Eggverktyg såsom kniv, hyvlar 
och stämjärn fanns också på plats.

Det var det här med maskiner och verktyg 
jag trodde att det handlade om. Det gör 
det, men inte i den omfattning jag först 
trodde. Jag kan avslöja att det mesta jag 
skrev i början av denna ”resa” nu är för
kastat. Fokus har förflyttats kan man säga.

Koncentration! Det är omöjligt att alltid 
vara 100 % koncentrerad. Det är då det 
händer! Märket i locket jag får leva med. 
Kantlisten som jag skulle pressat lite 
hårdare mot kroppen. Limmet som torkar 
så snabbt att det faktiskt blir en riktig 

ansträngning varje gång det är dags. Det 
gäller att verkligen ha provat momentet 
innan limmet appliceras. All tejp som 
skulle användas för olika moment fanns 
inte i sinnevärlden när jag började. Alla 
beslut om … tanken svindlar till slut. 
Tänk om jag tagit ett hyveltag till på 
basribban. Vad händer då? Om jag gjort 
locket lite tunnare strax ovan stallförstärk
ningen, då …

Ja, så kan man hålla på, men det tar lång 
tid innan man kommer till denna insikt. 

– inte vad jag först trodde att det var!

Tänk om jag tagit 
ett hyveltag till på 
basribban. Vad 

händer då? Om jag gjort 
locket lite tunnare strax 
ovan stallförstärkningen, 
då …

Stall limmas, lätt sliten byggare.

TEXT: TOMAS KARLSSON

Jag börjar ana pressen i att på beställning 
bygga till krävande kunder, kunniga som 
okunniga. Svårast är väl kanske den senare 
kategorin. I mitt sinne tänker jag så här: 
Alla som tycker att priset är högt borde ge 
sig själva chansen att titta in i processen. 
Det bygge som kostar 50 000 kr kommer 
då att framstå som osedvanligt överkom
ligt. Tro mig!

Utöver det rent hantverksmässiga ligger 
akustikkompetensen och erfarenhe
ten fortfarande, dolt i näst intill totalt 
mörker. Naturligtvis är det omöjligt att 
efter ett bygge ha något mer än mycket 
ytlig kompetens i området. När kan byg
garen börja hävda någon riktigt relevant 
och belagd erfarenhet? Efter 10, 20, 50, 
100 eller 200 gitarrer? Inte vet jag, men 
det lutar nog åt de högre talen. ”Vid så 
där 200 gitarrer började jag sluta vara så 
ängslig!”, sade min handledare.

Ett moment som bet sig fast i mitt minne 
var när vi skulle prova ut vilken vikt  stallet 
skulle ha. Det räckte inte med att det 
skulle vara snyggt! I syfte att simulera det 
ännu ej påbörjade stallet bäddades en stål
mutter in i modellera (vikt 20 gram) och 
placerades där stallet skulle sitta. Grund
tonen i instrumentet förändrades 4 heltoner! 

Tanken kom omedelbart tillbaka igen, 
alla parametrar som påverkar. Målet är 
ett stall med vikten ca 18 gram, för den 
här gitarren under dess förutsättningar! 
Undrar hur man vet det? Erfarenhet!

Ytterligare en påtaglig insikt i hur mycket 
man som byggare är i händerna på det 
man inte kan påverka var när jag tog ut 
tonribborna ur en och samma stock. Jag 
hyvlade samtliga ribbor till samma mått 
och kapade dem till samma längd. För att 
rangordna ribbornas individuella böj
motstånd gör man en mätning av varje 
ribba. Detta sker genom att man fäster in 
ena änden och belastar den andra med en 
vikt och genom att mäta nedböjningen får 
man en uppfattning om böjmotståndet i 
varje ribba. Det handlade om flera milli
meter i inbördes avvikelse. Sedan måste man 
fundera på vilken ribba som ska sitta var!

Rosetten kring ljudhålet var en annan 
liten detalj som tog betydligt längre tid 

än vad jag först trodde. Visst, man kan ju 
köpa en färdig, men det kändes inte som 
ett alternativ. Pilligt är nog ett bra ord för 
processen. Det som var riktigt pilligt var 
att ansluta tonribborna till stallförstärk
ningen. Det förhåller sig nämligen så att 
varmlim (framställs av ben och hudar) inte 
fyller ut hålrum, varför kritan kom väl till 
pass. Kritan används för att märka upp 
stallförstärkningen, därefter gnids tonrib
ban över den plats på stallförstärkningen 

där den slutligt skulle placeras. När ton
ribban tar färg från stallförstärkningen vet 
man att kontakt råder. Arbetet utfördes 
endast med kniv och lite gott om tålamod!

Basning, vad är det? Sargen ska ha sin 
form, detta sker genom basning. Basning 
kan göras för hand med ett uppvärmt 
basjärn (varm metall) i form av en ellips, 
eller så lägger man det i ”maskinen” som 
innehåller den färdiga formen.

Kantlister limmas.
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När 170 timmar var nerlagda började 
strängögonblicket att närma sig. Hur låter 
den? Några vargtoner? Är tonen klar eller 
grumlig? Lättspelad? Stum? ”Chefen” såg 
nöjd ut! Nåja, man ska inte ropa hej för 
tidigt. Risken för nytillkomna överrask
ningar är betydande under de tre till fyra 
första dagarna. Därefter vet man inte med 
säkerhet förrän efter ytterligare upp till så 
mycket som åtta veckor hur den utveck
las. Den ändrar sig på grund av sträng
belastningen. Först därefter vet man om 
man måste justera eller inte. Att eventuellt 
justera ett instrument är ett kapitel för sig, 
i vilket jag inte tänker uttala mig. Det vore 
meningslöst. I skrivande stund (i början 
på oktober) är den fortfarande stabil.

Om franskpolering: Om detta har skrivits 
långa avhandlingar, varför jag väljer att 
enkelt beskriva de olika momenten. De är 
i vissa delar klart avgränsade från varandra 
medan andra glider in i varandra. Först 
är det finsickling av alla plana ytor och 
därefter putsning. För att skapa en grund 
för franskpoleringen måste alla porer 
fyllas igen. Alla ytor utom locket porfylls 
med pimpsten och shellack. Därefter 
vidtar en uppbyggnad med shellack för att 
sedan övergå till att tillföra olja i polerings
arbetet. Det är nu som djupet i ytan börjar 
byggas. Alla som vårdslöst sätter naglarna i 
locket inser troligtvis inte vilket arbete som 
döljer sig i den franskpolerade ytan. Du 
förstör den på mindre än 1 sekund genom 
att oförsiktigt hantera ditt instrument, en 
yta som tar mer än 30 timmars gnidande 
under loppet av 3 månader att skapa!

Jag blev ombedd av min handledare att 
samla ihop några bestående intryck över 
vad som utmärker ett första gitarrbygge. 
Först av allt och det mest påtagliga var 
behovet av koncentrationen. Klart påfres
tande. När mängden nedlagt arbete ökar, 
ökar även den mentala stressen över att 
göra fel. Det är så lätt att vara ouppmärk
sam, särskilt när man förflyttar sig i verk
staden. Det finns många otäcka hörn att 
slå i! Utöver det, ingen chans att öva, varje 
moment var nytt och måste bli rätt. Att 
hålla rent var något som måste beaktas 
hela tiden. Gamla fragment av varmlim 
blir glashårda och ger fula märken. Och 
så en god portion tålamod! Fuska inte och 
tro att det fixar sig! Att dessutom försöka 

inse hur de olika parametrarna påverkar 
varandra låter sig inte enkelt göras. Det 
är nog här man skiljer agnarna från vetet! 
Själva hantverket kan nog de flesta klara 
av, alltså att exteriört få hyggligt godkänt.

Hur blev den?  Själv tyckte jag att den 
var lättspelad, men lite stum i basen. Den 
provades på senaste sommarkursen av 
personer som jag vet har dokumenterad 
kompetens. Tack till Bo Hansson som 
tyckte att jag skulle byta bassträngarna 
från D’Addario (hard tension) till Savarez 
Corum (normal tension). Det blev 
en tydlig skillnad, till det bättre. Tack 
även till övriga som seriöst provade och 
kommenterade. Klart godkänd kan jag 

väl tillåta mig att sammanfatta de olika 
omdömen som uttalades.
Nästa bygge? Man får lätt blodad tand. 
Frågan är mera av karaktären: behöver jag 
ytterligare ett instrument? Sannolikt inte! 
Kan ju knappt spela på dem jag har!

Tack Per för ditt tålamod och din för
måga att på ett pedagogiskt sätt instruera 
och entusiasmera till denna resa. Tack 
också till övriga familjemedlemmar som 
så kravlöst upplät sitt hem och bidrog till 
en trevlig stämning runt tidiga frukostar 
och sena middagar.

Rosettämnen.

Färdig rosett.

Agne Turell är en gitarrist som studerade 1983–1988 på Musikhögskolan i 
 Göteborg. Han studerade även komposition i Göteborg och ar skrivit en 
hel del musik i olika genrer, men framför allt för nylonsträngad gitarr. 
Turells musik är fast rotad i klassisk gitarrtradition, men med influenser 
från jazz och folkmusik. Turell själv spelar förutom klassisk gitarr även 
elgitarr och stålsträngad gitarr.

Ange Turell har utgivit tre cd med egen musik: ”Vindspel” (1995), ”Water 
shapes” (2010) och ”We are trees” (2012). Kompositionerna i notbilagan 
finns inspelade på hans skivor. 

För Ange Turell var det en omvälvande upplevelse när han första gången 
hörde Benjamin Brittens ”Nocturnal”, likaså att spela renässans och 
barockmusik, liksom att senare komma i kontakt med Leo Brouwers och 
Ralph Towners gitarrmusik. Stilistiskt har han rört sig mellan expressio
nistiska tilltal och utforskandet av 1900talets kompositionsmodeller. I 
stycken som de här publicerade ”December moon” och ”Lament” märks 
också en renässanspåverkan.

Om musiken i notbilagan

NOTBILAGA



Gitarr och Luta 1 • 2013 Gitarr och Luta 1 • 2013 2726

NOTBILAGA

& b 43Sopran œ

q = 56 fi
˙̇
˙

M œ
œ

.˙

˙
˙

œ
œ

œ
œ

˙ Œ

˙ œ œ œ
3

˙˙
˙ Œ

.˙

.œ̇ œ œ œ œ œ œ œ...
˙̇˙

˙ œœ œ œ œ œ œ

& b
7 œ ˙̇

œ œ œ œ
FineŒ ˙˙̇

U

.˙

œ œ œ œ œ œ...
˙̇
˙
a tempo

œ œ œ œ œ œ...
˙̇
˙

œ œ .œ
jœ

...
˙̇
˙

.˙
‰

Jœ
œ œ œ œ œ œ œ

5

& b
13

.˙

.˙
Œ

˙̇̇ .˙

.˙
‰ Jœ

œ œ œ œ
.˙

.˙
‰ Jœ œ œ œ œ ‰ jœ ˙

U

.˙
Œ ˙̇

˙
b ‰ jœœœ œœœ œœœ

‰ jœœœ˙ œ
a tempo

‰ jœœœn œœœ œœœ
‰ jœœœ˙ œ

& b ..
19 ‰ jœœœ

œœœ
œœœ

œœœ˙ œ œ œ
3

‰
jœ œ œ

,

.˙
‰

J
œœ ˙̇

.˙

œ

œ œn œ œ œ .˙#
œ

œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ..
.

œœ
œ Jœ œ

& b ..
24

œ
œ#

# œ
œ

˙
˙

.œ Jœ œ

Œ Œ ‰ jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ
œ œ

œ
œ œ

œ
œ œ

3 3 3

œ œ œ

œ
œ œ

œ
œ œ

œ
œ œ

3
3 3

.˙

œ
œ œ ˙

3

& b ..
29 .˙

.œ̇ œ œ œ œ œ
.˙

˙ œœ œ œ œ
..˙̇
...

˙̇
˙

˙#
U ŒU
˙̇
˙

Œ
%

œ .œ
jœ

.

