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Ungdomstidens
hjältar
När jag var tonåring (på 1970-talet) och började spela gitarr dök det upp något så 
märkvärdigt som ett tv-program med undervisning i gitarrspel. Läraren var Ulf G 
Åhslund och han blev ju förebild för många av oss som i kölvattnet av popens genom-
brott ville lära oss spela gitarr på den tiden. Jag gillade också skarpt den LP-skiva han 
några år senare gav ut tillsammans med Cornelis Vreeswijk, där de spelar Bellman 
på ett fräckt och respektlöst men samtidigt uttrycksfullt och vackert vis. Men sedan 
hörde jag inte mer om Ulf G Åhslund efter 80-talet. Därför är det riktigt roligt att i 
detta nummer få läsa en intervju som Robert Robertsson gjort med Ulf. Den fick mig 
att börja söka på internet efter vad som finns utlagt med denna ungdomsidol, och jag 
fann åtminstone ett par intressanta youtube-klipp – ett från engelsk tv och ett där han 
uppträder tillsammans med Cornelis i svensk tv. 

Ungdomarna som deltog i sommarens Liten Gitarrakademi på Ingesunds musikhög-
skola fick kanske två idoler i Mark Eden och Christopher Stell. Rapporterna från lägret 
säger att det var en stor succé med duon som huvudlärare, och eventuellt kan det bli 
så att de återkommer. En intervju med dem båda kan läsas i detta nummer av Gitarr 
& Luta. Vi har också rapporter i tidningen från andra stora gitarr-arrangemang, som 
gitarrfestivalerna i Grisslehamn och Ljungskile.

Från redaktionens arbete kan jag rapportera att framgångsvågen för tidningen Gitarr & 
Luta fortsätter. Vi har nu för första gången någonsin, tror jag mig våga påstå, ett läge 
där så många vill skriva i tidningen att jag som redaktör får ställa artiklar på väntelista. 
Angenäma problem alltså, och jag är glad över att känna detta sug, att det verkar vara 
allt fler som upptäcker vår tidningen och som vill medverka. Fortsätt med att skicka in 
texter och bilder, det är härligt att känna att tidningen breddas med fler medverkande 
och att vi därigenom bättre kan spegla vad som händer i Gitarrsverige!

    ROLf NILSéN, REDAKTöR
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Jakob Henriques
till Hvitfeldtska

Jakob Henriques blir ny lärare på 
 Hvitfeldtska musikgymnasiet i  Göteborg. 
Höstterminen 2012 tillträder Jakob 
tjänsten som gitarrlärare på Hvitfeldtskas 
musikprogram och på den riksrekryterande 
spetsutbildningen. Han efterträder Georg 
Gulyas och Peter Larsson som tidigare 
innehaft samma tjänst. Jakob kommer 
att ansvara för all undervisning i klassiskt 
gitarrspel och gitarrensemble. 

Lut- och fiolmakaren 
Jonas Elg

I den välrenommerade årsskriften för äldre 
musikinstrument, Galpin Society Journal, 
presenterar Kenneth Sparr en artikel om 
den svenske lut- och fiolmakaren Jonas 
Elg från Stockholm och hans 15-koriga 
barockluta. Artikeln har titeln Jonas Elg: An 
Eighteenth-Century Lute and Violin Maker 
in Stockholm, Sweden, and his 15-course 
Baroque Lute och finns i Galpin Society 
Journal LXV March 2012, ss. 23–59 och 
168–172. I artikeln får man också informa-
tion om Jonas Elgs liv och hans efterföljare 
Olof Arling, Petter Helstedt m.fl. Elgs 
barockluta från 1729 analyseras i detalj med 
röntgenbilder m.m.  Artikeln kan beställas 
genom www.bokborsen.se eller läsas på 
Statens musik- och teaterbibliotek i Stock-
holm, universitetsbiblioteken i Göteborg, 
Lund och Trondheim samt Statsbiblioteket 
i Århus, där Galpin Society Journal finns.

AKTUELLT & NOTISER

Eliot Nordqvist
vinnare i Stockholm 
International Music 
Competition

Den unge gitarristen Eliot Nordqvist 
(som omtalades i en elevkonsert i förra 
numret av Gitarr & Luta) vann gitarr-
kategorin i Stockholm International 
Music Competition. Konkurrenterna var 
främst ryssar och han tävlade mot både 
gitarrister, accordeonister och harpister. 
Han fick även tredje pris i piano   ka-
tegorin samt ett kompositionspris för 
en pianosonat som han skrivit. Eliot har 
just fyllt 13 och studerar både komposi-
tion (han har skrivit ett par symfonier, 
konserter, ensembleverk samt massor av 
solostycken för piano och gitarr), piano, 
gitarr och fiol. Dessutom är han halvpro-
fessionell skateboardåkare.

Den gitarrspelande 
sockerbagaren
och hans gitarrskola

Vid den 16:e nordiska musikforskar-
konferensen i augusti 2012 i Stockholm 
föreläste Kenneth Sparr om Carl Johan 
Grafström och hans gitarrskola från 
1857. Grafströms gitarrskola är den 
första svenska som inte enbart är en 
översättning eller kompilat av utländska 
gitarrskolor. Den gavs ut under pseu-
donymen G.J. Charles och är relativt 
obeaktad i svensk gitarrhistoria. Carl 
Johan Grafström är en intressant person 
med många strängar på sin gitarr.

Mats Bergström
framför Bachs Sei Solo

I Kulturhuset i Ytterjärna ges under all-
helgonahelgen, den 3–4 november, tillfälle 
att höra Bachs Sei Solo – de tre sonatorna 
och tre partitorna för soloviolin. Det blir 
första gången Mats Bergström framför sin 
gitarrbearbetning av hela verket, upp-
delat på tre konserter. Dessutom ges ett 
program då författaren, dramatikern och 
skådespelaren Magnus ”Mankan” Nilson 
kåserar och reflekterar kring vad som 
händer inom oss då vi lyssnar till den här 
musiken. Alla gitarr- och Bach-älskare är 
varmt välkomna, och det går naturligtvis 
bra att komma på bara en av konserterna. 
Mer information om evenemanget finns 
på www.kulturhuset.nu.

Rättelse

I Gitarr & Luta 2/2012 hade det i Resebrev 
från Granada, ss. 28–32, tyvärr blivit fel 
prisuppgifter för Bellido- och Diazgitar-
rerna på s. 32. Priset för gitarrerna skulle 
vara 2800 € resp. 1440 €. Därtill hade 
meningen Vi känner igen oss och ler., som 
skulle ha stått efter beskrivningen av skol-
ungdomarnas beteende på s. 28, beklagligt 
nog inte kommit med. Min Lisbeth, som 
varit lärare, känner igen hur ungdomarna 
är mycket mer intresserade av varandra och 
vilket intryck de gör än av sevärdheterna. Vi 
känner igen oss och ler. skulle det ha stått.

6

Den gitarrspelande sockerbagaren C. J. Grafström
Foto: Okänd fotograf.
Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och 
valkretsar. Band I. Stockholm 1988 s. 92. 

Röntgenbild av luta av Jonas Elg 1729
Foto: Musik- och teatermuseet.
Röntgenfotografering Magnus Mårtensson, RAÄ.

Kringla & Kulturhus
Foto/Illustration: Anna Hallgren.
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Efter en vecka i Värmland med 
gitarrer till synes överallt på den 
vackert belägna Ingesunds folk-
högskola utanför Arvika befinner 
jag mig redan nu i längtan efter 
nästa år. Veckan gick alldeles för 
fort och behållningen var stor.

J        ag tog gitarrlektioner i min ungdom. 
När jag gick i årskurs sex började jag 
spela gitarr och under ett drygt år   

        gick jag i den kommunala musikskolan 
i Norrtälje. En gång i veckan spelade jag 
för en av lärarna på musikskolan, som hette 
Lars Wallenrud. Han spelade både dragspel 
och gitarr. Jag lärde mig grunderna med att 
läsa noter och ackordspel. En bra grund för 
gitarrspelandet.
Samtidigt tog mitt idrottande mer och 
mer tid och spelandet blev lagt på hyllan. 
Visst, jag spelade någon gång då och då, 
men det blev alltmer sällan. Jag kunde 
plocka fram min gitarr, till exempel när 
jag bodde på Nya Zeeland och längtade 
hem, då spelade jag Evert Taube, grät 
och längtade hem. Att spela och sjunga 
gjorde mig alltid på gott humör. Och det 
gör det fortfarande.

Sommaren 2011 bestämde jag mig för 
att börja spela igen, efter sisådär fyrtio 
år! Att göra gitarrerna synliga var ett 

första steg. De hade stått i ett hörn länge 
nog nu och bara samlat damm. Jag har 
en stålsträngad och en nylonsträngad 
gitarr. Nu skulle de hängas upp på väg-
gen för att tala till mig, och efter ett par 
månaders tittande på dem, och de tittade 
tillbaka på mig och manade mig att det 
nu var dags att börja spela igen, ringde 
jag upp musikskolan i Norrtälje som 
sade att de nu har börjat med vuxenun-
dervisning och att de skulle återkomma 
till mig inom några veckor. Otålig som 
jag är kunde jag inte vänta utan un-
dersökte ytterligare mina möjligheter 
till spel för lärare. Efter lite surfande 
på nätet kom jag fram till att det var 
Kungliga  Musikhögskolan (KMH) i 
Stockholm som jag skulle kontakta. 
Sagt och gjort, jag mailade till Peter 
Berlind Carlson, som är huvudansvarig 
för gitarr på KMH, och undrade var jag 
kunde lära mig att spela gitarr och fick 
svar att jag kunde öva in ett stycke och 
komma till skolan för att spela upp för 
honom och hans sistaårsgitarrlärarelev 
Thobias Bjerlo. Med gitarr, noter och 
supernervös kom jag till Valhallavägen. 
Här skulle jag som nybörjare spela upp 
för två gitarrister – huu – men det gick 
hyfsat bra och jag fick redan då lite 
råd som kändes bra om hur jag kunde 
utveckla mitt spelande. Sedan oktober 

har jag gått som övningselev för Thobias, 
som har varit en fantastisk lärare för mig. 
Med jämna mellanrum har också Peter 
suttit med.

Jag var återigen nybörjaren på gitarr och 
det kändes riktigt bra att jag hade kom-
mit igång med spelandet igen. Under en 
av mina lektioner såg jag ett nummer av 
SGLS tidning som jag bläddrade i och 
beslutade mig för att titta in på hem-
sidan där jag hittade massor av intressant 
läsning. Jag tog själv ut medlemskap i 
föreningen och då vetskapen om Liten 
Gitarrakademi dök upp tänkte jag för 
mig själv att jag absolut måste vara med 
på den.

Inför Liten Gitarrakademi hade jag 
förväntningar om att få fördjupa mina 
kunskaper om gitarrspel, dock hade jag 
ringa vetskap om vad denna gitarrvecka 
skulle komma att innebära för mig.

Veckan blev för mig mycket positiv med 
spelning för flera duktiga pedagoger och 
jag känner att detta var något som fler 
borde prova på. Veckan har gett mig så 
mycket insikt, inspiration och kunskap 
att både tid och pengar som det har 
kostat har varit värt varenda sekund och 
varenda krona. Under veckan som gick 

REFLEKTIONER FRÅN INGESUND
JULI 2012

TEXT: ROLAND AHLSTRöM fOTO: BENGT MAGNUSSON
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spelade jag också på egen hand med olika 
givna övningar dagligen. Samtidigt kunde 
jag höra att flera andra spelade runt 
omkring, i lokaler, på sina rum och ute i 
omgivningarna. Det betydde mycket för 
mig att vistas i denna miljö för att känna 
en sådan glädje och ett sådant bejakande 
för vårt fantastiska musikinstrument, som 
gitarren är. 

Jag förstår att det bara kan bli en bra 
vecka då detta var det 45:e året som 
Svenska gitarr- och lutasällskapet anord-
nade Liten Gitarrakademi. Man har haft 
lång tid på sig att arbeta fram alla delarna. 
Ingesundsveckan var för mig positiv med 
alla öppna människor som var så välkom-
nande och som delade samma intresse 
som jag själv har.

Vi som kom till Liten Gitarrakademi för 
första gången fick lite extra uppmärksam-
het och information den inledande dagen. 
Vi fick också boka in våra lektioner först 
av alla.

Undervisningsformen påminner ganska 
mycket om Montessoripedagogiken 
(jag undervisar på en Montessoriskola i 
Norrtälje) där varje elev får boka in sig 
hos den lärare som han/hon vill spela för 
och lära sig mera och nytt. Ansvaret ligger 
på mig själv att boka speltid hos de olika 
pedagogerna och att jag själv tar ansva-
ret för min egen utveckling. Lärarnas 

scheman var uppsatta på den centralt 
belägna informationstavlan tillsammans 
med övrig information. Informationen 
var bra, både muntlig och skriftlig, och 
ledningen var hjälpsam. Andreas Edeskog 
och Johan Abrahamsson, som var del 
av kurs ledningen, skötte sina uppgifter 
utomordentligt bra, tycker jag.

Masterclass fick man anmäla sig till, 
och det hade jag gjort, och jag spelade 
upp Lágrima av Francisco Tárrega  för 
Mark Eden. En fin aha-upplevelse med 
nya kunskaper för frasering, fingersätt-
ning mm. Både Christopher Stell och 
Mark Eden har en otrolig förmåga att 
lyfta masterclass till en hög nivå för både 
den deltagande eleven och den närva-
rande publiken. Christopher och Mark 
var utomordentliga pedagoger med stor 
entusiasm, en god portion humor och ett 
bejakande med glimten i ögat. De var ju 
också mycket  duktiga gitarrister och höll 
en underbar inledande konsert.

Yoga-klassen som hölls varje morgon av 
Göran Engdahl var en bra start på dagen 
och det var skönt att få töja ut stela 
muskler då man annars sitter en hel del 
vid spelande.

Boendet var bra med centralt läge där 
allt var nära, spellokaler, matsal och 
aula- och konsertlokal låg inom korta 
avstånd. Gitarrbyggarna fanns också 

centralt belägna med närhet till gemen-
samhetsutrymmen. På kvällarna var 
den självklara platsen puben som fanns 
nere i källaren, med spontan underhåll-
ning av både elever och lärare, där fick 
vi lyssna till olika instrument som luta, 
gitarr och nyckelharpa och sång, förstås.  
Vilka fantastiska artister vi har i detta 
land! Fantastiskt bra uppträdande var 
det varje kväll!

Att få möjligheten att träffa folk från olika 
delar av landet och även från utlandet var 
verkligen trevligt. Det ger en stor känsla 
av samhörighet med ett delat intresse som 
stärker självkänslan i gitarrspelandet.

Att få föra intressanta samtal kring 
gitarrspelandet med övriga kursdeltagare, 
lärare och gitarrbyggare var också för mig 
väldigt berikande. Imponerande med 
människor som spelat både trettio och 
fyrtio år, en sån samlad kompetens och 
rikedom att ösa ur. Det borde gå att lyfta 
Gitarrsverige ytterligare många nivåer.

Med den kommande höstterminen kom-
mer ju de dagliga rutinerna in i vardagen 
och då också gitarrspelandet för mig. Det 
blir ofta dagliga övningar och nu kommer 
jag att fokusera mera för att förbättra mig 
ytterligare. Jag ser fram emot flera och nya 
möten med gitarrspelare runt om i landet.

Norrtälje 2012-08-02 
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Med en annons i Gitarr och Luta

når du ut till den svenska gitarrvärlden!

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

Bilder från vänster:

1. Gitarrbyggarna
Yngvar Thomassen,
Per Hallgren, Heikki Rousu 
och Anders Ahlborg.

2. Rolf Lislevand.

3. Masterclass med
Christopher Stell och
Titus Oxenstierna.

4. Roland Ahlström.

Träffa oss på Uppsala Gitarrfestival 9 – 13 oktober 2012

SGLS kommer att ha en monter där vi vill träffa våra medlemmar

       och även få tillfälle att rekrytera många nya medlemmar.  

           

Vi hoppas på många spännande möten
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För 24:e gången har Jörgen Rörby-
stipendiet delats ut under Liten 
Gitarrakademi på Ingesund. Tre 

finalister var uttagna att tävla om pris-
summan 20.000 kronor (en fjärde finalist, 
Rasmus Vamos-Fecher, hade fått lämna 
återbud i sista stund av hälsoskäl). 

Finalisterna var Marcus Strand, Johan 
Löfving och Peter Ellström, och de 
framträdde i nämnd ordning efter lottens 
utslag. De två förstnämnda var kända av 
publiken sedan tidigare. De deltog i täv-
lingen 2010 och Marcus Strand vann då 
publikens pris. Johan Löfving har tidigare 
även fått det lilla Jörgen Rörby-stipendiet 
(2007). 

Marcus Strand (27 år) har just avslu-
tat sin masterutbildning i Malmö, där 

JÖRGEN RÖRBY-
STIPENDIET 2012

han studerat för Göran Söllscher och 
Gunnar Spjuth. 2010 vann han Unga 
förmågors stipendium vid Uppsala 
Gitarrfestival. Johan Löfving (22 år) har 
tillbringat de senaste fyra åren vid Royal 
College of Music i London, där han 
också vunnit en gitarrtävling. Även han 
har fått stipendium vid Uppsala 
Gitarrfestival, 2011. Peter Ellström (25 
år) går f.n. gitarrpedagoglinjen på
Ingesunds Musikhögskola och har 
studerat för Owe Walter och Per-Ove 
Solvelius. De tävlande var mer jämna 
än någonsin och samtligas konserter var 
på absolut toppnivå. Som obligatoriskt 
stycke ingick Villa-Lobos Etyd nr 11 i 
konsertprogrammet (liksom i ansök-
ningen), där de var för sig mycket per-
sonliga tolkningarna av verket speglade 
tre skiftande konstnärsuttryck. 

En enhällig jury utsåg Johan Löfving till 
vinnare, med följande motivering:
”För ett personligt framförande av ett utma-
nande och varierat program, där han visat på 
ett sofistikerat musicerande med rik klanglig 
variation och dynamiska kvaliteter.”

Juryn bestod av Peter Larsson (ordf.), 
Mark Eden, Jenny Horn, Elena Càsoli 
och Peder Riis.

Även publikpriset gick till Johan Löfving, 
som härmed gratuleras å det hjärtligaste. 
Det ska bli spännande att följa Johans 
fortsatta karriär.