.
œ
œ Jœ

œœ œ œ œ œn .œ
jœ

œœ
œ œ

& b
35 œ œ œ œ .œ

jœ
œœ œœn

œœn .˙
.˙

œn œ œ œ œ#
Ÿ

œ œ œ œ œ œ œ
˙̇ œ

œ
œ œ œ œ œ œ
œœ

œ
œ

œœ
œ

.˙
˙ Jœ

‰œ œ œ œ œ œ œ3

& b ..
40 .˙

.˙b

œ œ œ œ œ
‰

jœ œ œ œ œ
.˙

poco ritardando

fi
œ# œ œ œ œ# œ .˙œ œ

˙̇̇
˙

gggggg

a tempo
.˙œ œ

˙̇˙˙ngggg
.˙œ œ

˙̇
˙̇gggggg

Lament
Ange Turell 2009

NOTBILAGA

& b
46 Ó œ œ œ œ

.˙œ œ
œœœœngggg

Œ
˙ œ œ# œ œ

3

.˙œ œ
˙̇˙n ˙ œ œ œ œ œ#

5

.˙œ œ
˙̇ ˙ œ œ œ œ

.˙œ œ
˙̇
˙n

& b
50

˙# œ œ œ œ

.˙œ œ
˙˙

˙# œ# œ œ œ œ œ
3 3

.˙œ œ
˙̇˙n ˙b œ œ œ œ

.˙œ œ
˙̇

& b
53

˙ œb œ œ œ

.˙œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ

.˙œ œ
˙
˙b

˙# œn œ# œ œ

˙
Œ

œ œ
˙̇̇b#n

& b
56

œn
œ œ

.˙œ œ
˙̇b

˙ œ

.˙œ œ
˙̇
˙

# .˙

.˙œ œ
˙̇
˙

,

& b
59 œ œ œ œ œ œ.

..
˙̇
˙

bggggg

œ œ œ œ œ œb...
˙̇
˙

#gggg
œ œb œ œ œ œ#...
˙̇
˙

gggg œ œb œ œ œb œ#..˙̇b

& b .. ..
63

œ œ# œ œn œ œ..˙̇
Moviendo

œn œ# œ œn œ œ˙̇n Œ
.œ

jœn œ œ
œ

œ
œ

n ˙̇
˙

.˙#
œ œ œn œ œ œ

& b
67 .œ

jœ œ œ

.˙b œb
œ ˙ .˙

.˙œ œ œ# œn œ œ
.œ

jœ œ œ
œ œ ˙ ˙ œ

.˙œ
œn œ œ

œ
œ# œ# œ œn œ# œ œ œ œ3

3 3

accelerando

& b 42
72 œ

œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 .˙#

œ
œœ# œœ# œ œœ œœ

agitato

œ œœ# œœ# œ œœ œœ
œ œ œ œ œ

œ
œ
œ

& b 42 43
76

œ
œ

œ
œ œ

œ
œ
œ

.˙b ..˙̇

ritardando

˙
œ œ

˙̇ Œ
rubato et morendo

D.S. al Coda

œ œ œ œ œ œ
Ó .

Lament
2



Gitarr och Luta 1 • 2013 Gitarr och Luta 1 • 2013 2928

NOTBILAGA

& bb 43 .. ..Akustisk gitarr œ œ œ œ œ œ.˙
q=80

œ ˙˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ.˙
œ œn .œ jœ...˙˙˙

œ .œ ˙˙̇
˙

œ œ
1.
œ .œ ˙...
˙̇
˙

& bb ..
7 2.

œ .œ œ œ œn
...

˙̇
˙

.œ œn œ œ˙̇
˙ œœœn œ œ œnœœœ

œœ
œ

œœœ
œ œn œ œ œ

3

œœœ œœnn œœ
œ

˙ œ œn
˙̇ Œ

.œ œn œ œ˙̇
˙

n œœnn

& bb .. ..
13 œn œ œ œœœ

œn œœ œœn
œ œn œ œ œ œ œ œn œ

3 3

œœœ œ
œœ

1.˙ œ œn˙̇
˙ Œ

2.

Fine

..˙̇
œ œ ˙

.

.
œ
œ

jœ
œ

n œ
œœ œ œ œ œ œ

& bb 42 44 .. 43
18 .

.
œ
œ

jœ
œn

œ
œœ œ œ œ œ œ œœ œ

œœ œ œ œ wwn# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

œ ˙ œ œ œ
œ œ œ

œ ˙

& bb23

œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

.˙ œ œ œ
œ œ œ

œ ˙ œ œ œ
œ œ œ

œ ˙ œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

.˙

& bb .. 42 44 .. 43
29

œ œ œ
œ œ œ

.˙
.
.

œ
œ

jœ
œ

n œ
œœ œ œ œ œ œ

.

.
œ
œ

jœ
œn

œ
œœ œ œ œ œ œ œœ œ

œœ œ œ œ wwn# œ œ œ œ œ œ œ œ

& bb 43 .. ..
34 .˙

œ œ œ œ œ œ
.˙

œ œ œ œ œ œ .˙
œ œ œ œ œ œ .˙

œ œ œ œ œ œ .
.

œ
œ

jœ
œ

n œ
œœ œ œ œ œ œ

& bb 42 44 43
39 .

.
œ
œ

jœ
œn

œ
œœ œ œ œ œ œ œœ œ

œœ œ œ œ wwn# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ

œ œ œ
œ ˙

œ
œ œ œ

œ œ œ
œ ˙

& bb44 œ
œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ

œ œ œ
.˙

œ
œ œ œ

œ œ œ
œ ˙

œ
œ œ œ

œ œ œ
œ ˙

œ
œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ

œ œ œ
.˙

& bb50

œ œ œ
œ œ œ

.˙
.˙

œ œ œ œ œ œ
.˙

œ œ œ œ œ œ .˙
œ œ œ œ œ œ .˙

œ œ œ œ œ œ
.˙

œ œ œ œ œ œ

December Moon
Ange Turell Misterioso

Ngt. snabbare

NOTBILAGA

& bb56 .˙
œ œ œ œ œ œ .˙

œ œ œ œ œ œ .˙
œ œ œ œ œ œ

Ó œ œ

œb œ œ œ œ ˙# œ œ#
‰

Jœ
œ# œ œn

œ ˙

Jœ
œb Jœ œ

.˙

.˙
,

& bb nn63

œ œ œ œ œ œ..˙̇

q=110

œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ# ˙œœ# œ œ œ œ œ

œ œ# œ# ˙œœ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# ˙œœ# œ œ œ œ œ

&
68 œ œ# œ#

œ œ œ œ# œ œœœ# œ œœ œ
œ
œ œ

œ œ# œ# ˙œœ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# ˙œœ# œ œ œ œ œ

œ œ# œ#
œ œ œ œ# œ œœœ# œ œœ# œ

œ
œ œ

&
72 œ œ# œ# ˙œœ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ..

.
˙̇
˙#

#

>

œ œ œ œ œ œœœœ#b
>

œœ
œ#

#

>

œœ
œ#

n

>

œ œ œ œ œ œœœ
œ

œœ
œ#

#

>

˙̇
˙

œ œ œ œ œ œŒ ..
.

œœ
œ#

#

>
J
œœœ#b
>

œ œ œ œ œ œŒ
œœ
œ#

#

>

œœ
œ#

n

>

&
78

œ œ œ œ œ œ..
.

˙̇
˙#

#

>

œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ# ˙œœ# œ œ œ œ œ

œ œ# œ#
œ œ œ œ# œ œœœ# œ œœ# œ

œ
œ œ

œ œ œ# œ œ œ# œœœ œ œœ# œ œ œ

& 42 44
83 ‰ œ œ# œ#

œ œ œ
œ œœ# œ œ œœ œ

œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ#œ
œ œ œœ œ œœ# œ œ̇ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ..

.
œœ
œ#

#

>
J
œœœ#b
>

œœœ
œœ
œ#

n

>

&
87

œ œ œ œ œ œ œ œœœ
œ

#

>

œœ
œ#

#

>

œœ
œ#

# œœœ#b
>

œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
œ#

n

>
Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ..

.
œœ
œ#

#

> J
œœœ#b
>

œœœ
œœ
œ#
>

œ œ œ œ œ œ œ œœœ
œ#

#

>

œœ
œ
>

œœ
œ

œœœ#b
>

œœœ

& 43
91 jœ

‰ Œ ÓU

J

œœ
œ#
>

‰ Œ Ó
Ó œ œ

œb œ œ œ œ ˙# œ œb

‰
Jœ

œ# œ œ
œ ˙

Jœ
œ# Jœ# œn

D.C. al Fine

.˙
U

.˙
,

December Moon 2

Fritt

Långsammare, fritt

December 2011



Gitarr och Luta 1 • 2013 31

Vad är din värd?

Kontakta oss för mer info!
08-587 060 00
forsakring@musikerforbundet.se
musikerforbundet.se

Te c k n a  e n  myc ket  p r i svä rd  i n s t r u m e n t fö r s ä k r i n g  i d a g!

gitarr luta-instrumfors2.indd   1 2013-02-18   09:49

Redaktör
Layoutare

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet
söker till tidningen Gitarr och Luta två medarbetare till posterna som:

Uppdragen sköts på ideell basis och med stöd av 
föreningens styrelse och tidningens övriga engagerade 
redaktionsmedlemmar. Tidningen utges 4 gånger/år.
För frågor kring redaktörsarbetet : 
rolfnilsen59@hotmail.com
För frågor kring layoutarbetet : 
sglslayout@hotmail.com

Tillträde är tänkt till
förberedelserna för nr 3/2013,
som drar igång vid början av 
augusti månad 2013.
Manusdeadline för nr 3/2013 är
15 augusti och tidningen planeras 
utkomma den 15 september. 

Så stod han då på scenen 
på måndagskvällen i Ing-
esundsveckan med sin vackra 
barockgitarr i ett band om 
halsen. Ett förväntansfullt 
sorl i publiken. Kvällen skulle 
bjuda på italiensk, fransk och 
spansk musik från 1600- och 
1700-talen. Många stycken 
för barockgitarr men också 
för theorbe. Olika tonsättare 
skulle spelas som Granata, 
Corbetta, Sanz, Kapsberger 
och Santiago de Murcia m.fl.                                                                                                              
När sorlet tystnade i salen ljöd 
ett vackert arpeggio från Rolfs 
barockgitarr och konserten var 
igång…

Jag träffade Rolf ett par dagar 
senare för ett samtal kring hans 
intressanta musikertillvaro.

S A W   Hur är tillvaron just nu för dig? 
Du har ju flera fasta punkter i Europa 
som bostad i Italien, lärartjänster på 
olika håll, du håller konserter osv.
R L  Sommaren är den mest aktiva 
perioden med hänsyn till konserter, festi
valer och kurser. Det blir därför extra 
många resor i samband med olika evene
mang. Det är en slags balansgång att bo 
i Italien och ha undervisningen på annat 
ställe som musikhögskolan i Trossingen 
i Tyskland där jag har min huvudtjänst. 
Jag kommer nu snart också till konserva
toriet i Lyon i Frankrike där jag tillträder 
en tjänst till hösten. Lyon är det största 
centret för tidig musik i Frankrike, och 
har också en lite annan inriktning än i 
Tyskland. Jag ser fram mot detta efter
som undervisningen i tidig musik har en 
alldeles särskild ställning i just Tyskland 
och Frankrike. Det har också blivit en 
annan familjesituation för mig nu med 
barn som nyligen är utflugna. Det inne
bär en större frihet att organisera mig ur 
professionell  och konstnärlig synvinkel. 
Vad beträffar bostad, så är det nog så att 
det inte är någon plats som är lättare att 
bo på rent geografiskt. Tillvaron är alltid 
fylld med resor.

Annars så är mitt förhållande till Norge 
under förändring. Det finns en släktgård 
som heter Lislevand i Setesdalen på Sør
landet i Norge. Där har vi under en tid 
arbetat med att bygga om en ladugård. 
Den rymmer ett stort rum i trä som ska 
bli ljudstudio. Jag tänker göra skivpro
duktioner där och jobba på ett annat 
sätt än jag har gjort tidigare. Tiden när 
man arbetar med skivproduktioner är 
ju alltid begränsad och jag tycker att det 
har blivit för lite tid på ren produktion i 
förhållande till ”postproduktion”. I vart 
fall för min egen del. Jag har drömt om 
att kunna vara en längre tid på ett ställe 
i dylika sammanhang. Det blir alltså ett 
annat utrymme i tillvaron när man har 
inspiration och kan jobba med musiken 
utan tidspress.
Norska staten har också stöttat hela 
projektet med generösa bidrag, genom 
”Innovation Norge”. Det är jag mycket 
tacksam för. Så detta kommer jag att 
ägna mig åt samtidigt som jag fortsätter 
med undervisning och konserter. 
S A W  Det innebär också att du kommer 
att få ett boställe i Norge under den tid 
som du arbetar med skivproduktioner? 