MARGARETA RöRBY

ordf. stipendiefonden Jörgen 
 Rörby- stipendiet

fOTO: BENGT MAGNUSSON
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1969. Gitarrvecka strax före midsommar 
på Geijerskolan. Karl Scheit var huvud-
lärare. Jag hade spelat gitarr tre terminer 
på ABF och kunde sju ackord och ett litet 
andante av Sor. Av någon anledning fat-
tade Scheit intresse för mig och använde 
mig som försöksperson. Detta innebar att 
jag fick sitta på scen och bli undervisad 
och tillrättavisad varje dag. Jag tyckte det 
var kul och vi körde en liten show. Han 
var rolig, och jag kunde ju lite tyska och 
försökte skoja själv. Han ville gärna fort-
sätta den där showen på natten – men det 
hör ju inte hit. Scheits arrangemang var 
mycket vanliga på den tiden och såldes 
av Evert Ahlander, som varje år kom med 
sina noter och snabbt lärde sig vem som 
kunde vad. Jag kunde ringa honom i flera 
år och be om noter och få råd. 
   Scheit var en utmärkt pedagog, men jag 
minns faktiskt inte hur han spelade själv.
   Året efter var det John Duarte som var 
huvudlärare. Han var helt annorlunda. 
Första kvällen måste alla upp på scen och 
grillas. Han behövde ibland bara höra 
några takter, så ropade han till någon 
skrivar slav: ”He is a beginner.”
Jag hamnade i C-gruppen. Börje 
 Sandquist spelade Sors etyd, ni vet den 
där i b-moll som alla skall spela, och han 
fick spela hela stycket och fick förstås vara 
i A-gruppen. Jag tänkte att det var dröm-
men att kunna spela så fint. Nu – efter 43 
års övning – kan jag nästan spela det.
   Jag hade sett Bengt Edqvist och Börje 
Sandquist på busstationen. De hade långt 
hår, träskor och rökte. När jag skulle kliva 
på bussen ropade de: 

   – Ta med våra gitarrer också, för du ska 
väl till samma ställe? Vi liftar. 
   Bussen gick genast och där stod jag med 
tre gitarrer och stor packning. De kom 
snart och vi fick sällskap till skolan .
   Ingwar Sahlin var rektor. Hans fru 
Elsie skrev fina poem. Vi hade alla stor 
respekt för dem. Jörgen Rörby (grundare 
av SGLS) var deras svärson. Jörgen och 
 Kristina satt med sina tre pojkar vid 
samma bord varje dag då vi åt. Det var väl 
enda gången familjen träffades den där 
veckan, för Jörgen hade mycket att göra 
som kursledare, lärare och musikant. Han 
var med till sena natten och uppe varje 
morgon för att planera dagen. 

   Varje morgon var det gudstjänst i en 
liten kyrka bredvid. Jag tyckte om att gå 
dit och höra orgelmusiken som Sahlins 
elever spelade. Parallellt med vår kurs höll 
Sahlin en kurs för kantorer och där fanns 
skönsjungande elever som framförde 
bordsbön i stämmor. De sjöng Heinrich 
Schütz psalm ”Allas ögon väntar på dig 
Herre”. John Duarte blev så betagen av 
sången att han gjorde ett arrangemang för 
fyra gitarrer av den. Stycket gav han till 
SGLS och är publicerat i något gammalt 
nummer av Gitarr & Luta.
   En kväll satt vi tysta och andäktiga och 
lyssnade till lutspel. Det var Anthony 
Bailes som spelade Bach. Plötsligt hörde 

Lenas
gitarrminnen

Konsten att tråka ut är att berätta allt! (Voltaire) – så det gör jag inte.

Karl Scheit och Per-Olof Jonson med kursvärdinnan Anne-Marie 
Blom i bakgrunden.

TEXT & fOTO: LENA BöVING
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vi någon som stampade takten (inte 
till lutan) någonstans. Jörgen som satt 
 bredvid mig viskade:
   – Gå upp och se vad som pågår! 
Dom stör!
   Det var inte så kul att bli polis men 
jag gick upp. Och tack och lov för det. I 
rummet ovanför satt Bengt och Börje och 
spelade ragtime och stampade glatt i golvet 
med sina träskor. Där blev jag kvar halva 
natten (men jag bad dem ta av skorna). 
   De bodde långt från varandra men 
bytte kassettband. Nu fick de äntligen 
spela tillsammans. Jag var en av deras 
trognaste beundrare. Senare gav de ut två 
LP-skivor som gått varma här hemma. 
Min man gillade ragtime. Mamma och 
jag spelade fyrhändigt på pianot och 
lyssnade på deras musik för att få in rätt 
känsla och rytm.
   John Duarte kom tillbaka till Liten 
Gitarrakademi flera gånger under sjuttio-
talet. Jag minns särskilt ett föredrag som 
han höll om naglar. Jag tror han pratade 
i två timmar, och många hade somnat, 
för det var i slutet på veckan. Men annars 
kunde han vara rolig. Han hade spe-
lat jazz och byggt en orgel och han var 
mycket underhållande vid måltiderna 
och på kvällen när han inte undervisade 
längre. Han bad mig översätta ett tacktal 
som han skrivit och absolut ville hålla på 
svenska. Så det gjorde jag, och det blev ett 
väldigt promenerande och vindrickande 
medan han övade in det rätta uttalet. 
Duarte var perfektionist. ALLT skulle 
vara rätt. Han la in ”skratt”, ”paus” eller 
”gest” osv. i konceptet.
   Som tack fick jag i julklapp ett arran-
gemang av ”En vänlig grönskas rika 
dräkt”. Denna omtyckta sommarpsalm 
sjöng jag för honom på en av våra vand-
ringar.  Arrangemanget är mycket bra och 
jag har skänkt det till många vänner. 
   1983 återkom jag till sommarkursen. 
Den hade flyttat till Ingesund (1978).  
   Jag körde bil. Jag hade sällskap med en 
karl som hade lika dåligt lokalsinne som 
jag och vi hade gjort en liten sväng via 
Kolmården. (Jag bor i Stockholm.) Och 
resan tog många, många timmar. Jät-
tetrött gick jag och lade mig efter minglet 
på gården, som Anne-Marie Blom fixat. 
(Hon var kursvärdinna i många år och 
gjorde alltid tårtor den sista kvällen.) När 
jag var på väg in i sömnen hörde jag him-

melsk musik utifrån. Jag tittade ut genom 
fönstret och såg en liten man som stod 
på gräsmattan och spelade. Ett beund-
rargäng halvlåg på marken och lyssnade. 
Musiken var Nils Ferlins och Lille Bror 
Söderlundhs ”En valsmelodi”. Jag klädde 
raskt på mig och sällade mig till de unga 
herrarna. (Det fanns inte många kvinnor 
på kursen på den tiden heller.)
   Spelemannen hette Nils Larsson (kall-
lades ibland Banjo-Lasse, vilket han inte 
gillade). Han spelade både melodi och 
komp och hade musiken i hela kroppen. 
Det blev mycket Bellman men också 
gamla schlagrar och lite klassiskt. När han 
spelade Taube började vi sjunga med. Då 
slutade han genast att spela och fräste:
   – Det ska inte vara något jävla trallande! 
Detta är ett solostycke.
   Så vi tystnade lite skamsna och fortsatte 
att lyssna. Och det var underbart! Jag vis-
ste inte innan att en ensam gitarr kunde 
låta så.
   Ibland tog Nisse en paus och drack pils-
ner och blev mer och mer pratsam, berät-
tade om när han som ung pojke tjänade 
pengar på att stämma frälsistanternas 
gitarrer i Göteborg, där han bott.  Han 
hade träffat Segovia och många andra 
berömda musiker, spelat med Nisse Lind 
(en dragspelare från 40-talet) och t.o.m. 
haft konserter på ”riktiga” konserthus. 
Men många snobbkritiker hade gnällt 
över hans enkla repertoar. (Han spelade 
faktiskt Bach också.) Han hade levt rätt 
farligt med sena nätter och en del alkohol 
och råkat ut för bilolyckor m.m. Men nu 

var han gift med sin Betty som försökte 
hålla reda på sin spelevinker. Han gjorde 
ju en låt till hennes ära som många gitar-
rister försökt spela, ”Betty”. Den är inte 
lätt! Det är inte hans ”Rytmisk studie” 
heller. Fråga Arnie Brown som har spelat 
in den på sin trevliga CD! (Arnie är också 
veteran på sommarkursen, fastän han 
bor i södra Danmark.) Noterna finns i 
 Larssons ”Gitarrboken”. 
   Jag har låtit föra över Nils Larssons LP 
till CD. Kanske någon vill låna?  Och 
”Valsmelodin” hör till mina favoriter. 
Jag kompar och SJUNGER. (Förlåt mig 
Nisse!) Visan har ett förfärligt slut om hur 
maskarna ska äta upp oss när vi ligger i 
vår grop. Barfotanisse (Ferlin alltså) var 
mycket rädd för döden och diktade ju 
ofta om den.  
 En gång sjöng jag ”Valsmelodin” för 
mycket gamla sjuka människor. Mycket 
olämpligt! Undra på att en av tanterna 
ropade: ”Får vi kaffe snart”? Hur dum får 
man vara? Jag har aldrig gjort om det.

När Peter van der Staak var huvudlärare 
hade vi skojigt. Han var bullrig och glad 
och tyckte att det skulle vara LÄTT att 
spela, så han gjorde många lätta arrang-
emang för kvartett och andra ensembler 
som de flesta klarar av att spela.
   Göran Söllscher var elev och mitt första 
minne av honom var då han och Jörgen 
mitt i natten spelade en duo av Scheidler i 
ett högt tempo.
   I början på 80-talet var Carlos Barbosa 
Lima huvudlärare några gånger. Hans 

Peter Van Der Staak, tredje sittande personen från vänster, 1983.
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konsert med mest sydamerikansk musik 
blev mycket omtyckt, och så började vi 
alla försöka spela Lauro, Rodrigo, Barrios 
och andra härliga sydamerikanska gitarr-
tonsättare. Och några av eleverna blev ju 
bra på detta. 
   Vi var ett järngäng som festade och 
sjöng om nätterna i vårt dagrum (natt-
rum). Där satt förstås Anund Bäck, som 
varit SGLS stora stöttespelare, Mats 
Jacobson, Erik Möllerström och  Katarina 
Jältfors m.fl. som var väldigt aktiva i 
sällskapet. Curt Romanus brukade sätta 
en lapp på sin dörr: ”Väck mig när nåt 
kul händer.” Det blev ofta. Pelle Hedlund 
sjöng sina pekorala tokiga visor till sitt 
vackra gitarrspel. Jörgen Rörby spelade 
dragspel och Owe Walter spelade bas. 
Han bodde nära och bjöd också på en 
riktig konsert en kväll, och vi var stolta 
över att ha en EGEN gitarrkompositör 
som vän och lärare. (Han blev ordförande 
efter Jörgen.)
   En natt gick jag och hämtade Carlos 
som satt på sitt rum och hade tråkigt. 
Han hörde på svenska nyheter –  fattade 
inte ett ord och blev jätteglad och berät-
tade efteråt att han aldrig haft en så 
trevlig kväll som hos oss där i köket. För 
några år sedan spelade han på Valvet här i 
Stockholm, och vi talade då igen om den 
där kvällen när han drack rödvin och åt 
ostmackor i Värmland. Tänk så annor-
lunda livet är för de där STORA! De blir 
ofta så ensamma!
   Glafsfjorden inbjuder till bad, och varje 
år försöker man hinna med ett besök till 
Ingestrand. Men det blir snärjigt – för 
ju mer veckan lider, desto mer stycken 
måste man öva på och senare och senare 
blir kvällarna. Gitarrveckan är HELIG – 
man lever isolerad från allt vanligt, slipper 
hushållsarbete och eventuella bekymmer 
man har hemma. Jag brukar inte ens läsa 
tidningen. Ett undantag var sommaren 
2011 då terrordådet i Norge ägde rum 
precis vid vår kursstart. Då höll vi en 
tyst minut för offren strax före lunch och 
pratade mycket med varandra om trage-
din. Några elever kom från Norge, vilket 
kändes extra känsligt. 
   Visst var det mycket fint med våra sång- 
och spelstunder förr – men nu finns ju 
puben! Det är bra så att ALLA känner sig 
välkomna och också får öva på att stå på 
scen en liten stund.

   Allt var inte alls bättre förr. 

Livet kan bara begrundas bakåt men det 
måste levas framåt! (Sören Kirkegaard) 

Vi hade ingen Ing-Marie Romell och 
Ann-Katrin Persson som sjöng för oss var-
enda kväll. Vi fick inga bullar eller goda 
toast, vi fick köpa våra bärs och vårt vin 
själva. MEN, vi hade Tomas Utbult och 
Roland Hogman som underhöll oss med 
dragspel och bas. Vi hade heller ingen 
Robert Robertsson och Andreas Edeskog 
som spelade blues och inga ungdomar 
som frejdigt sitter på den lilla scenen och 
spelar sin musik för oss. Det enda jag kan 
sakna är visorna, den s.k. svenska visskat-
ten, lite anspråkslös allsång, alltså. 
   Tomas höll i viskompet i många år. Vi 
älskade honom och lärde oss mycket. Han 
hade göteborgshumor och var van vid att 
underhålla men var också en bra pedagog. 
Vi blev alla så ledsna när han lämnade 
oss – precis som Jörgen Rörby  –  alldeles 
för tidigt. 
   Efter Tomas kom Mats Norrefalk. Han 
var bra på att arrangera. Ni har säkert spe-
lat hans Nangijala. Han spelar duo med 
Börje och ger konserter då och då. De har 
gett ut flera CD, och Börjes spelböcker 
är populära. Sedan kom Jan Ekedahl från 
Gotland och spelade folkmusik. Då ville 
man pröva det. Alla skulle spela irländskt 
ett tag. Bo Hansson som avlöste Jan lärde 
oss en del om arrangering och fick upp 
vårt intresse för att SJÄLVA GÖRA våra 
arrangemang. Det är det roligaste som 
finns och man kan hålla på i timmar – 
om man nu har sådana över. (Det får ni 
alla när ni blir pensionärer!) Sedan 2001 
sköter Robert viskompet, som är mycket 
mer än så. Han är alltid väl förberedd, 
metodisk och tålmodig. Han är till stor 
hjälp för vår ensemble, Bromma gitarr-
kvartett.
  För SGLS är gitarrbyggarna mycket 
viktiga. Det finns numera ganska många 
sådana. På 50-, 60- och 70-talet talades 
det mest om Bolingitarrer här i Sverige, 
men för mig har Karl Erik Gummesson 
varit den viktigaste personen. Jag har köpt 
två gitarrer av honom (och, som ni kanske 
läst i tidningen, slarvat bort den ena). Ni 
kan läsa om Karl-Erik (Gitarr & Luta nr 
4 1990) då Anund skrev om honom med 
anledning av hans 80-årsdag. När han 

fyllde 90 år hade vi en fest här hos mig i 
Bromma. Min man hade snickrat några 
granna gitarrer som han hängt upp på 
dörren för att välkomna honom och hans 
fru. Alla spelade på gummessongitar-
rer – förstås! Håkan Odeberg och Lucia 
Sanchez spelade duo. Jättefint! Håkan 
är ju också en flitig elev på Ingesund. 
Lucia leder Stockholms gitarrensemble i 
Stockholm. 
   I Södertälje byggde Lars Bohmann 
bra gitarrer. Jag köpte en sådan som jag 
sedan sålde till Octavian Badea när han 
precis kommit hit från Rumänien. Då 
var han en fattig invandrare, nu är han 
etablerad affärsman, gitarrist, och säljer 
noter, skivor och gitarrer här i Stockholm 
och kommer varje år (med fru och son) 
till SGLS med material. Han är med 
och sponsrar Jörgen Rörby-stipendiet. 
Tänk att man aldrig får nog med noter! 
Margareta Rörby som håller i stipendie-
fonden skänkte mycket av Jörgens noter 
till SGLS, när han dog. Det finns fler som 
gjort så. Jag tänker att det ju kan smitta 
lite om man ärver noter av någon skicklig 
gitarrist, helst en som man har träffat. 
   I Södertälje bor en annan härlig 
entusiast som hjälpt många med deras 
instrument, Miro Simic. Han har hjälpt 
mig med min gitarr. Hans hem var fyllt 
med instrument. 2002 var han i Ryssland 
och gav lektioner till kriminella killar och 
donerade sex bra gitarrer till fängelset. 
Vilket underbart projekt (läs i nr 4 2002).
Jag har också haft kontakt med Lars Jöns-
son på Dalarö, som också fått laga min 
lilla gitarr en gång. Gitarrer blir ju sjuka 
och då måste man gå till doktorn. Man 
är rädd för diagnosen och blir lycklig 
när doktorn säger: ”Det här botar jag på 
några timmar.” Den har ju inget frikort. 
Vi är många som varit med om olyckor 
med våra instrument. (Det kunde bli en 
tragikomisk artikel i tidningen. Hör av 
er så gör vi en sådan!) Christer Åström i 
Borlänge, Birgitta Erikssons duokompis, 
körde över sin egen gitarr med bilen. 
 Kristoffer Hult i Åkers Styckebruk plock-
ade ihop den till full belåtenhet. Men det 
blev dyrt! Birgitta är också veteran – vi 
träffades redan 1969. Nu spelar vi ihop i 
kvartetten.
   På åttiotalet gästade Tor Pulkkis från 
Finland Liten Gitarrakademi. Han äls-
kade flamenco. Vi var ju bortskämda med 
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vår egen flamencolärare, Eva Möller. (I 
Gitarr & Luta nr 1 2005 skrev Rolf Nilsén 
en artikel om henne.) Jag hade träffat 
henne redan 1969 på Geijerskolan. Tor 
fick för sig att han skulle lära mig ett fla-
mencostycke. Han undervisade mig och 
pratade sig varm för flamenco. Han var 
så rar. Jag fick ett brev på hösten med ett 
stycke och ”tack för senast” som jag fort-
farande spelar. ”Estudio 3” av S. P astor. 
Så mycket flamenco är det inte, men kul 
ändå och det är väl jag som ska tacka 
honom! Men han är borta sedan länge.
   I början av vårt nya sekel hade vi en 
rad fantastiska huvudlärare och kvaliteten 
har höjts för varje år. Helena Björzén 
var kursvärdinna och Mårten Falk var 
ordförande. (I Gitarr & Luta nr 2 2000 
skrev Katarina en artikel om honom.) 
Våra egna svenska lärare stöttar den nya 
generationen, så vi kan hoppas att det 
klassiska gitarrspelet aldrig sinar. En hel 
del ny musik har kommit till – särskilt 
älskad är Astor Piazzolla som många 
unga spelar.  
   Vi började spela i orkester redan på 
90-talet, och det var bra, för då kan 
många vara med och man kan anpassa 
stämmorna efter medlemmarnas nivå. 
Anders Gustavsson, som ledde orkestern 
ett år (kanske fler), åkte med mig hem 
och berättade att han skulle starta en 
arrangeringskurs på internet, och där fick 
jag de allra första grunderna den hösten. 
Jan Olof Eriksson, som gjort många 
arrangemang, har också varit dirigent. 
De senaste åren sköter Jenny Horn vår 
orkester. (Läs om henne i Gitarr & Luta 
nr 1 2010 där SGLS ”hovfotograf” Bengt 
Magnusson intervjuar henne.)
   Marco Socias har varit på Ingesund två 
gånger. Jag tror aldrig jag sett eller hört en 
mer musikalisk människa. Hela karln är 
musik! (Läs Erik Möllerströms recen-
sion i Gitarr & Luta nr 2 2002.) Mario 
och jag fick en pratstund vid maten om 
opera. Då han hörde om mina 78-varvs-
skivor som jag har i en bod på landet 
blev han mycket intresserad. Jag brukar 
spela dem på min vevgrammofon för 
40-åringarna, som ALDRIG sett sådana 
apparater. Musiken klingar över hela fjär-
den. ”Tycker du om Wagner”? undrade 
han – det gör jag – och så pratade vi om 
Ringen, Mästersångarna och Lohengrin 
resten av måltiden. Trevlig karl, tyckte 

förstås tant Lena (fast egentligen tycker 
hon mer om Mozart).
   Året därpå berättade han att han blivit 
erbjuden chefsjobbet för Bayreuthoperan 
efter Wolfgang Wagner (Richard  Wagners 
barnbarn som dog 1910). Han hade 
tackat nej men var mycket smickrad 
över förfrågan. 