ROLF
LISLEVAND

TEXT: STIG-ARNE wIDÉN
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R L  Ja det är helt riktigt.
S A W  Jag hörde att du kom hit till 
Ingesund på måndagen direkt efter en 
konsert ute i Europa.
R L  Ja, det var en konsert som jag hade 
tillsammans med Jordi Savall i Graz i 
Österrike på en stor festival som heter 
Studio Arte, och som är en Nicolaus 
Harnoncourt–festival. Tidsschemat blev 
något pressat när jag skulle vidare hit. 
Vanligtvis vill jag öva på dagen innan 
jag har en konsert som jag hade här i 
måndags, men det blev inte mycket tid 
till det.                                                                                      
S A W  Du skriver i ett sammanhang 
om behovet att dra sig undan med sitt 
instrument och ”vara sig själv”. Hinner 
du med det, när du har så fullt schema?
R L  Just lutinstrumenten, och vi som 
lutenister, har en stor spännvidd mellan 
en introvert och en extrovert existens. I 
utgångspunkten är det nog många som 
är tilltalade av det introverta och intima 
med lutkulturen och själva instrumentet 
och klangen  och att det är solistiskt. 

Samtidigt finns det andra, som jag själv, 
som har arbetat mycket med ensem
bler. Man känner då att det är viktigt 
att ”förmedla”, och därför kunna vara 
ambassadör för den tidiga musiken och 
lutmusiken. Det är en kontrast både på 
personlig och privat nivå, att å ena sidan 
vilja isolera sig med instrumentet och 
å andra sidan veta att om det skall vara 
någon mening med kulturen i sin helhet 
så måste man förmedla den till en publik 
och medmusikanter – samt att kunna 
undervisa studenter. Detta kan bli ett 
problem mellan de två olika tillstånden. 
Det har hänt att jag efter att ha varit 
ensam en tid nästan är generad av att det 
är publik på en konsert. Vid andra tillfäl
len är man helt beroende av publiken.
S A W  Jag skulle vilja höra lite mer om 
din utbildningsbakgrund. Du gick ju 
musikhögskolan i Norge fram till 1984. 
Var det på gitarrlinjen?
R L  Ja,  formellt var jag antagen till den 
klassiska gitarrlinjen. Det fanns bara den 
linjen för gitarr, och inte någon linje 

för luta. Men min vilja och önskan var 
att kunna studera lutspel. Jag studerade 
därför också luta under studietiden, 
samtidigt som jag fortsatte att spela 
jazz och elgitarr på professionell basis 
som jag hade gjort tidigare. Jag kom så 
småningom till Basel (Schola Cantorum 
Basiliensis) för att förkovra mig i luta. 
Det var HopkinsonSmith som under
visade där. Då fick jag naturligtvis välja 
bort elgitarrspelet.
S A W  Du hade alltså möjlighet att 
till en början få undervisning på luta i 
Norge?
R L  Ja, jag studerade för Erik Stensta
vold som hade utbildat sig i Basel. Själv 
så var jag ju sedan i Basel och stude
rade för HopkinsonSmith. Återvände 
därefter  till Norge och tog en formell 
examen i luta. Det var nog Norges första 
lutexamination… Den tiden var mycket 
inspirerande. Den tidiga musiken var 
populär och Erik Stenstavold och flera 
andra i Norge som hade varit i Basel och 
Amsterdam arbetade för att vidmakthålla 
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populariteten. Det var den mest inten
siva perioden för tidig musik i Norge. 
Dessvärre följdes detta inte upp i insti
tutioner och undervisning utan situation 
är i dag densamma som rådde före den 
period som jag nyss nämnde.
S A W  Hade du ett genuint intresse för 
den tidiga musiken redan före högskole
tiden?
R L  Det var väl egentligen under 
högskoletiden som mitt stora intresse 
väcktes – både för musiken, tidsepoken 
och den sydeuropeiska kulturen. Jag 
träffade  HopkinsonSmith under ett 
besök i Trondheim. Jag minns också väl 
en studentfest där vi spelade en skiva 
med Jordi Savall och Hesperion XX. Jag 
upplevde då det ”magiska” med denna 
musik, avståndet i tid och rum och 
fläkten av medelhavskulturen. Jag kände 
att det var detta som jag verkligen ville 
ägna mig åt. Jag kände också att den 
tidiga musiken hade allt det raffinemang 
i klang som den klassiska musiken hade, 
och att denna musik ”levde i rummet”. 
Det vill säga att musiken hade en frihet  
improvisatoriskt och rytmiskt med flera 
spännande dimensioner. Klangvärlden 
var mer spännande och mindre konkret  
och inte så fylld av associationer som den 
romantiska klangvärlden.
S A W  Det var väl också Jordi Savall 
som var en stor företrädare för den tidiga 
musiken under den tiden?
R L  Ja – han hade, och har, en stor 
intui tiv förmåga på ett annat sätt än 
andra. Han hade  gjort ett stort grund
läggande arbete kring sin musik med 
gamban med hänsyn till källor och 
repertoar. Vokalmusiken lärde han känna 

genom sin hustru Montserrat Figueras. 
Savall var också mindre ”forskningsinrik
tad” än  Brüggen och Harnoncourt, men 
han hade en fantastisk förmåga att rea
lisera den tidiga musiken på ett levande 
sätt. Han är en konstmusiker och 
folkmusiker på samma gång likaväl som 
en stor romantiker. Det yttrar sig särskilt 
i renässansmusiken. Den är vansklig 
att framföra både på luta och i ensem
blesammanhang: små korta former och 
inte så kontrastrik som  barockmusiken. 
Savall gjorde fria bearbetningar av renäs
sansstycken med romantisk orkestrering 
och satte folkmusikalisk prägel på det, 
framhöll slagverk och enkla borduner. 
S A W  Du kom ju också in snabbt 
under hans vingar när du hade studerat 
vid Schola Cantorum.  Du har arbetat 
mycket med honom sedan dess.  Var 
Savall kontroversiell vid den tiden med 
tanke på att han förberedde sig i sitt 
arbete på ett annat sätt än Harnoncourt, 
Leonhardt och Brüggen?
R L  Nej inte särskilt. Han var mycket 
trovärdig. Han besitter en universell 
musikalitet, och han är skicklig på sitt 
instrument och en duktig ensemble
ledare. Det som diskuterades mest då 
var kanske vokal och stämidealet, men 
han betraktades inte som kontroversiell. 
Den musik som vi gjorde till en början 
i Ensemble Kapsberger kändes i så fall 
mer kontroversiell. Det var starkare 
reaktioner på den än på Jordi Savalls 
tolkningar.
S A W  Du arbetar ju fortfarande med 
Jordi Savall, och du har haft ett lika 
intensivt samarbete med Montserrat 
Figueras?
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R L  Med Jordi har jag haft mycket fint 
samarbete under alla år. Började ju med 
relationen mellan lärare och elev. Vi har 
utvecklat vår relation till en nära vän
skap. Både personligt och musikaliskt. 
Vi har en stor tillit till varandra. Jordi är 
en av de musiker som jag har en alldeles 
särskild samarbetskänsla med när vi är 
tillsammans på scen. 
Dessvärre dog Montserrat Figueras i  
november 2011. Men under ett antal 
år hade vi tre mycket samarbete. Vi 
spelade trio i många sammanhang, och 
periodvis så hade jag och Montserrat 
flera produktioner tillsammans. Mycket 
spansk och italiensk musik. Hon hade 
ett stort inflytande på mig vad gäl
ler vokalmusiken där jag själv inte 
hade någon egentlig utbildning. Hon 
bidrog med alla sina kunskaper till att 
forma mitt stilideal. Hon hade också 
en intuitiv förmåga att arbeta ihop med 
lut/knäppinstrument. Det är en väldig 
kontrast klangligt mellan vokalartister 
och knäppinstrumenten i fråga om 
melodilinje. Knäppinstrumenten har ju 
en mycket bristfällig förmåga att bära 
en melodi. En slags abstraktion. Sångare 
har också många gånger svårt att höra 
och följa melodin framförd på luta t.ex. 
Men Montserrat hade 
verkligen förmågan 
att följa melodin 
tillsammans med 
knäppinstrument. 
Hon hade också ett 

sätt att förmedla den spanska folkmusi
ken i sin sång. Det var inte någon som 
gjorde detta under 197080talet. Starka 
personliga uttryck.                                                                                   
S A W  Men sedan kom Ensemble 
 Kaps berger. Var det du som startade den?
RL  Ja, och historien var att jag var 
intresserad av en ensemble där knäpp
instrumenten skulle vara solistiska. 
Det är ju oftast så att de spelar basso 
continuo. Jag var intresserad av att likna 
andra genrer som jazz och rock, där 
gitarrer är ledande instrument. Pro
tagonistrollen är något som vi känner 
till därifrån. Samtidigt var jag intres
serad av klangvärlden runt lutinstru
menten, harpa och stråkinstrumenten 
och den plats de då får tillsammans 
med basinstrument och slagverk. Ett 
koncept som ingen annan gjort. Något 
nytt på 1990talet. Det hade för mig 
ett samband med Kapsbergers musik. 
Jag hade hört Kapsbergers musik som 
student i Basel. Jag upplevde den som 
fascinerande och märklig när jag spelade 
den... och jag tänkte att den musiken 
kunde kanske lämpa sig att göra lite 
”annorlunda”. Under tidens gång har 
jag fått flera skickliga musiker med mig 
i ensemblen. En har en ren jazzbak
grund. Det är Björn Kjellemyr. Vi har 
också haft Ariana Savall knuten till 
ensemblen, och Marco Ambrosini är en 
nyckelharpspelare som spelat mycket 
med oss. Vi har utvecklat en form med 
ensemblen som är mycket improvisato
risk där vi känner varandras ”språk” och 
kan komma mycket långt utan att ha 
skriven grund. 

S A W  Det kan man känna när man 
lyssnar på er live. Det svänger verkligen 
om er. Därför är det väl naturligt för er 
att tolka Santiago de Murcias musik? 
Det är en sådan bredd i Murcias verk 
”Codex” genom alla influenser från 
afrikansk, spansk och latinamerikansk 
musik… 
R L  Alldeles riktigt, och här vill jag 
framhålla något: Vi pratar ofta om 
autentisk och historisk uppförande
praxis. De som har källforskat seriöst 
i musikens värld har väl i dag kom
mit fram till att det finns en gräns 
för vad vi kan rekonstruera och lita 
på när vi söker efter ”hur det lät”. 
Det är egentligen inte så mycket som 
vi kan få fram utan det står öppet.                                                                            
Frågan är om man på den tiden kan tala 
om kompositörer i nutida bemärkelse. 
Många gjorde nedteckningar av sin egen 
musik som ett ”testamente” – kanske 
vid slutet av den aktiva banan. Själva 
nedteckningen i tabulatur eller alfabeto 
var aldrig en definitiv form. När man 
så rekonstruerar ”sanningen” genom 
tabulaturen och vissa skrivna källor så 
representerar detta enligt min mening 
ca 25 % av verket. De resterande 75 % 
är det som vi i dag måste hantera 
med den artistiska friheten.                                                                                                                                  
Vi som har skapat en per
sonlig och trovärdig reper
toar under senare tid när vi 
har arbetat med den tidiga 
musiken har alltid haft någon 
form av ”modell”.  Låt mig 
förklara med att prata om 
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Jordi Savall. Hans förebild är ju egent
ligen romantisk musik och folkmusik. 
När han arbetade var det hans ”modell” 
i fråga om form. Ett annat exempel är de 
som har arbetat med medeltida musik. 
Till exempel blockflöjtmusiker i Neder
länderna. De har haft en modell i den 
samtida musiken – en ”esprit musique 
contemporaine”.  Under de allra senaste 
åren har det också förekommit en 
extrem popularisering genom folkmusik.                                                                                                                       
För oss, om vi går tillbaka till Ensemble 
Kapsberger, har idealet varit ett impro
viserat, jazzbaserat inslag i ”klang
landskapet”.  När man lyssnar på en 
Toccata av Kapsberger så behöver den 
stort utrymme och att kunna ”växa i 
rummet”. Jag fick stöd i historiska käl
lor för vissa instrument som inte varit 
uppmärksammade som de stålsträngade 
stränginstrumenten och colascione 
(tresträngad basluta ). De fick så en 
funktion och plats i vår klangvärld. Det 
hela hade till viss del en förebild i vad 
vi lite komiskt kallar ”norsk fjälljazz”. 
Apropå det här med landskap, som står 
i centrum.
S A W  Hur känner du att era tolkningar 
av den gamla musiken har mottagits av 
publiken?
R L  Alldeles i början kände jag starkt att 
det hela kunde svänga hit eller dit. Succé 
eller stor skandal. Jag stod en morgon 
och tänkte att ”detta skulle jag aldrig 
ha gjort… ”. Vibrerande ögonblick när 
musiken med Kapsbergerensemblen till 
en början hade kommit ut i Frankrike: 
lite kritiska signaler i första stadiet, men 
så kom några av de viktiga kritikerna 

och sa att detta var väldigt nytt och bra. 
Det fick vi mycket ”goodwill” av. Men 
det var säkert andra som tyckte att vi 
hade gått väl långt… I dag så känner vi i 
ensemblen metoderna bättre och kan vara 
lite friare. I början så var det svårt att få 
musikerna i ensemblen att använda instru
menten på ett annat sätt än de var vana 
med. Det gällde ju att i gruppen där orgel, 
slagverk och chitarrone spelades få dessa 
att spela så att de inte överröstade barock
gitarren. Det ägnade vi mycket tid och 
arbete med. Det är annorlunda i dag när 
studenter kommer samman i en ensemble 
på högskolan och ska spela Kapsberger. Då 
vet de hur de skall spela och hur det skall 
låta. Det är väldigt roligt och positivt. 
S A W  En annan allmän fråga om reper
toaren: i t.ex. Santiago de Murcias musik 
likaväl som annan som du spelat genom 
åren så är styckena ofta olika typer av 
danser. Danssatserna förekommer ju ofta 
i barockens värld. Samarbetar ni också 
med dansare? 
R L  Vi har gjort det någon enstaka gång.
S A W  Du ska ju nu till Lyon och det är 
ju ett stort danscentrum i Europa.
R L  Konservatoriet där heter ju ”musi
que et danse”. Jag är mycket fascinerad 
av dans själv men mer modern dans än 
av barockdans, som jag upplever lite väl 
stiliserad. Det är fantastiskt med många 
typer av dans som flamenco, tango 
och samtidsdans. Det är nog bland de 
starkaste uttrycken jag vet själv, och 
jag tycker att det är intressant med 
dansare som är barockdansare i grun
den men som också använder andra 
uttrycksmedel.    

SAW   En fråga om rum och miljö: 
det måste väl kännas förmånligt och 
inspirerande att kunna hålla konsert eller 
inspelning i de många fina kyrkorna eller 
klostren som finns i de trakter i södra 
Europa där ni är verksamma?
RL  Ja, absolut. Det är en levande del av 
musikkulturen som vi pratar om. Det 
finns många fina och ibland lite udda 
miljöer som Maguelone till exempel. 
Det är en gammal katedral som  ligger 
ute i träskmarkerna vid Medelhavet 
utanför Montpellier. En fin miljö där det 
årligen hålls en musikfestival, och där jag 
också har spelat in en skiva med gammal 
fransk lutmusik. Vem vet: nästa gång vi 
möts så kanske det är där…?

Jag tackade Rolf för samtalet och 
han skyndade vidare för att hålla 
 masterclass.….

35
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För mig var årets upplaga av Liten 
Gitarrakademi min andra upple
velse av att få tillbringa en hel vecka 

tillsammans med hängivna gitarrister. 
Kombinationen vacker miljö, inspi
rerande och positiva människor och 
fantastiska lärare gör att jag redan längtar 
till nästa års akademi.

Eftersom jag under året som gått 
precis avslutat min yogalärarutbild
ning, passade jag i år på att leda yoga på 
morgnarna innan gitarrspelandet kommit 
igång. Vi var ett gäng på 56 yogasugna 
gitarrister som träffades i skolans konsert
sal. Scenen passade perfekt för mig att 
leda passen ifrån.

Det finns många olika varianter av 
yoga och den sort som jag fastnat för är 
kundaliniyoga – en form som syftar till 
fullständig närvaro och balans mellan 
kropp och själ: precis det en gitarrist 
behöver för att kunna uttrycka sig musi
kaliskt.

Utöver en sådan inverkan på det 
musikaliska ger yogan också rent kropps
liga effekter, och det behövs. Att dagligen 
under flera timmar sitta med gitarren i 
knäet påfrestar armar, axlar, nacke och 
rygg m.m. I många fall kan detta ge svåra 
smärtor och problem med att kunna 
öva tillräckligt för att nå den önskade 
tekniska nivån. Yogan med sina många 
ställningar stärker och mjukar upp alla 
kroppsdelar. Dessutom tränar den upp 
förmågan till uthållighet i att inta olika 
kroppsställningar. Det här innebär att 
förmågan att under en längre tid befinna 
sig i ställningen att sitta och spela klassisk 
gitarr förbättras. Därför valde jag under 
akademin ett pass som syftade till att 
stärka just rygg, nacke och axlar.

Eftersom ett fullständigt pass tar 
cirka en och halv timme, kortade jag ner 
passen till en timme, och det fungerade 
utmärkt. Här följer en kort sammanfatt
ning av hur ett pass kan se ut. Det första 
som görs är en så kallad intoning. Den 
består i att mentalt förbinda sig med 
yogans flertusenåriga kunskapsbank 

genom att recitera ett mantra med inne
börden: ”Jag bugar mig för visdomen hos 
gångna tiders alla yogis.”

Därefter sker uppvärmning, som 
för nybörjare ofta består av andningsöv
ningar. Sedan börjar det egentliga passet, 
som är en kombination av övningar eller 
ställningar, vilka är avsedda att ge en 
viss effekt. Det kan t.ex. vara motstånds
kraft mot sjukdomar, bättre funktion 
hos njurar och binjurar eller ett friskt 
tarmsystem. Det finns ett stort antal 
sådana uppsättningar, eller så kallade 
krior. Dessa kan liknas vid maträtter där 
de olika delövningarna eller ställningarna 
är ingredienserna.

Efter krian ingår en lite längre vila, som 
till en början guidas av läraren. Denna är 
viktig för att ge fullgod effekt av passet. 
Till vilan kan ingå musik, som i våra pass 
utgjordes av mitt gitarrspel. Det finns för 
övrigt ett mycket stort utbud av lämplig 
yogamusik på Youtube och Spotify.

I samband med det efterföljande 
uppvaknandet görs bl.a. sträckövningar. 
Efter den så kallade långa vilan återstår att 
göra en yogameditation. Det finns många 

olika sådana att välja bland och alla har 
en specifik effekt. Meditationen vi gjorde 
heter Lugna hjärtats meditation. För en 
gitarrist kan en sådan vara lämplig innan 
ett scenframträdande.

Sedan avslutas passet genom att tre 
gånger recitera ett mantra som betyder: 
”Jag är sann – sanning är min identitet”, 
och det betyder att jag bejakar min exis
tens och mitt berättigande att utan villkor 
existera i världen precis som den jag är.

Vid nästa års gitarrakademi på 
Ingesund planerar jag att fortsätta med 
morgonyogan. Inte bara därför att den 
ger bättre hälsa kroppsligt och mentalt, 
utan därför att den också ger förmåga till 
koncentration och mental närvaro och 
bättre samspel mellan kropp, tanke och 
känsla, dvs. exakt det en musiker och 
gitarrist behöver.

För alla som redan nu vill veta mer om 
yoga finns mycket information att hämta 
från nätet, t.ex. www.en.wikipedia.org/
wiki/Kundalini_yoga, www.kundalini
yogacenter.se/ eller www.yogatech.com/
Guru_Rattana_Online.

bli en bättre gitarrist
– gör yoga varje morgon!

ILLUSTRATION: ANNA HALLGREN

TEXT: GÖRAN ENGDAHL
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I huvudet på en gitarrbyggare
-  samtal med Per Hallgren

– Hur blev dina första gitarrer? Kan 
du se en röd tråd när du jämför med 
dagens byggen?
 – Jag har en gitarr här som jag byggde 
1993 som jag håller på att arbeta med. 
(Per plockar fram en gitarr i ljust träslag 
som har fått lacken nedslipad, och jag får 
chansen att knäppa lite på gitarren, som 
även i sitt ”nakna” tillstånd låter härligt.)

– Den här har nummer 35 och är alltså 
från -93, hur många har du byggt sam-
manlagt?
– Jag håller på med nummer 221 nu. 

– Hur många blir det per år?
– I snitt tiotolv stycken. Så det är inte 
många, jag är rätt långsam.

– Är det få i jämförelse med andra byg-
gare?
– Ja, det är det. När jag tittar på den här 
gitarren, som är nästan tjugo år  gammal, 
så är den underbyggd enligt min mening. 
Den är för vek i vissa delar. Därför kom
mer jag att göra om den till en flamenco
gitarr. På den tiden var jag mycket på ver
kad av Romanillos bok om Torres, och 
det var ju före internets tid, så det fanns 
inte så mycket information att hitta om 
byggandet.

– Och det var ursprungligen en klassisk 
gitarr byggd i lönn, liksom man byggde 
dem längre tillbaka i tiden, eller hur? 
Vet du hur det kom sig att klassiska 
gitarrer kom att byggas i mörkare trä 
och flamencogitarrer fortsatte att byg-
gas i lönn?
 – Jag tror inte att det var så uppdel
ningen skedde. Man byggde dyrare gitar
rer och billigare gitarrer, och flamencos 
köpte de billigare. Då var det cypress man 
byggde de billigare i eftersom de träden 
fanns på bakgården. Men den pretentiösa 
gitarristen med fet plånbok ville ha något 
exotiskt som jakaranda, och sedan började 
Segovia konsertera på en jakarandagitarr 
… men jag anser att det går alldeles jät
tebra att bygga klassiska gitarrer i ljusa 
träslag såsom lönn eller cypress.

– Men för att återgå till den här, nr 35, 
den låter fint tycker jag!
– Det är inga större fel på den, det är 
vissa linjer som jag kommer att ändra på. 
Huvudet tycker jag ser jättefult ut nu. Jag 
har ändrat designen på huvudet sedan 
dess. På denna gitarr kan man se drag 
från två byggare. (Per visar på en av de 
nybyggda gitarrerna.)

– Ja, Torres och...
– TorresHauser och Hernandez y Aguado. 
Det är Bengt Sahléns gitarr.
 Den här processen med att finna sin 
egen stil är ju inte jämn och kontinuerlig. 
Det är ungefär som att se sina egna barn 
växa upp: man ser inte att de växer men 
en dag så upptäcker man att de är vuxna! 
I byggandet uppstår det någonstans på 
vägen en kritisk massa av erfarenhet som 
gör att saker plötsligt börjar falla på plats. 
Detta gäller både ens sätt att se och ens 
byggförmåga.

– Har det varit några särskilda tillfällen 
då du ändrat inriktningen?
– Ja, det har det varit. När jag har genom
skådat felaktigt tänkande hos mig själv. 
Vad är det som gör en bra ton hos en 
gitarr? Det går inte att få ett vettigt svar 
från en byggare på den frågan, det går 
inte att formulera i ord. Men man har 
mentala modeller för vad man gör och 
varför man gör det, och ibland behöver 
man uppdatera dem.

– Kan du se något konkret beslut som 
du tycker givit dig ett kvalitativt steg i 
byggandet?
– Ja, det första var nog när jag slutade att 
bygga tunna, veka bottnar. Då var det 
mer flamencokaraktär över gitarrerna, 
och efter det får nu tonen en helt annan 
skjuts!

– Vilka olika modeller bygger du idag?
– Jag har tre olika kroppsstorlekar som jag 
varierar i min vanliga konsertmodell, med 
samma ribbsystem och balkar. En mindre 
storlek skapar ett bättre fokus. Jag gjorde 
en gång ett experiment där jag byggde en 

stor och en liten modell parallellt. Det 
skilde en centimeter på bredden mellan 
den stora och den lilla över höften, men 
de hade samma sargdjup. De var alltså 
lika i allt utom just i hur stor kroppskon
turen var, med så nära identiskt material 
man kan komma, och folk fick jämföra 
dem. Peter Berlind Carlson på Musikhög
skolan i Stockholm uttryckte sig så här: 
”Den lilla är fokuserad, den stora är mera 
macho.” 

– Kan man uttrycka den Hallgrenska 
gitarrens karaktär jämfört med andra 
byggares alster? Kan du urskilja och 
uttrycka det, eller är det andra som ska 
göra det?
 – Innan jag kan besvara den frågan måste 
jag nog berätta att en del av min ”självut
bildning” har varit att bygga många olika 
typer av instrument. Jag har experimen
terat på ett strukturerat vis i många av de 
gitarrer jag byggt och sålt över åren, så 
att jag betat av olika detaljer som jag har 
provat mig fram igenom. 

 – Menar du då att dina gitarrer över 
åren har varit spretiga och olika däri-
genom?
– Ja, det har de definitivt varit. Om man 
skulle samla ihop de gitarrer jag byggde 
under de första femton åren, skulle det 
ibland vara svårt att se samma person 
bakom dem.