På senare år har jag inte besökt master-
classen och inte heller lärt känna lärarna 
där, så det finns inget att berätta – men 
det kan väl någon annan göra. Skriv! 
Jag tackar styrelsen, redaktionen, arrangö-

rerna, kursledarna – särskilt Anders 
Wegborn – som numera är klippan på 
kursen, skribenterna, t.ex. Leif Klitze, vår 
”hovpoet”, och ALLA lärarna för allt det 
ni gör för oss gitarrspelare, både för de 
stora och för de små.

En historia behöver inte vara lång men det 
tar tid att göra den kort (H.Thorean).   
 
Den här blev väl alldeles för lång?

Jag önskar SGLS lycka till i all framtid!

Robbans kompgrupp, 2010.

Kerstin Bjelkeman och våra sjungande bagare och bartendrar Ingmarie Romell 
och Ann-Catrine Persson besöker gitarrbyggarna i det vackra rummet på 
folkhögskolan 2012.
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Den 18–21 juni ägde en klassisk musik-
vecka rum på Ljungskile folkhögskola. 
Förutom kvalificerad undervisning i 
klassisk gitarr bedrevs även undervisning 
för slagverk, piano och sång. Kursledare 
för klassisk gitarr var Christer Brodén och 
Mårten Falk. Christer Brodén undervi-
sar i gitarr vid Ljungskile folkhögskolas 
musiklinje och kombinerar sin undervis-
ning med flitigt konserterande i Sverige 
och utomlands. Mårten Falk undervisar 
i klassisk gitarr vid Lilla Akademin i 
 Stockholm och har förutom ett antal 
soloturnéer gjort flera skivinspelningar 
som fått strålande recensioner.

Den första dagen inleddes med upprop 
och en gemensam lektion där Christer 
Brodén gick igenom grundläggande 
tekniska övningar samt uppvärmnings-
övningar. Kursdeltagarna på klassisk gitarr 
var 14 stycken till antalet och delades in 
i två grupper om vardera sju personer. 
Det var stor spridning både vad gäller 
ålder och förkunskaper. Den ena gruppen 
gick för Christer Brodén och den andra 
gruppen för Mårten Falk, för att nästa 
dag byta så att det sammantaget blev två 
dagar för varje lärare. Undervisningen var 
utformad som masterclass. Det blev även 
undervisning i ensemblespel med både 
vanliga gitarrer och gitarrorkester  instru-
ment. För dem som hade tid och lust gavs 

också tillfälle att öva in något stycke ihop 
med någon av deltagarna som gick klas-
sisk sångkurs. Frukost, lunch och middag 
intogs i skolrestaurangen med magnifik 
utsikt över Ljungskileviken. Utöver detta 
bjöds det på fika med jämna mellanrum.

Den första kvällen gavs en gitarrkonsert 
med de två gitarrlärarna där de spelade en 
dryg halvtimme vardera. Av tradition bru-
kar de dela på en konsert första kvällen på 
kursen. Christer Brodén började konser-
ten med att spela det spanska meditativa 
medeltidsstycket Cantigas de St. Maria 
för att sedan gå över till Bachs Preludium, 
BWV 999, och Fuga i a-moll, BWV 1000. 
Han avslutade sedan sin del av konserten 
med att spela Preludium nr 5 av Heitor 
Villa-Lobos, två katalanska folksånger av 
Miguel Llobet samt Rumores de la Caleta 
av Isaac Albéniz. Mårten Falk ägnade 
den första delen av sin avdelning åt att 
spela Preludium nr 1 samt Etyd nr 1, 11 
och 12 av Heitor Villa-Lobos för att sedan 
avsluta med ett mästerligt framförande av 
 Benjamin Brittens Nocturnal.

Den andra kvällen var det konsert med 
lärare från alla de klassiska kurserna, 
det vill säga piano, sång, gitarr och 
slagverk. Precis som kvällen innan blev 
det en inspirerande konsert. Pianisten 
Mats  Jansson spelade några solostycken 

på piano, bland annat Ungersk melodi 
av Schubert, och Birgitta Brodén sjöng 
sånger av Dvořák med pianoackom-
panjemang. Christer Brodén och slag-
verkaren Daniel Berg presenterade sin 
tämligen nystartade duo bestående av 
gitarr och marimba där de spelade musik 
av  Piazzolla samt ett modernare stycke 
av slagverksgurun Einar Nielsen och 
ett stycke komponerat särskilt för dem 
av Marcus Andersson, en av Christers 
Brodéns elever på folkhögskolan och även 
deltagare på kursen.

Den tredje konsertkvällen var till för kurs-
deltagarna. Alla som ville fick spela upp 
något, vilket resulterade i en mycket lång 
konsert. För gitarristerna gavs det tillfälle 
att inte bara spela upp de ensemble-
stycken som övats in under kursen, utan 
även sina egna solostycken.

Kursen avslutades på torsdagen med 
lektioner och diplomutdelning. Sista tim-
men gick Mårten Falk igenom övningar 
från sin kommande skola för gitarr. Alla 
kom hem lagom till att fira midsommar. 
Nästa år blir det en ny kurs och vi hoppas 
att den ska bli minst lika givande.

TOMAS SEGERSON

Klassisk musikvecka på 
Ljungskile folkhögskola

fOTO: MARIE SANDSTEDT
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Mitt under en försommar-
söndag samlades fyra erfarna 
gitarrister vid biograf Tellus i 

 Midsommarkransen. Svandammsparken, 
den historiska lertäkten från 1905, var 
välbesökt av barnfamiljer och flanörer som 
njöt av solskenet medan kvartetten stämde 
sina instrument långt inne i biosalongen. 

Fyra killar lirar Gummessongitarrer under 
ledning av Arne Lindberg, en mycket 
välkänd SGLS-profil. Den tioåriga kvar-
tetten utgörs, förutom av Arne själv, av 
Lars Andersson, Dan Johansson och Mats 
Guilletmot, tillika Arnes gamla elever, och 
så många gitarrer av alla storlekar används 
under konserten till den grad att man inte 
vet vem som spelar vad. Arne har arrang-
erat nästan hela programmet, som den 
dagen bestod av filmmusik, och kvartet-
ten använder ett förträffligt bildspel som 
visas under varje nummer, och den gav 
mersmak medan vi reste från Vietnam 
till Österrike. Samtidigt som temat från 
Den tredje mannen smög fram kom bilden 
på Orson Welles på en affisch från den 
Österriska huvudstaden. 

Intressant är att notera att den Weinfödda 
arkitekten Camillo Sitte var den som 
satte sin prägel på den nya stadsdelen i 
Midsommarkransen, långt ifrån den miljö 
vi upplevde i filmen Den tredje mannen. 

Nu planeras ett program som knyter an 
till adventstiden. Rekommenderas varmt.

GEORGE VARNEY

generalbas@yahoo.com

Stockholms Gitarrakademi
- Privatskolan i klassisk gitarr & artisteri -

Skeppargatan 41. 11452 Stockholm Tel: 070-215 85 14
www.musicone.se sga@musicone.sewww.stockholmsgitarrakademi.se

Din egen musikaliska oas, centralt belägen på Östermalm i Stockholm
Vi är även distributör av det nya revolutionerande digitala notstället "MusicOne". 

Showroom �nns hos oss på SGA!
Välkommen till SGA i höst önskar Emil Kjellbom!

Gummessonkvartetten besöker 
Midsommarkransen
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Pedagogforum på
Liten Gitarrakademi
Pedagogforum blev ett uppskattat inslag under årets Liten 
Gitarrakademi, två intensiva dagar med föreläsningar, diskus-
sioner och erfarenhetsutbyte. Vi hade bjudit in två gäst-
föreläsare, Maria Camitz och Jonas Mollberg, och fick inblick i 
deras pedagogiska gärning.

Först ut var Maria Camitz, en svensk gitarrist som arbetar på 
Köpenhamns kommunala musikskola. Hon arbetar dels med 
traditionell gitarrundervisning, dels med Suzukimetoden. 
 Marias föreläsning var mycket inspirerande, inte minst att få se 
och höra de filmer med duktiga elever hon visade.

Det var intressant att höra Maria berätta om sin egen erfaren-
het av hur hon använt sig av metoden och hur hon har gått 
tillväga för att bygga upp sin verksamhet. Maria var väldigt 
tydlig med hur hon själv vill möta sina elever och driva sin 
verksamhet. Det gav oss en möjlighet att reflektera över hur vi 
själva undervisar.

Den andra gästföreläsaren var Jonas Mollberg, som många 
känner till genom hans pedagogiska material. Redan på 90-talet 
kom hans första bok, som innehöll den välkända Orion, med 
medföljande diskett med låtarna inspelade. Jonas inspirerade 
oss med sin egen musik som bygger en bro mellan pop- och 
rockmusik och den traditionella gitarrepertoaren. Jonas egen 
musik är välklingande, har ett visst sound och han uppmanade 
oss att inte vara rädda för att använda klichéer när vi skriver 
musik till våra egna elever. Jonas delade generöst med sig av 
både solo- och ensemblerepertoar och vi fick se videoklipp från 
hans undervisning på estetiska programmet i Varberg. 