– Men det var väl också en period då du 
mest utbildade dig. Har du samlat ihop 
dig nu?
– Ja, nu har jag börjat samla ihop mig 
och känner att jag har en strävan efter ett 
visst instrument som jag vill ägna min tid 
åt. Jag strävar efter ett balanserat instru
ment där inte basen dominerar, och jag är 
väldigt förtjust i en förstasträng som bär 
och ”skickar ut”. Jag vill ha en sjungande 
förstasträng, som har en spänst. Och det 
är svårt, förstasträngen är något av det 
svåraste att få till på ett instrument. Att 
bygga ett instrument med en bra bas är 
inte svårt. Lite förenklat: gör bara gitarren 
mjuk i lock och botten, men ska du bygga 
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en bra diskant så behöver du styvhet och 
spänst i både locket och hela lådan. Så det 
är ju helt motsatta villkor att arbeta med 
om man ska balansera upp det så att man 
både får en bas som är behaglig och som 
ger understöd till musiken och en diskant 
som kan vara melodiförande. Och att 
sedan få en klarhet och separation i det 
som gör att du kan höra stämföring och 
ackord, det är ett livsprojekt att hitta dit!

– Ja, där har du sammanfattat det hela! 
Hur ser marknaden ut, vilka är dina 
köpare?
– Det är amatörer, studenter och profes
sionella gitarrister, dvs. lärare och konsert
gitarrister. Och det kanske är en tredjedel 
av varje typ bland köparna. Tack vare 
internet har sedan också många köpare 
idag ganska uttalade krav som de ställer 
på byggaren. Liksom de som vill börja 
bygga också har lättare att lista ut en del 
av de viktiga förutsättningarna som gäller 
om man ska få ett bygge att fungera.

– Är det många som vill bli gitarrbyg-
gare idag? 
– Ja, det är det.

– Har du haft elever?
– Jag har haft ett fåtal privatelever. En av 
dem är professionell byggare i Estland nu, 
men i övrigt är det folk som velat bygga 
en gitarr för att det verkar kul. Det är 
ingenting som jag går ut med eller mark
nadsför. Jag blir hela tiden kontaktad av 
folk som vill praktisera hos mig, bli upp
lärda eller få hjälp med ett specialarbete 
på gymnasiet ... det är alla sorter!

– Hur ser en arbetsdag ut för dig? Har 
du någon särskild struktur för arbetet?
– Det enda jag kan se en struktur i är att 
om det är en franskpolering på gång, bör
jar jag dagen med det. Av två skäl: dels är 
jag inte neddammad då, dels är ljuset bäst 
i det rum jag använder för lackering på 
morgonen. Annars är det helt beroende 
på vad som ska göras.
  Jag bygger oftast ett par beställda 
instrument samtidigt, och parallellt med 
dem bygger jag ibland också en obeställd 
gitarr, som jag säljer på min hemsida när 
den är färdig. Poängen med de icke
beställda gitarrerna är att de har lite enk
lare utförande på kantlister, rosetter och 
huvud, så de kan säljas billigare. Det är 
roligt att kunna sälja till studenter på det 
här sättet. De har ju sällan tid att vänta.

– Jag har ju sett en hel del spännande 
gitarrer på din hemsida genom åren, 
både dina egna och andras, och tänkt: 
”Om man bara hade pengar!” Men du 
har kanske också samlat på dig fina 
gitarrer själv?
– Jag har några flamencogitarrer, men inte 
så många ... en Ramirez från 35, en José 
Rodriguez från Córdoba, en Francisco 
Barba, en Manuel Bellido och en egen. 
Men när det gäller klassiska gitarrer så har 
jag inget personligt instrument, faktiskt!

– Vi delar ju ett stort intresse för 
flamencogitarrer. Jag tänker att det 
här intresset måste vara en faktor som 
bidrar till att dina flamencogitarrer 
blivit så bra. Jag provade ju din flamen-
comodell förra sommaren på Ingesund 

och blev förvånad över att det går att 
bygga så bra flamencogitarrer i Sverige!
– Jag hoppas att det är så, att det inte bara 
är tur, utan att det bygger på en smula 
insikt om flamencon också. Men annars 
försöker jag att ta det här med flamencon 
på ett lättsamt sätt.

– Det går inte att försörja sig på det?
– Nej, det går inte. Och skulle jag gå in 
för det lika maniskt som jag gjorde ett 
tag, när jag skulle lära mig bygga den 
klassiska gitarren, skulle jag bli besviken 
när jag inte säljer så mycket.

– Det är kanske vanligare bland flamen-
cogitarrister att man passar på att köpa 
sin gitarr i Spanien när man åkt ner för 
att ta lektioner, vanligare än bland klas-
siska gitarrister?
– Ja, det kan vara så. Men jag har ändå 
haft kontakt med centrala personer i den 
svenska flamencovärlden: Erik Steen och 
Eva Norée Möller i Stockholm,  Emil 
Pernblad och Magnus Stedman i  Göteborg 
och Claes Ottelid nere i Malmö. Jag tycker 
att det på ett eller annat sätt åtminstone 
borde vara bekant att jag bygger flamenco
gitarrer vid det här  laget.

– Prisnivåerna har väl förändrats 
också med världskonjunkturen och de 
nationella ekonomiernas utveckling? 
Spanien är ju ganska svajigt just nu. 
Fast Sverige har ju också blivit billigare 
som shoppingland!
– När det gäller klassiska priser så är det 
tydligen så att jag är billig. Jag har inte 
riktigt koll på det själv, men folk säger det 

En gitarr som är dålig 
klockan fem på efter-
middagen när jag slutar 

för dagen, kan vara riktigt bra på 
morgonen dagen därefter bara 
jag fått sova och äta frukost.

Botanisera känd
och okänd gitarrmusik hos
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Om man skulle samla ihop 
de  gitarrer jag byggde under 
de första femton åren så 

skulle det ibland vara svårt att se 
samma person bakom dem.

 Per Hallgren har sparat det utsågade ljudhålet från locken till alla 
gitarrer han byggt. Nu arbetar han på gitarr nr 221 i ordningen.
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– Ja. Det är som med de persiska mat
torna: det finns alltid något litet fel. 
  Jag arbetar ju på ett sådant sätt, vilket 
skapar ganska stora problem för mig, att 
jag inte bara bygger ihop gitarren, lack
erar, sätter strängar på den och levererar, 
utan jag bygger gitarren, besträngar den i 
trävitt-tillstånd, umgås med den i ett par 
månaders tid – det är därför jag inte har 
någon personlig klassisk gitarr, eftersom 
jag hela tiden har instrument som jag ska 
spela på för att bedöma – för att se om 
jag behöver justera dem. Sedan, när jag 
tycker att det börjar falla på plats, tar jag 
av strängarna och lackerar. Men den här 
processen är så förbaskat jobbig, att hela 
tiden umgås med frågeställningarna: ”När 
är det på topp? Vad händer om jag tar ett 
hyveltag för mycket på  en ribba?”

– Det låter ångestladdat, är det så? Men 
erfarenheten måste väl hjälpa här?
– Ja, det är ångestfyllt, för i samma 
ögonblick som jag överilar mig så kan 
jag försämra instrumentet. Men jag vill 
bygga det bästa jag någonsin kan, och 
för att göra det tvingas jag in i ett väldigt 
penetrerande där det finns risk för att 
man loopar runt och slutar höra det som 
faktiskt är. Det är svårt både byggtekniskt 
och mentalt att justera gitarrer.
 Med ökad erfarenhet så vet jag dock 
numera att en gitarr som är dålig klockan 
fem på eftermiddagen, när jag slutar för 
dagen, kan vara riktigt bra på morgonen 
dagen därefter, bara jag fått sova och äta 
frukost. Så om jag gör några förändringar, 
gör jag dem på morgonen. Det är en 
levnadsregel för mig numera.

– När byggde du din första flamenco-
gitarr?
– Jag byggde några på 90talet först, men 
sedan var det ett långt uppehåll tills jag 
byggde den här år 2005 till mig själv. (Per 
räcker mig en flamencogitarr som jag 
provar lite med några buleríasfalsetas).

– Ok, det är ingen Barba-gitarr, men 
den är helt okej, tycker jag. Stämmer 
det att du har haft Reyes som förebild 
för dina flamencogitarrer?
– Ja, av flera skäl. Jag är vansinnigt 
förtjust i Vicente Amigos klang. Inte 
nödvändigtvis däför att det är flamenco, 
utan därför att jag gillar just den klangen. 

till mig, både svenskar och utlänningar. 
Tyskarna tycker att det är ruskigt billigt.

– Det kanske är en signal att du ska 
höja dina priser?
– Jo, det håller jag väl på med också, 
så sakteliga, men det är en jättekänslig 
process. Jag hade länge en princip att jag 
låste priset när en beställning lades. Men 
när kötiden sköt i höjden och jag fick fem 
års kötid, insåg jag att jag inte kunde hålla 
på den principen. Vad vet jag om vad som 
händer om fem år? Då började jag ge ett 
riktpris istället.

– Kända gitarrister får ju ibland motta 
gitarrer från byggare, som då kan få 
reklamvärde tillbaka om deras gitarr 
används. Jag minns t.ex. en tidnings-
artikel från när Segovia konserterade i 
Stockholm och fick en gitarr av Georg 
Bolin. Men jag tror ju inte att Segovia 
någonsin spelade på den på konserter!
– Nej. Och jag har själv hållit en annan 
typ av profil, jag har inte kämpat för 
att nå den berömmelsen. Jag är inte så 
bekväm i sådana situationer. Det är för 
mig en balansgång mellan ekonomi och 
ett bra leverne, att vara bekväm med 
hur man lever. Och det är klart att José 
 Ramirez, som hade ett stall av byggare 
som jobbade åt honom, hade råd att 
skänka gitarrer åt Segovia, när han hade 
en produktion på ett par hundra instru
ment om året. Men för mig motsvarar ju 
en gitarr 10 % av en årsinkomst! Så jag 
tänker inte i de banorna.

– Men du säljer väl internationellt?
– Ja, ungefär 30 %. En trefyra stycken  per 
år. En del svenska studenter som flyttat 
utomlands har också fått kurskamrater 
intresserade på de konservatorier de kom
mit till.

– För att återgå till dina modeller: Om 
jag förstått dig rätt så är det bara de 
utsmyckande detaljerna som är enklare 
på de billigare gitarrerna. Du har ingen 
gradering i ”primera” och ”segunda”?
– Nej, jag har alltid tyckt att de alla varit 
”segunda”! (skratt)

– Så får du inte säga! Men du menar 
kanske att drömgitarren finns kvar att 
bygga?

Och sedan har jag gillat de Reyesgitarrer 
som jag har stött på. De är intressanta 
därför att de är väldigt flexibla. Spelar 
jag klassiskt på en Reyes, kan jag låta 
väldigt klassiskt, och sedan kan jag låta så 
in i helvete flamenco på den också. Och 
det intresserar mig att instrumenten kan 
ge så olika typ av respons beroende på 
vem som spelar och samtidigt vara ett så 
vansinnigt enkelt koncept om man ser 
på konstruktionstekniken. Det är sju rib
bor i sol fjädersform, ingenting mer! Det 
finns små, små hemligheter som man kan 
utläsa i dimensioneringen av ribborna, 
men tittar man rent arkitektoniskt på det 
så hittar du inte enklare!

– Du har studerat Reyes-gitarrerna, 
alltså?
– Ja, det är två stycken som jag har mätt 
upp och som jag har sneglat på för att 
hitta in i det här med flamencogitarren.

– Så när det gäller flamencogitarren har 
du haft en tydligare förebild än med 
den klassiska?
– Ja, när jag började med flamencogitar
rer, i andra fasen så att säga, hade jag 
redan ett grundbagage som byggare, 
medan jag var helt grön när jag började 
bygga klassiska gitarrer.

– Har du någon annan typ av gitarr på 
gång? 
– Ja, jag har under många år grunnat 
över en sak, som jag också skrivit på min 
hemsida om, nämligen begreppet konsert
gitarr. Vad är en konsertgitarr? Det är en 
gitarr som spelas på konserter. Och vilka 
spelar konsertgitarrer? Jo, det är drivna, 
duktiga gitarrister med lång utbildning 
och som har ett fantastiskt anslag och 
spelar för (i bästa fall) tvåhundra perso
ner. Men vad är det som medelsvensson 
som sparat till en gitarr på femtioårsdagen 
beställer när han hittar en svensk gitarr
byggare? Jo, en konsertgitarr! Men vad är 
det han ska ha?

– En lättspelad gitarr!
– Kan man göra en lättspelad gitarr som 
har kvaliteter i sig, alltså samma höga 
kvaliteter i instrumentet men anpassat 
till en amatör? Kan man göra det utan att 
hugga huvudet av sig själv som byggare, 
utan att tappa prestige, utan att sänka sig? 

Det som har kommit att bli konsertgitar
ren är något som Segovia påbörjade och 
som sedan 60, 70 och 80talets gitar
rister byggde vidare på ihop med gitarr
byggarna. Och sedan kom de moderna 
kraftpaketen, den australiensiska gitarren 
och doubletopgitarren, och därmed lät
tade man lite på det som hade kommit 
att bli väldigt styva instrument, ljudstarka 
instrument för den stora salen. Innan 
denna processen startade, var det inte så 
stor skillnad på den spanska ”guitarra 
negra” och ”guitarra flamenca”, egentli
gen. Om vi för en diskussion om gitarrens 
respons så att folk förstår att man kan ha 
en högkvalitetsgitarr med en mjukare och 
lättare typ av respons, kan fler männis
kor få en gitarr som funkar för dem. Då 
återknyter man till den äldre gitarren, inte 
därför att den är gammal, utan därför att 
den har kvaliteter i sig som är värda att ta 
vara på.

– En demokratisk idé i gitarrvärlden! 
Större tillgänglighet till bra instrument 
för fler människor!
– Ja, det är vad jag håller på med nu, att 
försöka hitta en lite mjukare gitarr, för 
det mjukare anslaget. Jag ska visa ... (Per 
kommer med ytterligare en gitarr att 
prova, och jag märker att denna gitarr är 
lätt att komma överens med.)

– Jo, det var ju en lättspelt gitarr som 
ändå har en bra respons! Vad är det du 
har laborerat med och ändrat då?
– Ja, det är små, små variationer i dimen
sioneringen i lock och botten, i princip. 
Både på ribbor, balkar och bottnens 
tjocklek. 

– Då är detta en typ du kommer att 
bygga mycket i fortsättningen?
– Ja, det kommer jag att göra.

– Vad kallar du denna modell? Vilka 
namn har du på gitarrmodellerna vi har 
pratat om?
– Jag har ju egentligen bara tre modeller: 
konsertgitarren, som jag kallar ”Concert 
guitar” på min hemsida, doubletopgitar
ren, som kallas ”Grand Concert guitar”, 
och den som jag kallar ”Tradicional”, 
därför att det i princip är en gitarrkon
struktion som du skulle kunnat hitta i 
1930talets Spanien. Men även denna 

När gitarren är sammanbyggd sätter Per strängar på den och lyssnar på klangen i det
”trä-vita” tillståndet.

 traditionella gitarr bygger jag ofta så att 
den passar för konsertbruk. Att sätta 
etiketter på mina gitarrer känns svårt och 
det finns alltid risk för missförstånd. Och 
vad som passar att spela konsert på är det 
ju inte jag, utan gitarristen, som avgör. Så 
mitt resonemang kring konsertgitarren är 
mera ute efter att få folk att tänka själva. 

– Vad spelar du själv på fritiden, blir 
det mest flamenco eftersom det är 
sådana gitarrer du sparat på själv?  
 Spelar du av dig det klassiska i jobbet?
– Jo, det blir nog mest flamenco, men jag 

skulle egentligen vilja spela mer klas
siskt också, men jag hinner inte med. 
Jag lider av för många intressen: jag vill 
läsa, jag vill fotografera, jag vill umgås 
med vänner, men tiden räcker inte 
riktigt till. Men när jag sätter mig för att 
umgås med gitarren, då försöker jag spela 
flamenco. Jag har perioder då jag börjar 
min arbetsdag med att spela en soleá, 
som en morgonbön. Då kan man genom 
musiken upptäcka vilken sinnesstämning 
man vaknat på!
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Strings attached
The life & music of John Williams
William Starling
The Robson Press London 2012

William Starling har skrivit den första auktoriserade biografin 
över John Williams, och det i sig är en viktig bedrift. John 
Williams har alltid varit en tämligen privat person och fram 
till nu har han motsatt sig idén om att samarbeta i tillkomsten 
av en biografi. Men Starling, som till slut fick godkännandet, 
är en nära vän som skrivit självständigt, om än i beundran över 
den store gitarristen. Starling förklarar tidigt i boken att han, 
liksom titeln antyder, skriver lika mycket om Williams liv som 
om hans musik. Men jag anser att boken även ägnar en stor 
del åt att återberätta fadern Lens liv. Och det finns ett berät
tigande till det. John Williams liv innehåller så mycket som 
känns angeläget att återberätta för att man ska få en bakgrund 
till hans musik. Och likaså måste man berätta en hel del om 
Len Williams liv för att överhuvudtaget kunna börja berät
telsen om John Williams. Men konsekvensen av detta blir att 
musiken ibland får en sekundär roll i redogörelsen. Boken är 
på nästan 400 sidor, och det verk jag kanske hade önskat (med 
mer ingående redogörelse för och diskussion av Williams gitar
ristkarriär) skulle då troligen ha fått det dubbla omfånget. 
 Nu är boken ändå fängslande läsning nästan hela vägen 
från pärm till pärm, och man känner nog att man har kom
mit personen John Williams ganska nära efter att ha avslutat 
läsningen. Många pusselbitar faller på plats när man som jag 
till och från följt John Williams karriär sedan 1970talet och 
framåt. Och många för mig okända sammanhang kommer i 
ljuset, t.ex. det faktum att Williams redan på 50talet blev nära 
vän med vår svenske gitarrprofil Dan Grenholm.
 Det är också oerhört intressant att få en inblick i den kom
plicerade relationen mellan John Williams och hans färgstarka 
fader Len. Man skulle nästan kunna säga att bokens egentliga 
huvudtema är deras relation. Len Williams är väl värd detta 
fokus, han var John Williams förste och viktigaste gitarrlärare 
och impulsgivare till den hängivenhet och engagemang som 
John Williams sedan ägnat sitt instrument. Len var också den 
kanske viktigaste faktorn bakom instrumentets popularisering 
i Storbritannien och Australien. Extra spännande blir det när 
Andrés Segovia kommer in i bilden och blir till en konkurrent 
för Len Williams om inflytandet över den unge John Williams.
 I slutet av boken kommer en del upprepningar när 
William   Starling lägger till flera kapitel om bl.a. John Williams 
samarbete med andra musiker och om hans politiska engage

mang, saker som han redan berättat ganska utförligt om i den 
kronologiska redogörelsen. Men det finns också spännande 
appendixkapitel med t.ex. en återberättelse om ett besök hos 
gitarrbyggaren Greg Smallman, som haft ett långt samarbete 
med John Williams. 
 William Starlings bok är, om jag förstått det hela rätt, 
den enda existerande biografin om John Williams. Och då 
försöker den förstås att fylla det stora tomrum som funnits. 
Mitt intryck är att den delvis lyckas med detta; det är tveksamt 
om någon annan författare kommer att bättre återge John 
 Williams livshistoria. Däremot finns det absolut utrymme för 
mer diskussion om John Williams musikaliska betydelse, och 
det kan ju skrivas i annan form än biografins.

ROLF NILSéN

La sombra de las cuerdas
Un documental del Niño Miguel
DVD
Miguel Vega Cruz (född i Huelva 1952) blev känd under artist
namnet Niño Miguel när han på 1970talet slog igenom som 
en av de stora flamencogitarristerna i den unga generationen 
bredvid Paco de Lucía, Manolo Sanlucar och Serranito. I sin 
ungdom spelade han in två lpskivor som etablerade honom 
som professionell av högsta dignitet och som fortfarande 
återutges som klassiker och referenspunkter. Hans far var 
gitarrist och själv är han farbror till en av de största av dagens 
flamencogitarrister, Tomatito. Men efter de första framgång
arna på 70talet drabbades Niño Miguel av psykiska problem, 
och efter ett misslyckat framträdande på flamencobiennalen 
1984 i Sevilla försvann han från de stora scenerna för att istället 
spela på gatorna i hemstaden Huelva. Drygt tjugo år passerade 
sedan innan producenterna för den rubricerade dokumentären 
spelade in en film med titeln ”Huelva flamenca” och beslutade 
sig för att fortsätta sitt flamencoprojekt genom att spela in en 
dokumentär om Niño Miguels tragiska livsöde. 
  I filmen följer man Niño Miguel på gatorna, mellan barerna, 
och ser honom ibland gnistra till när han spelar på en billig 
gitarr som saknar flera strängar. Producenterna av filmen försö
ker sedan stödja Niño Miguel genom att arrangera en konsert i 
Sevilla – som också filmats – och man får även i filmen se när en 
minnesplakett avtäckes på husväggen där han föddes. Det finns 
även en rad korta intervjuer med andra flamencogitarrister som 
alla intygar hur imponerande Niño Miguel var i sina unga dagar 
och beklagar hans nuvarande situation.
  Jag får blandade känslor när jag ser filmen. Det är en 
mycket naken skildring av hur bottenlös tillvaron kan bli 
oavsett hur stor talang man har inom sig. Jag kan inte heller 
säkert fastslå att Niño Miguel skulle må bättre om han blivit 
institutionaliserad, men det smärtar att se sårbarheten hos 
människan. Och samtidigt är det naturligtvis bra att ansträng
ningar görs för att förbättra hans situation. Men Niño Miguels 
livsöde har varit känt inom flamencovärlden hela tiden, 
och ändå har det dröjt så lång tid innan någon gjort en stor 
ansträngning för att försöka hjälpa honom.

ROLF NILSéN
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Recall 
Gilbert Isbin & Scott Walton

Gilbert Isbin är en lutenist som verkar vilja trotsa så många 
konventioner han kan på samma gång! Isbin har bakom sig 
en handfull cdinspelningar med olika sättning, oftast i jazz
genren. På denna skiva samarbetar han med kontrabasisten Scott 
Walton, och bara denna sättning är helt ny för mig. En annan 
ny upplevelse är att höra friformsjazz spelas med lutans klang! 
Det är underligt hur mycket man har vant sig (och kanske låst 
sig) vid vissa föreställningar om hur musik ska låta. Naturligtvis 
ska musiker experimentera, men det är inte självklart att en ny 
instrumentkombination är bra bara därför att den är ny. Och på 
samma vis ska man naturligtvis reflektera över hur en repertoar 
passar till ett visst instrument. För mig personligen blir lyssnar
upplevelsen extra spännande genom att jag nyss införskaffat en 
renässansluta, och jag funderar mycket över instrumentet just nu. 
 Rent musikaliskt ger de 15 spåren på skivan korta ljudbil
der, snarare än melodier, som stannar kvar hos lyssnaren i just 
formen av melodier. Ser man lutan som en ”klangalstrare” så 
tycker jag att man säljer ut instrumentet onödigt billigt. Det är 
ju uppenbart från instrumentets traditionella repertoar att det 
har stor potential som melodibärare. Jag undrar lite hur intres
sant skivan blir för den lyssnaren som inte har mitt aktuella 
och nyväckta intresse för lutan. Jag kan lätt föreställa mig att 
många traditionalister skulle rysa över fräckheten!
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El Toque Flamenco
Pedro Sierra
SGAE LW1041

När Pedro Sierra släpper sin tredje soloskiva och ger den titeln 
”Flamencogitarrspelet” kan man undra hur han tänker. Det 
kan lätt uppfattas som en pretentiös titel, som om han vill 
göra något slags bokslut över hela genren. Men man förstår 
snart att han snarare vill celebrera genren genom att hylla sina 
inspiratörer i tidigare generationer flamencogitarrister: Niño 
Ricardo, Niño Miguel och Ramón Montoya. 
 Pedro Sierra bjuder på en skiva med mycket rytm och snär
tiga rasgueados som matchas av palmas från en grupp vänner 
under ledning av rytmdoktorn nr 1, El Bobote. Mycket mer 
behövs inte för att det ska bli en fest! 
 Pedro Sierra är en av de mer kompetenta ackompanja
törerna i dagens flamenco, och man hör honom ofta på en 
handfull nya skivor varje år bakom olika sångare. Och ofta är 
det tecknet på en verklig mästare bland flamencogitarristerna, 
att kunna locka fram det bästa ur en sångare och hela tiden 
finnas där med små inpass och kommentarer mellan sångra
derna. Men Pedro Sierra kan själv fylla ut hela skivan med sina 
falsetas, som aldrig blir tama eller repetitiva. Vi bjuds på två 
bulerías, soleá por bulerías, rondeña, cantiñas, fandangos de 
Huelva, guajiras, zapateado, tientos och en avslutande jaleo. 
Jag fastnar särskilt för cantiñan, som svänger ovanligt mycket 
för denna genre. Om jag skulle få önska något mer, vore det 
att hustrun, La Tobala, skulle sjunga någon vers på något av 
spåren och att en dansare hade inbjudits att sätta lite tyngd 
och spets i en så danspräglad genre som zapateado.