Inför pedagogdagarna hade det framkommit önskemål att 
diskutera de  nya bedömningskriterierna för instrumental-
undervisning på gymnasiet. Peter Larsson, från Hvitfeldtska 
gymnasiet i Göteborg, och tillika kassör i SGLS, har varit med 
i Skolverkets arbete med att ta fram dem. Vi fick en initierad 
genomgång, och Peter gav en god bakgrund till hur man har 
tänkt när man har kommit fram till kriterierna.

Vi avslutade pedagogdagarna med en notbytarträff. Vi hade 
med oss musik som vi själva använder i vår undervisning till 
både nybörjare och äldre elever. Det var en kul och givande 
stund och idéerna flödade.  Det var givande att våga kasta sig 
ut och ge och ta av varandras uppslag och tips.

Pedagogforum är något som kommer att fortsätta vara en del av 
Liten Gitarrakademi, och vi hoppas att fler pedagoger kommer 
dit. Att få träffa andra pedagoger från andra delar av landet med 
olika erfarenhet på olika nivåer är oerhört viktigt, tycker vi. 

Bilder från pedagogdagarna finns utlagda på www.sgls.nu under 
Liten Gitarrakademi.

MIKAEL BREMER   YVONNE NORDSTRöM

JANNE HEISKANEN  HELENA BJöRzéN
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TO 5/7
Vädret är inte det vi hade hoppats på men 
det är i alla fall uppehåll. Vi har arbetat 
med festivalförberedelser i över ett halvår 
och äntligen har festivalens första dag 
kommit. Gitarrpedagogen Arne  Lindberg 
och jazzgitarristen Göran Lindelöw 
startar sina kurser. De sista riggningarna 
görs i Grisslehamns kapell, med ljus- 
och soundcheck. Har vi alla kablar som 
behövs? Står scendelarna rätt? Har vi 
blommor till alla? Kommer publiken att 
infinna sig? Har vi kollat förbokningarna 
en sista gång? Hur är det med transpor-
ten av artisterna?  Frågorna är många. 
Vi väntar på Sanna Sikborn Erixon och 
Ludwig Lindell som skall vara förband till 

Sebastian Noelle trio. Artisterna anländer 
och alla är på plats, soundcheckning är 
klar och festivalen kan börja. Puh.

Grisslehamns kapell 18.00
Akt 1
Skatudden Trio, Göran Lindelöw, gitarr, 
Johan Ström, sång, och Dan  Johansson, 
gitarr, välkomnar traditionsenligt till 
Grisslehamns Gitarrfestival. Det som 
börjat som spel i stugorna på Skatudden 
har blivit en återkommande festival med 
artister från när och fjärran! Årets första 
artister är Sanna Sikborn Erixon, elgitarr, 
och Ludwig Lindell, klaviatur, två mycket 
talangfulla unga musiker från jazzmusi-
kerutbildningen på KMH i Stockholm. 

De inleder sin konsert bluesigt, melo-
diöst, svängigt och vackert. Det hörs 
att Sanna har lyssnat mycket på John 
Scofield men att hon ändå har hittat en 
egen stil inom den moderna jazzen. Deras 
konsert blir stämningsfull och härlig och 
är en perfekt inledning till nästa akt med 
 Sebastian Noelle trio!

Akt 2
Sebastian Noelle, gitarr, Lars Ekman, 
kontrabas, Ronen Itzik, trummor. 
 Sebastian är bosatt och verksam i New 
York där han spelar i egna och andras 
konstellationer på Manhattans och 
Brooklyns jazzklubbar. Han har turnerat 
flitigt i Europa och har spelat på ett flertal 

Rapport från
Grisslehamns internationella 
gitarrfestival 2012
TEXT: CAROLINA WENNERHOLM,  JOHAN STRöM, MAJA BERG 
 LINDELöW, GöRAN LINDELöW OCH DAN JOHANSSON

fOTO: JOHAN STRöM OCH 
CAROLINA WENNERHOLM

The Herr Bozo duo med Yoshiko Igbrude.
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ateljén blev helt fullsatt! Örjan bjöd oss 
på en mycket minnesvärd konsert då han 
tog oss med på en resa med den akus-
tiska bluesen som grund. Mycket groove, 
fotstamp, slide, genuina bluesfraser och 
innerlig sång!

FRE 6/7
Det fina vädret håller i sig! Grisslehamn 
vilar i ett varmt soldis under morgonen 
och febril aktivitet pågår med gitarr-
kurser, repetitioner, finjustering av 
utrustning, ljus, ljud och bindning av 
blomsterbuketter. 

Grisslehamns kapell 18.00
Akt 1
Sabina Agnas, gitarr, och Urban Agnas, 
trumpet, gör entré. Sabina, som är klas-
siskt skolad, har även spelat mycket fla-
menco, bl.a. tillsammans med Eva Norée 
(Möller). Med maken Urban, professor i 
trumpet i Köln, har de satt ihop ett varie-
rat program där de bjuder på ett smörgås-
bord med renässansmusik, spansk musik 
och nyskriven musik. Sabinas delikata 
och varma gitarrspel i kombination med 
Urbans underbara trumpetton fångar oss 
under en andlös timme. Att Sabina väver 
samman och kryddar de olika musik-
styckena med sina underhållande berät-
telser och anekdoter ger musikstunden 
ytterligare en dimension!

Akt 2 
Bara en stol och ett fotstöd står på 
scenen. Roberto Aussel, bosatt i Nantes, 

 Frankrike, professor i klassisk gitarr i 
Köln och ursprungligen från La Plata 
i provinsen Buenos Aires i Argentina, 
välkomnas fram. Flera i publiken har 
kommit långväga bara för att lyssna på 
honom. Tanken att bjuda Roberto Aussel 
till festivalen föddes under förra festival-
tillfället i juli 2010. Urban Agnas före-
slog att om vi ville ha en internationell 
storhet så kunde han ju fråga sin kollega. 
Kunde det vara möjligt, undrade vi. I 
flera omgångar skedde så kontakten och 
genom Urban och Sabina bestämde sig 
Roberto för Grisslehamn.

Roberto Aussels program byggs upp av 
musik från Michael Praetorius via Silvius 
Leopold Weiss, Antonio Ruiz Pipo till 
Astor Piazzolla och Atahualpa Yupanqui. 
När Aussel spelar uppstår en koncentra-
tion i musiken som får publiken att hålla 
andan. Varje kompositör avhandlas i en 
helhet med applåder först när den gemen-
samma koncentrationen bryts. Aussel för 
oss med på en resa av vad gitarrmusik kan 
innebära när den inte är i största allmän-
het. Han avslutar med de två argentinska 
mästarna Piazolla och Yupanqui, som 
Aussel samarbetat med. Astor Piazzolla 
och Roberto träffades i Paris och sam-
talet dem emellan kom att utmynna i 
fem kompositioner för Roberto. Under 
kvällens spelades Campeño, Compadre 
och Acentuado. Underbart svårspelad, 
rytmisk musik som gjordes helt själv-
klar. Kontrasten mellan den urbana 
konstmusik som Piazzolla komponerade 

stora jazzfestivaler som Montreux, North 
Sea, Newport. På Grisslehamns Gitarr-
festival med New Yorkbaserade trum-
slagaren Ronen Itzik och en av  Sveriges 
främsta kontrabasister Lars Ekman 
hoppades vi på en kanonkonsert med 
melodiös, lyrisk jazz, kryddad med udda 
taktarter och färgstarka harmonier. Våra 
förhoppningar infriades! Det är intressant 
att få uppleva hur den nya generationen 
jazzgitarrister förvaltar och utvecklar arvet 
efter Pat Metheney, John Abercrombie 
m.fl. En härlig konsert med fantastisk 
skärgårdsinramning!

Albert Engströms ateljé 22.30
På kvällen har vi som tradition att göra 
midnattskonserter i Albert Engströms 
ateljé. Vi började med detta på festivalen 
2008. Det blev en enorm succé och ett 
eftertraktat inslag i följande festivaler. 
Inramningen med klipporna som försvin-
ner ned i det indigofärgade havet och 
den blåskimrande sommarhimlen som 
bakgrund är oslagbar. Ateljén är liten 
och rymmer endast 40 personer. Det 
saknas elektricitet och vågorna slår in 
under ateljén samtidigt som månen går 
upp ur havet. Vi har i år valt att lägga en 
blueskonsert med Örjan Mäki den första 
kvällen. Örjan har flyttat ned till  Roslagen 
från Kiruna nyligen. Det är första 
gången som festivalen erbjuder utpräglad 
deltablues på dobro (stålsträngad gitarr 
av metall). Förbokningarna var inte så 
många till denna konsert, så vi kände en 
viss oro. Den visade sig vara obefogad då 

Jonathan Bougt, klassisk gitarrstipendiat. Örjan Mäki på dobro. Pierre Nordahl med renässansluta. 
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och Atahualpa Yupanquis mer folkligt 
förankrade musik är stor. Han för fram 
den argentinska själen, i sin sorg-
senhet, avlägsenhet och skönhet i toner 
till Vindarnas grenar gråter, Farvälets 
melodi, Den förälskade duvans dans och 
Södra korset. Vi är tagna, utan ord och 
uppfyllda, innerliga när vi går från 
kapellet på kvällen. Publikens stående 
ovationer berörde även den världsvane 
och ödmjuke mästaren. Det var en upp-
levelse vi sent kommer att glömma.