ROLF NILSéN

Cantabile
Music for Lute Vol. 2
by Sylvius Leopold weiss
Nigel North, barockluta
BGS Records BGS120

Skivan är den andra i en planerad serie om fyra skivor med 
musik av Weiss som utges av BGS Records, som är en del av 
brittiska International Guitar Foundation. Den första skivan, 
The Heart Trembles with Pleasure, skrev jag om i Gitarr och 
Luta 1/2011, och skivan blev kanske en sådan framgång att 
en fortsättning kändes naturlig. Weiss’ musik för luta är nu 
ganska väl representerad med inspelningar, inte minst genom 
Michel Cardins och Robert Bartos mer voluminösa utgåvor 
(Cardins 12 CD på SNE och Bartos hittills 11 CD på Naxos) 
samt alla separatinspelningar. Weiss’ musik är också väl värd 
att upprepas, inte minst om den tolkas så suveränt som av 
Nigel North. Samtidigt som North visar stor respekt för Weiss’ 
ursprungliga musik så tar han sig friheter att ibland variera 
t.ex. repriser och ornamentering på ett balanserat och kon
genialt sätt, sparsmakat och aldrig påhängt. Här finns inget 
effektsökeri utan all tänkbar omsorg om varje fras och ton. 
Norths spel på lutan har en kontrollerad intensitet, som man 
sällan upplever annars. Jag tror inte Weiss kunde ha gjort det 
så mycket bättre själv! 
 All musik på skivan är hämtad ur den s.k. Londonhand
skriften, som ursprungligen tillhörde en musikakademileda
mot i Prag, J. C. A. von Adlersfeld, och alltså inte har något 
annat samband med London än att den finns bevarad där på 
British Library. Att denna handskrift också finns tillgänglig i 
både faksimil och transkription i den vetenskapliga utgåvan av 
Weiss’ samlade verk är en fördel för den som vill jämföra musi
ken i original och Norths sammanställningar och tolkningar. 
I den inledande sonatan i Ddur har North hämtat preludiet 
från sonatan med nr 2 i den samlade Weissutgåvan medan 
övriga satser kommer från sonatan med nr 18. Norths kombi
nation fungerar utmärkt. Mest känd bland gitarrister är kanske 
passacaglian som avslutar denna sonata, men som ofta framförs 
som ett separat verk. Även sonatan nr 12 i Adur saknar (!) sitt 
preludium och North har här använt sig av ett annat välkänt 
fristående preludium. Den avslutande sonatan i Gdur (nr 22 
i den samlade utgåvan) avviker från Weiss’ tidigare verk och 
pekar både framåt och utåt. Den traditionella allemanden i 
sonataformen har bytts ut mot en toccatafuga och den avslu
tande satsen är inte en gigue utan ett allegro i italiensk stil. 
 Nigel North spelar på en välklingande 13korig luta av Lars 
Jönsson med basryttare för de två lägsta korerna. Den är byggd 
efter en luta ursprungligen tillverkad 1596 av Hans Burkholzer 
i Füssen, men senare modifierad av Thomas Edlinger i Prag 
omkring 1719. Det är mycket sannolikt att Weiss använde en 
sådan luta omkring 1720. De 13koriga lutorna med s.k. svanhals 
är en senare företeelse. Vi ser med förväntan fram mot de reste
rande två (?) inspelningarna med Weiss’ musik, tolkade av en av 
våra främsta samtida lutenister och musiker, Nigel North.

KENNETH SPARR
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Chaconne 
A baroque recital
Manuel Barrueco
Tonar 21015

På Manuel Barruecos nya cd samsas tre kompositörer från 
samma tidsepok: Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti 
och Silvius Leopold Weiss. Bachs cellosvit i ddur får inleda 
och följs av fem sonater av Scarlatti, varefter Weiss’ Suite VII 
i dmoll avslutar skivan. Nej, cd:n är inte riktigt slut där. 
 Barrueco har ju döpt cd:n till ”Chaconne  A Baroque Recital” 
och ingen av de redan nämnda kompositionerna innehåller 
en chaconne. Barrueco låter Bachs välkända chaconne från 
Partita nr 2 i dmoll avsluta skivan. Barrueco berättar själv 
att han spelat Bachs chaconne sedan han var tolv år gammal 
och att han spelade den i konserter vid samma tid som hans 
båda föräldrar avled inom loppet av ett år. Han upplevde då 
att han kunde kanalisera sin sorg genom stycket. Det var först 
senare som Barrueco förstod att stycket troligen hade haft en 
liknande funktion för kompositören då dennes hustru hade 
avlidit. Barrueco berättar att han nu kände ett behov av att 
göra en nyinspelning av stycket för att se om alla hans tankar 
och känslor följde med i musiken. 
 Det är fantastiskt hur musik kan fungera som en katalysa
tor och kanal för känslor som kanske annars inte hittar en väg 
ur kroppen. Manuel Barruecos inspelning är trots denna starka 
personliga laddning ändå en balanserad och nyanserad version 
av dessa ofta spelade verk. Barrueco har själv transkriberat 
verken till gitarr, och hans gitarrspel på denna cd visar att han 
är en av planetens ledande auktoriteter på instrumentet.

ROLF NILSéN

Tilman Hoppstock och 
Jan-Olof Eriksson

Mästarkurs i gitarr
Piteå Sommarakademi
14-20 juni, 2013

Jan-Olof Eriksson

Piteå Sommarakademi har 
nöjet att erbjuda kurser med 
de välrenommerade musiker-
na och pedagogerna professor 
Tilman Hoppstock (gitarr) och 
professor Jan-Olof Eriksson 
(gitarr). 

Under kursveckan anordnas 
även kurser med bl.a. Ulf Wal-
lin (violin) Marko Ylönen (cel-
lo) samt Katarina Dalayman 
och Matti Hirvonen (sång).

Kurserna ges som mästarkurs-
er och folk- och högskolekurs-
er av Musikhögskolan i Piteå 
i samarbete med Framnäs 
folkhögskola och Festspelen i 
Piteå. 

Anmälan och mer information 
festspelen.se/pitea-sommar-
akademi

Anmälan
Senast 15 mars, 2013

Välkommen till en fantastisk 
kursvecka i Piteå!

Tilman Hoppstock 
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Cambio de sentido
Dani de Morón
Bujio Ideas LVF1099
Dani de Moróns första soloskiva är troligen 2012:s mest efter
längtade och mest spännande i genren flamencogitarr. Det är 
en mogen och färdigutvecklad Daniel López Vicente (tidigare 
under artistnamnet Daniel Mendez) som med ”Cambio de 
sentido” markerar sin plats i toppen av den unga generationen 
flamencogitarrister. 
 Uppvuxen i Morón de la frontera har han naturligtvis 
drillats i stadens tradition, men Dani har sedan gått vidare och 
utvecklat ett eget musikaliskt språk med influenser även från 
Jerez och övriga flamencocentra. Vid trettio års ålder har Dani 
skaffat sig en bred erfarenhet av att ackompanjera sångare och 
dansare, och jag tror att han utvecklats steg för steg genom 
detta. Kapaciteten har rapporterats i snart ett decennium nu, 
men bättre med en välplanerad debut än ett hastverk. 
 Det unika i Dani de Moróns sound är att han har en 
”rockig” dynamik som uppnås med till synes enkla medel: 
ackord på få strängar som ibland leker med dissonanser och 
balanseras med långa, vackert melodiska falsetas. Titelspåret 
är en härlig lightbulerías med öppna vänliga harmonier som 
föregås av en soleá med en ovanligt flytande puls, som nästan 
försätter lyssnaren i trance. Dessa två spår visar på en förmåga 
till förnyelse av etablerade genrer som är oerhört sällsynt.   

KENNETH SPARR

Latin quarters
Almeida tribute
Duo Chomet-Cazé
Integral INT221.247
Gitarrduon ChometCazé består av Isabelle Chomet och 
Bertrand Cazé, som båda varit elever till den uruguayanska 
gitarristen Oscar Cacérès och som träffats genom denna 
gemensamma nämnare. Deras duokarriär startade med en 
kritikerrosad cd tillägnad Scarlattis sonater.
 Här har de båda gjort en cd med en repertoar med brasili
anska kompositioner av kompositörer som Joao Pernambuco, 
Antonio Carlos Jobim, och Laurindo Almeida m.fl. Cd:n är 
tillägnad Laurindo Almeida, och här finns den första inspel
ningen av Almeidas svit ”Vistas de Los Angeles”. Duon har 
också låtit sig inspireras av Almeidas arbete i duo med Charlie 
Byrd i gränslandet mellan, bossa, jazz och klassisk musik. 
Duon kompletteras på vissa spår med flöjtisten MariaPia 
Bonanni och percussionisterna Guillaume BonanniLaporte 
och Roberto Fornillo. Dessutom dubblerar Bertrand Cazé på 
elbas på vissa spår. 
 Mitt intryck av skivan blir ganska blandat. Det finns 
läckerbitar här, som det idérika arrangemanget av Pernam
bucos örhänge ”Sons de carrilhões”, och jag uppskattar även 
duons behandling av Ernesto Nazareths ”Odeon”, en av mina 
favoriter alltime. Och jag upptäcker nya favoriter i Luperce 
Mirandas komposition ”Luperce” och Nazareths ”Turbilhão 
de Beijos”. Från ett gitarrperspektiv känns det emellertid 
ibland överflödigt med de övriga instrumenten; en del av dessa 
kompositioner ska enligt min smak framföras antingen naket 
med bara gitarr eller med en större ensemble. Här blir det lite 
halvmesyr på några spår.
 Laurindo Almeidas svit ”Vistas de Los Angeles” utgörs av sex 
jazziga stycken med namn från olika vyer av Los  Angeles. Enligt 
min mening blev Almeida kanske mer ekonomiskt välmående 
av att flytta till Kalifornien och arbete med filmmusik, men jag 
tycker att hans musik späs ut i den amerikanska miljön.

ROLF NILSéN
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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.nu och SGLS facebook-sida

Svenska gitarr- och lutasällskapet

Passacaglie
bartolotti, Angiol (Angelo) Michele. Libro 
primo di chitarra spagnola (1640)
Karl Wohlwend, barockgitarr
Dbmusicproduction

Den italienske musikern Angelo Michele Bartolotti från 
Bologna har särskild relevans för Sverige eftersom han ingick 
i Vincenzo Albricis italienska musik och teatertrupp och där
med var anställd som teorbspelare och gitarrist vid drottning 
Kristinas hov 1652–1654 tillsammans med en annan gitarrist, 
Pietro Francesco Reggio. Bartolottis andra bok med verk för 
gitarr, Secondo Libro di Chitarra... från 1655, dedicerades också 
till drottning Kristina, som då befann sig i Rom efter sin tron
avsägelse. Möjligen följde Bartolotti med Kristina på färden 
från Sverige till Rom. Efter en kortare sejour i Frankrike 1657 
återvände Bartolotti till Italien. Omkring 1660 är han på nytt 
i Frankrike där han 1664 får antällning vid Ludvig XIV:s hov 
och senare, 1669, publicerar sin Table pour apprendre facilement 
à toucher le théorbe sur la basse continue. 
          Bartolotti var framgångsrik och uppskattad av sin 
samtid framför allt som teorbspelare. ”Friskt vågat, hälften 
vunnet” kan man nog sammanfatta den amerikanske gitarris
ten Karl Wohlwends inspelning på barockgitarr av Bartolottis 
samtliga 24 passacaglior i alla tonarter, hämtade från dennes 
Libro Primo di Chitarra Spagnola från 1640. Verken fyller två 
cdskivor med 90 minuters musik, och mig veterligen är detta 
den första inspelningen av samtliga dessa passacaglior. 
          Det är för tiden en märklig och framåtblickande 
samling, men den kanske främst är tänkt att visa  Bartolottis 
komposi toriska förmåga och riktade sig kanske till den utö
vande musikern snarare än till en allmän publik. Det är också, 
vad jag förstår, Wohlwends första inspelning på barockgitar
ren. Jag kan ha respekt för Wohlwends ambition att  presentera 

Bartolottis passacaglior som en helhet, men jag är tveksam 
till resultatet. Det känns något trevande och blir en smula 
enformigt med tanke på att samma mönster upprepas i 
alla passacagliorna. Det är alldeles nödvändigt att dela upp 
lyssnandet i mindre portioner. Bartolottis musik är noterad i 
italiensk tabulatur med alfabeto. Förvisso är det spel tekniskt 
krävande musik, och det är väl inget fel på Wohlwends tek
niska förmåga, men formen borde ge exekutören avsevärda 
tolkningsmöjligheter. Wohlwend kanske skulle ha utnyttjat 
dessa möjligheter för att skapa mer variation. 
          Wohlwend spelar på en barockgitarr av Chadwick Neal 
efter fransk Voboammodell av ett betydligt senare snitt än 
musiken, ca 1680. Wohlwend arbetar som gitarrlärare (klassiskt 
och jazz m.m.) i USA och framträder också i konsertsamman
hang som solist eller ensemblemusiker. 
          Det framgår inte alldeles tydligt, men jag tror att Karl 
Wohlwend själv står för både produktion och distributionen 
av skivan. Han har ett eget inspelningsföretag, Dbmusic
production (ej att förväxla med det svenska skivbolaget db 
productions!). En fördel är att han helt kan styra innehåll, 
 presentation och hela den övriga processen. Skivan kan 
beställas genom http://www.columbusclassicalguitar.com/
Discography.html. Utgåvan kan ses som ett lovvärt initiativ att 
presentera en av 1600talets mer intressanta kompositörer för 
gitarren.