Albert Engströms ateljé 22.30
Torsdagens program avslutas även denna 
afton med en sen kvällskonsert ute i 
Albert Engströms ateljé. Skymning råder, 
himmel och hav möts, ingen horisont 
i kväll. Lutenisten Pierre Nordahl skall 
underhålla oss under en timme. Det är 
fullsatt även i kväll, extrastolar plockas 
fram, 4–5 personer får trängas i dörröpp-
ningen. Ateljérummet ligger i mörker; 
scenljuset utgörs av två fotogenlampor 
som skall synliggöra texter och noter 
för musikern.  Pierre Nordahl inleder 
med spröda toner från en av sina renäs-
sanslutor.  I sitt program Sonnets and 
Musicke, en exposé över sonetten och tan-
kevärlden kring den, bjuder han på musik 
av Francesco da Milano,  Claudin de 
Sermisy, Orlando di Lasso, John Daniel, 
John Dowland samt en del anonyma 
stycken från Spanien, Italien och Skott-
land. Musiken varvas med
Pierres sonettuppläsning, Petrarca, Dante, 
Michelangelo, Shakespeare m.fl.

Ännu en lyckad konsertdag är till ända 
och vi drar oss tillbaka för att ladda bat-
terierna inför lördagens slutkonserter.

LÖ 7/7
Finaldag! Sent på dagen får vi veta att 
en extra linebox måste införskaffas till 
kvällens sista artist. Efter ett par telefon-
samtal med lokala gitarrpedagoger och 
studiotekniker får vi kontakt med en 
firma som händelsevis befinner sig i 

närheten på en barnfestival och kan till-
handahålla det vi behöver. Samtidigt ska 
Aussel få skjuts till Arlanda och de sista 
blomsterkransarna bindas.

Kl 15.00 Grisslehamns kapell
Avslutningskonsert. Det är en varm 
eftermiddag, solen lyser in i kapellet 
som fylls med förväntansfulla lyss-
nare, föräldrar och anhöriga till de 
kursdeltagare från multigitarr- och 

Roberto Aussel. Sebastian Noelle trio.

Mauritz Agnas, kontrabas samt Sam Segerblom, afrogitarrstipendiat.
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 multiukulelekurserna Havets respek-
tive Vikens Strängar som skall inleda 
eftermiddagens konsert. Till ackompan-
jemang av ukulele och gitarr blir det 
uppspel varvat med allsång – för flera av 
kursdeltagarna är det nervöst och spän-
nande att efter bara tre dagars kurs göra 
sitt allra första publika framträdande. 
Deltagare i åldern 12–74 år har tagit sitt 
instrument från väggen och kommit för 
att spela tillsammans! Konserten fortsät-
ter med uppspel av unga förmågor, 
på sång, gitarr, bas och piano i olika 
konstellationer. Sångare och gitarrister 
från tidigare festivaler bidrar också 
med ett par låtar. Traditionsenligt ger 
Gummessonkvartetten (alt-, tenor- och 
basgitarr) en konsert, denna gång med 
transkriberad filmmusik och bildspel 
från filmer som Den tredje mannen, The 
Deer Hunter, Trollkarlen från Oz med 
flera. Avslutningsvis delas gitarrstipen-
dier ut till två lovande unga gitarr-
talanger, Jonathan Bougt, klassisk gitarr, 
och Sam Segerblom, afroamerikansk 
gitarr. De båda stipendiaterna spelar 
upp var sitt stycke: en vacker tolkning 
av Recuerdos de la Alhambra respektive 
en egen komposition, Blue water blues, 
innerligt och dynamiskt spelat.

En timmes paus och dimman börja rulla 
in över Grisslehamn.

Grisslehamns kapell 19.00, finalkonsert
Akt 1
Kvällens finalkonsert inleds med 
original kompositioner av The Herr Bozo 
duo (Göran Lindelöw, gitarr, Javier 
Herbozo, cajon, maraccas, klockor, 
gong m.m. och Yoshiko Igbrude, sång). 
Som första stycke en kraftfullt rytmisk 
 komposition, den kubanskt influerade 
kompositionen Emilio. Sångerskan 
Yoshiko Igbrude gör entré med en 
friare ballad Blå havet, som övergår 
i en sugande bossanova. I den tredje 
kompositionen Afro Per (Afroperuanska 
influenser) får vi lyssna till ett mycket 
fint uppbyggt cajonsolo. Herr Bozo 
bjuder fortsättningsvis på kompositio-
ner med jazzharmonik, starka inslag av 
improvisation och olika latinska rytmer 
som i kombination med japanska 
texter skapar en fortsatt varm, kokande 
musikupplevelse med mycket närvaro!

Akt 2
Grisslehamns Gitarrfestivals sista kon-
sertdag avslutas med gitarristen Jimmy 
Wahlsteen. Han använder ett flertal olika 
stämningar och capo för att locka fram 
nya klanger ur sina stålsträngade gitarrer. 
Han har turnerat runt världen och fram-
för allt uppträtt i Kanada tillsammans 
med bl.a. Don Ross och Brook
Miller. Han har även uppträtt till-
sammans med gitarristen Tommy 
 Emmanuelle.  Med sin flyhänta finger-
picking-teknik, melodiösa och vackra, 
rockiga spel samt smakfulla användande 
av gitarreffekter och loopstation presente-
rar han egna kompositioner som trollbin-
der oss under festivalens sista timme. 

Sista konsertens extranummer har klingat 
ut, vi går ut i sommarkvällen och möter 
dimman som har bäddat in Grisslehamn i 
en fuktig filt. 

Det har varit tre intensiva dagar som har 
bjudit på ett brett spektrum av gitarrmu-
sik, från renässansluta till klassisk gitarr, 
latin, blues, jazz och rock.

Vi arrangörer känner oss mycket nöjda 
med lyckade konserter, en entusiastisk 
publik samt artister som fått uppleva våra 
fantastiska konsertlokaler och det vackra 
Grisslehamn!

Flyhänt fingerpick-
ing-teknik, me-
lodiösa och vackra, 

rockiga spel samt smak-
fulla användanden
av gitarreffekter och 
loopstation
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NOTBILAGA

Kommentarer till Echoes

Hur fick jag idén/inspiration till detta stycke?
Som många gånger tidigare, satt jag och spelade första satsen av ”La Catedral”. Efter en stunds spelande, så börjar andra fragment 
att ”strömma till”. Nyfiken som jag är, så börjar jag utforska om detta kunde vara början till ett nytt gitarrstycke. Och i detta fall 
tog mig ca tre timmar att få till grundstrukturen, och snabbt få noterna på pränt så att säga. Detta stycke är ganska öppet till sin 
karaktär i fråga om tonalitet. De fyra fjärdedelar som inleder stycket bildar en stomme som jag sedan upprepar, och ger en sorts 
eko effekt, därav kom titeln till, ”Echoes”. Samtidigt ger titeln en historisk tillbakablick för mina känslor angående Barrios  ”La 
Catedral ”, som bl a gav mig inspiration till detta gitarrstycke. Även den sista sextondelen i takt två, bildar en sorts orgelpunkt som 
ger en intressant förskjutning rytmiskt.

Varför skriver jag gitarrmusik?
I mitt fall så började det med att en elev till mig ville lära sig lite skalor. Så jag tänkte att varför inte pröva med en egen etyd? En 
vecka senare fick eleven ett gitarrstycke av mig, som heter ”Mazurka”. Eleven gillade stycket, och efter någon dag så kände jag att 
det kanske var en uppmaning till mig att fortsätta skriva musik för gitarr. Med åren har jag fått uppskattning av mina gitarrelever 
att fortsätta med detta, och det har blivit ett slags tvång och samtidigt en längtan att ”vänta in” nästa stycke. Kort sagt, det är 
härligt med musik!

MARTTI REINEHOLM

Gitarrpedagog vid Skellefteå kommunala musikskola

Din resurs för gitarrdelar och tillbehör

Arvid Mörnes väg 1 i Bromma. Mån-Tors 11-18, Fre 11-16.30 (Lunch 13.15-14)
www.gitarrdelar.se      info@gitarrdelar.se      08-380208
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Allegro ma non tropo

Las mozas del agua
no beben de la fuente del olvido

Joan Serra

Dedicada al Museo Etnográfico de Riaño
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Antonio Carrillo tar emot 
vardagsklädd. Vi kommer in i 
ett rum belamrat med minnen 

och ett femtontal lockande gitarrsargar 
uppradade i sofforna. Han försvinner för 
att komma tillbaka som artisten. Klädd 
i en bronsfärgad, skimrande skjorta, 
flamencoboots och friserad är han redo 
för en intervju. Han rör sig som en 
vessla, berättar och diskuterar oavbru-
tet. Hittills har jag inte behövt använda 
bandspelare. Men nu kommer den fram. 
Vännerna i verkstaden övertygar mig om 

att det här finns ett ordflöde som lätt 
svämmar över. Dem emellan kallas han 
”den stumme”. Carrillo står böjd över 
mig med yviga gester och ropar: ”Jag 
har aldrig brytt mig om att bli solist”, 
med en stämma som skulle kunna fylla 
en kongresshall. Han plockar bland sina 
gitarrer, väljer en, sätter sig att spela, 
avbryter och berättar vidare:

”Jag kommer ifrån Jaen. Pappa var gitar-
rist. Det jag lärde mig av honom gjorde 
att jag ville komma vidare och bli profes-

sionell. Jag sökte upp dansskolor för att 
lära mig att ackompanjera. Så småningom 
flyttade jag till Madrid där jag fick 
kontakt med olika dansgrupper, och min 
karriär satte fart.”