KENNETH SPARR
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2 Katrineholm Musikens Hus Masterclass Mårten Falk
2 Åre gamla kyrka kl 19.00 Barockmusik i vinterkväll med  
 Halvfranskt Band, Hillevi Hogman och Max Thoursie flöjter,  
 Elisabeth Nygårdh-Lundhag barockcello, Roland Hogman  
 barockluta/teorb

3 Malmö Heliga Trefaldighetskyrkan kl 18.00
 Malmö Gitarrorkester
8  Tyskland Berlin Institut Français Monique Steffen 
 barockviolin, Magnus Andersson teorb
9 Tyskland Berlin Wohnzimmercafé Orí Monique Steffen  
 barockviolin, Magnus Andersson teorb

9 Stockholm Musikvalvet Baggen Flamencoafton
10 Stockholm Musikvalvet kl 15.00 Mårten Falk med elever
10  Marstrand Havshotellet kl 16.00 Peter Larsson
10  Tyskland Berlin Weihnachtkirche kl 16.00 Jurgen Trinkwitz  
 cembalo, Magnus Andersson barockluta

10  Tyskland Berlin ”Was Ihr Wollt” Berliner Ensemble,
 Magnus Andersson luta
16  Piteå museum kl 14.00 Musikalisk salong
 Robin Thorén sång, Jakob Grubbström gitarr
16 Linköpings slott kl 16.00 Andreas Brantelid cello, 
 Nils-Erik Sparf violin, David Härenstam gitarr
16  Södertälje St. Ragnarsgården kl 16.00 Georg Gulyás
17  Ludvika Musiksällskap kl 17.00 Andreas Brantelid cello, 
 Nils-Erik Sparf violin, David Härenstam gitarr  
18 Stockholm Konserthuset Grünewaldsalen
 Michael Tsalka cembalo, Mårten Falk gitarr
 bl a Manuel Ponce sonat för gitarr och cembalo
18 Sundsvalls Gitarrfestival Kyrkans Hus kl 19.00
 Four Hands, Börje Sandquist, Mats Norrefalk
20 Sundsvalls Gitarrfestival Almamia Lilla scenen
 kl 18.30 och 20.00 Unga gitarrister, Gabriella Quevedo och  
 Fred Holmlund

21 Sundsvalls Gitarrfestival Kyrkans Hus kl 19.00
 Jakob Lindberg luta
21 Oskarshamns gitarrfestival Oskarshamns folkhögskola
 Ceciliakapellet kl 19.00 Göran Söllscher
22  Oskarshamns gitarrfestival Oskarshamns folkhögskola  
 Ceciliakapellet kl 19.00 Projekt Nord à Sud

22  Tyskland Halle G.P. Telemann Der Geduldige Socrates
 medv. Magnus Andersson luta
22  Vallentuna Kulturhus De 8 årstiderna, Duo Agnas & Gulyás
23  Hallstahammar Missionskyrkan kl 19.00 Mats Bergström
 Bach: ur Sei Solo
23  Stockholm Gitarrfestival Sundbyberg kl 13.00-18.00
 Gitarrutställning, elevkonsert samt konsert Per Skareng  
 Konserterna startar ca kl 16.00

23  Sundsvalls Gitarrfestival Kyrkans Hus kl 13.00
 Kulturskolans gitarrer
23  Tyskland Chemnitz, Chemnitz Barockorkester
 Johannespassionen, Magnus Andersson luta
24  Oskarshamns gitarrfestival Oskarshamns folkhögskola  
 Ceciliakapellet kl 12.30 Bo Hansson och Eric Lammers

Konserter
Mars

KONSERTKALENDER

24  Stockholm Finlandsinstitutet kl 15.00 och kl 17.30
 Lill Lindfors, Svante Henryson och Mats Bergström
24  Tyskland Erfurt, Chemnitz Barockorkester
 Johannespassionen, Magnus Andersson luta
27  Uddevalla kyrka kl 12.00 Lunchkonsert Musik av J.S.Bach  
 Birgitta Brodén orgel, Christer Brodén gitarr

29  Tyskland Halle Händel Festspiele G.F. Händel Alcina
 medv Magnus Andersson luta

6-7 Finland Helsingfors konservatorium Konsert och
 masterclass Mårten Falk
7  Gotlands Musiksällskap Carlos Barbosa-Lima & Celia Linde
13  Stockholm Musikvalvet Baggen kl 15.00
 Fair, Sweet and  Cruel, Thord Lindé sång & gitarr, 
 Ann-Christin Edblad sång, Anders Dehlin gitarr
13 Västervik, Västerviks församling kl 17.00 Andreas Brantelid  
 cello, Nils-Erik Sparf violin, David Härenstam gitarr

13 Linköpings Kammarmusikförening
 Carlos Barbosa-Lima & Celia Linde
13 Stockholm Flamencofestival Boulevardteatern
 Eva Möller Norée
13-14 Flamencogitarrfestival Boulevardteatern/Medborgar - 
 huset Stockholm medv: Eva Norée, Erik Steen m fl

14 Stockholm Danderyd Djursholms kapell kl 17.00
 Jim Nilsson gitarr, konsert till förmån för Amnesty
 entré 100 kr som oavkortat går till Amnesty
19 Ludvika Aveny, Rodrigo Fantasia para un Gentilhombre,  
 Dalasinfoniettan, Göran Söllscher gitarr

20 Stockholm Musikvalvet kl 18.00 Svenskt uruppförande av  
 Villa-Lobos Valsa Concerto m m Mårten Falk

23  Stockholm Konserthuset Carlos Barbosa-Lima & Celia Linde 
25  Piteå Musikhögskolan Aulan kl 19.00
 Carlos Barbosa Lima & Celia Linde
27 Stockholm Kafé Klaver kl 18.00 Eva Möller Norée
27 Stockholm Tellus Bio Vattenledningsvägen 46 Midsom- 
 markransen kl 13.00, Gummessonkvartetten spelar

 filmmusik till bildspel och blandade klassiska pärlor
27 Uppsala Alfvénsalen kl 16.00 Kören Canorus och
 Mats Bergström, Tedesco Romancero Gitano 

2 Spanien Murcia Iglesia-Museo San Juan de Dios kl 20.00  
 Tedesco Romancero Gitano, Uddevalla Kammarkör

 Christer Brodén gitarr
2 Norge Trondheim Göran Söllscher
4 Malmö Kirsebergskyrkan kl 19.00 Examenskonsert, Färöisk  
 och svensk gitarrmusik, Alvi Joensen gitarr

4 Stockholm Musikvalvet Baggen kl 15.00 Gitarrkalejdoskop  
 Håkan Odeberg, Thomas Garnbeck, Lena Liedholm, Annika  
 Hansson, George Varney, Anders Delin, Ann-Christin Edblad

12 Karlskrona Tedesco Romancero Gitano, Helsingborgs 
 Kammarkör, Göran Söllscher

April

Maj

14 Bohusläns museum kl19.00 bl a Tedesco Romancero
 Gitano, Uddevalla Kammarkör, Christer Brodén gitarr
15 Tyskland Neukirchen Dominic Eckersley cembalo, Solgerd  
 Isalv mezzosopran, Magnus Andersson teorb, musik av  
 kända och okända italienskor från 1600-talet

17 Tyskland Halle G.F. Händel Alcina, Händel
 Festspielorchester, Magnus Andersson luta
17 Borås Tärby kyrka Göran Söllscher solokonsert
19 Landskrona Tedesco Romancero Gitano, Helsingborgs
 Kammarkör, Göran Söllscher
22 Stockholm Södra Latins aula kl 19.00 fri entré
 Gitarrafton med gitarrklassen på Södra Latin
26 Landskrona Asmundstorps kyrka kl 16.00
 Malmö Gitarrorkester
29/5-1/6 Tyskland Hannover Atlas Utopia,
 Solistenensemble Kaleidoskop. Festspiele Herrenhausen
 Magnus Andersson luta 

KONSERTKALENDER

Juni

VOLYM  I

EVERT TAUBE

VISOR FÖR GITARR & SÅNG

i urval och arrangemang av Ralf S
andberg & Torhild Winnberg

Evert Taubes allra fi naste visor i arrangemang av 
Ralf Sandberg och Torhild Winnberg. 
Ackordanalys, tabulatur och noter. 

Volym 1  ge 12159    239:-
Volym 2  ge 12160   239:-
Volym 3  ge 12161   239:-

www.gehrmans.se
Tel 08-610 06 00

EVERT TAUBE
– visor för gitarr och sång

NYHET!

5-9 Spanien Madrid Atlas Utopia,
 Solistenensemble Kaleidoskop, Magnus Andersson luta
12 Tyskland Halle G.F. Händel Alcina, Händel
 Festspielorchester, Magnus Andersson luta
13 Ljungskile musikdagar Klassisk gitarrkurs Lärarkonsert  
 Ljungskile folkhögskola Kapellet kl 19.00 Mårten Falk,
 Christer Brodén

Gå gärna in på vår hemsida www.sgls.nu.
Där lägger vi kontinuerligt in konserter vi får kännedom om.
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Liten Gitarrakademi 2013
Ingesunds folkhögskola 21–27 juli

Liten Gitarrakademi är världens 
äldsta gitarrfestival. I år har vi nöjet 
att presen tera en gitarrkvartett från 
England: The VIDA Guitar Quartet, och 
som internationell gästlärare för lut-
undervisningen: Hopkinson Smith. Liten 
Gitarrakademi är en gitarr- och lutkurs 
för alla åldrar och kunskaps nivåer. På 
kursen träffar du gitarrlärare på fort-
bildning, musikhögskole studenter, pro-
fessionella musiker och fritidsmusiker i 
alla åldrar, från nybörjare till avancerad 
nivå. Kursen är ett ypperligt tillfälle att 
träffas och utbyta erfaren heter med 
ca hundratalet andra gitarrister och 
lutenister. Varje deltagare lägger upp 
sitt eget schema med de lektioner och 
ensembler som man är intresserad av 
(en genomgång av hela kursutbudet 
sker första kvällen). Alla deltagare har 
möjlighet att få minst en lektion per 
dag, och varje kväll avslutas med en 
konsert. Masterclass, seminarier och 
föredrag hålls också under veckan.

Lutkursen är öppen för alla nivåer på 
luta och barockgitarr. Det finns stora 
möjligheter att medverka i en ensem-
ble. Då vi i år har en gitarrkvartett 
som gästlärare, kommer det att under 
veckan läggas stor vikt vid ensemble-
spel, och vi hoppas även att alla vill 
medverka i gitarrorkestern. Ackom-
panjemangskursen bedrivs i grupp, så 
det finns plats för alla intresserade att 
delta. Under onsdagen får vi besök av 
singer-songwritern Ola Sandström, som 
håller en workshop under dagen och 
ger en konsert på kvällen. Du får också 
möjlighet att träffa gitarrbyggare och 
prova nya instrument samt tillfälle att 
botanisera bland skivor och noter hos 
gästande förläggare. Lärarna är erfarna 
pedagoger och skickliga musiker. Vi 
samarbetar i år med Ingesunds folkhög-
skola utanför Arvika, vilket innebär att vi 
kan erbjuda utsökta lektionssalar, en fin 
konsertsal och bra inkvartering.

För mer information, kurs och lärarpresentation,
gå in på SGLS hemsida: www.sgls.nu 

Alla är hjärtligt välkomna oavsett ålder och kunskapsnivå!
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Liten Gitarrakademi

Ingesunds folkhögskola
21 - 27 juli 2013

kursavgift, ungdomsrabatt mm, läs mer på

www.sgls.nu

The VIDA Guitar Quartet

Masterclass | Ensemble | Luta | Gitarrorkester
Pedagogforum | Solospel | Ackompanjemang

Fjolårets succé växer, duo blir kvartett!
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