På dansskolorna i Madrids källarlokaler 
upptäcktes Carrillo. Han berättar om 
spelningar utmed kusten i Spanien då han 
sparat pengar genom att sova i bilen. Det 
ena gav det andra. Under 21 år var han 
en eftertraktad gitarrist som hunnit med 
att gästa ett trettiotal länder och ack-

Antonio Carrillo med en del av sin unika gitarrsamling.

Jag har aldrig 
brytt mig om 
att bli solist

En flamencogitarrist måste kunna ackompanjera sång och dans

Åter till Mallorca 
del 2 TEXT: EVA NORéE    fOTO: KERSTIN BJELKEMAN
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ompanjera en lång rad artister. När han 
drog sig tillbaka slog han sig ner med sin 
fantastiska samling av gitarrer i Palma de 
Mallorca. Där äger han en bar som gästas 
av ”flamencos” och ett hus med trädgård. 
          För mig är varje liten falseta 
(variation) han spelar gamla bekanta. Det 
märker Carrillo. Det känns som om vi 
har varit på samma fest, i samma land. Vi 
känner igen koder som förändrats med 
tiden och mist sin betydelse. För så är 
det, flamencon lever med sina utövare, 
utvecklas mer eller mindre traditionsbun-
det. Vi är ju faktiskt lika gamla, jag och 
Carrillo. Vi nämner många kära namn på 
artister som varit våra ledstjärnor. Carrillo 
har rest med Pacita Tomás danscompag-
nie när min lärare Justo de Badajoz var 
upptagen med annat. Vi talade om Justos 
pappa Manolo som spelade med Ramon 
Montoya och om många fler.
          Jag tänker att fyra personer håller en 
tradition levande med gehörsspel genom 
två sekler. Vi lånar från i går för att bygga 
ett i dag som kan leva vidare i morgon. 
          Carrillo säger att hans vän Paco 
de Lucia inspirerat dagens gitarrister till 
ett virtuost och harmonirikt spel som 
många kopierar. Så inspirerade Ramon 
Montoya vår generation. Det finns 
många kopior men få personligheter. 
Sabicas förde Montoyas variationer 
vidare med en fantastisk teknik. Hans 
samtida Niño Ricardo har en absolut 
egen spelteknik och egna variationer 
som inte kan kopieras. Dit hörde också 
Manolo de Huelva. Vart hör då Antonio 
Carrillo som sitter, står och far omkring 
här framför mig livs levande?
         På väggen hänger ett porträtt på 
honom målat av Julio Viera, en elev 
till Salvador Dalí. Jag ser en dynamisk, 
färgstark virtuos som förtrollar. Det är 
lätt att förstå att han varit en eftertraktad 
ackompanjatör. Den tidens flamencosce-
ner var små och intima lokaler eller stora, 
glamorösa Salas de Fiesta. Jag känner igen 
den epoken i honom. Jag återupplever 
blandningen av flamenco och orkestrala 
inslag, sångare som sjunger dramatiska 
coplas, frasande kjolar, kammar som 
lossnar ur håruppsättningar, maskara och 
rouge som rinner ut till groteska tårar, 
stora publikjubel och doften av en billig 
citrondoftande eau de cologne som sval-
kar mellan klädbyten.

          ”Stå still!”, säger Kerstin som följer 
allt som sker med kameran. ”Du kan väl 
försöka vara stilla ett ögonblick!” Carrillo 
visar unika exemplar ur sin gitarrsamling. 
Han tar fram en, han tar fram två, ställer 
tillbaka dem, ångrar sig samtidigt som 
historierna och skratten blandar sig med 
hans plötsliga utbrott av spellust. 
          ”Du måste försöka stå stilla!” 
Kerstin hukar, står på tå och svänger med 
i Carrillos oupphörliga förflyttningar med 
kameran redo. Hon försöker fånga hans 
gitarrer när han demonstrerar.

”Det här var pappas gitarr. Den är byggd 
år 1900 av Antonio de Lorca Ramirez. 
En tidigare generation Antonio de Lorca 
byggde Fernando Sors gitarr. Det var 
gitarrbyggaren Romanillo som kände igen 
den. Pappa var mycket temperamentsfull 
och misshandlade sina gitarrer. Den är nu 
fint renoverad.”

Carrillo visar två flamencogitarrer från 1919 
och 1922 av Domingo Esteso. Det är tre 
generationer Esteso som räknas. Domingo 
började bygga hos Ramirez innan han 
skapade sin egen ateljé i Madrid.

        Han visar oss ett tiotal gitarrer. Jag 
frågar honom hur de mår om ingen spelar 
på dem. ”Jag spelar på dem”, säger han. 
”När kvällen kommer tänder jag eld i 
öppna spisen och spelar på en efter en. Då 
spelar jag bäst för jag är ensam, tonerna 
får tid att klinga färdigt. De stunderna 
kan jag inte dela med någon.”
        Carrillo tänker sälja sin samling 
komplett. Han efterlyser en samlare med 
ekonomiskt oberoende. 
        Vi tar farväl. Carrillo följer oss ut till 
grinden och pekar upp mot sin bar. ”Kom 
tillbaka i sommar när baren är öppen!”, 
säger han, vinkar och slinker in bakom 
grinden och försvinner in i huset. 

Carrillos bar El Merendero ligger lite 
undanskymd vid calle Joan Miró, ett 
stenkast från uppfarten till Castillo Bellver 
i stadsdelen el Terreno.

Vi lånar från i går 
för att bygga ett i 
dag som kan leva  

  vidare i morgon

Josep Sbert, Eva Norée, Antonio Morales, Kestin Bjelkeman, Antonio Carrillo.
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Orden är gitarristen Josep Sberts 
eller ”Pep” som alla kall-
lar honom. Jag möter honom i 

gitarrbyggaren Antonio Morales verk-
stad. Han är som en liten finurlig tomte. 
När jag ser honom tänker jag på Ulrik 
Neumann. Men det tomtelika försvinner 
när han kastar sig in i nutida musik med 
stor precision och mycket temperament. 
Då kan han vara till synes hänsynslös 
mot gitarren för att i nästa stycke från 
1600-talet lägga ner hela sin ömhet med 
mjuka nyanseringar i total harmoni. Pep 
lyfter fram mallorkinska kompositörer 
från 1600-talet fram till våra dagar. Han 
spelar ett 40–50-tal nutida verk av t.ex. 
Jaume Mas Porcel (1909–1993), Joan Serra 
(1963–) och musik av äldre kompositörer 
som barockens  Francesco Guerau (1649–
1722) och Antoni Mestres (1841–1908).  
        Pep föddes i Palma de Mallorca och 
började vid nio års ålder att studera för 
olika lärare. När han var i 14-årsåldern 
fick han möta gitarristen och kompositö-
ren Bartolomé Calatayoud som var född 
1882. Peps pappa som ”kände praktiskt 
taget alla mallorkiner” sammanförde dem. 
Pep berättar:

”Don Bartolomeu, som jag kallade 
honom, levde barnlös med sin hustru 
Catalina. Hemmet var fyllt av konst, 
musikinstrument och minnen. Där fanns 
en närvaro av Arcas, Tárrega och Llobet. 
Den satt i väggarna – en tidsmaskin som 
tog mig rakt in i 1800-talet. Trots sina 
90 år var Don Bartolomeu ungdom-
lig och full av humor. Han ville att jag 
till en början skulle lära mig allting på 
gehör och följa hans anvisningar noga. 
Det gjorde att lektionerna blev väldigt 
långa. Jag kom varje lördagsmorgon vid 
niotiden och var där till klockan två då 
jag gick hem för att äta. Vår relation som 
lärare och elev fördjupades och blev som 
det kunde vara i gamla tider. Vid sidan 
av våra stunder med gitarr och partitur 
omfattade vår samvaro långa samtal om 
musik och livsfilosofi. Vi läste böcker och 
ibland skickades jag iväg att gå ärenden, 
som att köpa tobak. Han rullade sina 
cigaretter själv. Snabbt gick det mellan 
hans smidiga fingrar. Det hängde alltid en 

cigarett i hans mungipa och askan for iväg 
i hans livliga kroppsspråk.
          Jag fick höra många och ofta humo-
ristiska historier. Han var fri i själen och en 
levnadskonstnär. Under mer än 60 år var 
han motor och livgivare till den mallor-
kinska gitarrvärlden. Han avled 1973 lugnt 
och stilla under sömnen 91 år gammal. 
          Det är tack vare Don Bartolomeu 
jag tycker så mycket om att spela nutida 
kompositioner. Jag var ju nära skapelse-
processen och har spelat hans musik, t.ex. 
’Dansa Mora’. Det var också han som 
visade mig den rika mallorkinska gitar-
repertoaren från 1600-talet och fram till 
i dag. Han gav mig handskrivna kopior i 
tusch av gamla tabulaturer och använde en 
femuddig penna när han drog strecken.” 

Pep fortsatte studierna på konservatoriet i 
Palma de Mallorca för Gabriel Estarellas. 
Han har också studerat för gitarristerna 
Angelo Gilardino – som också är kom-
positör – José Tomás och David Russel. 
Vid sidan av sitt konserterande har Pep 
undervisat på konservatoriet. Jag frågar 
om hans elever spelar nutida musik.

”Nej, det är inte många som intresserar 
sig för den reportoaren”, säger Pep. ”Det 
finns inte heller en stor publik.”

”Vad tror du det beror på?”

”Instrumentalister och kompositörer sko-
las i en klassisk tradition. Det är en trygg 
och beprövad väg. Vi får mallar för olika 
decenniers karaktäristiska musik och byg-
ger tonideal, teknik och lyssnande efter 
det. Det är inte många instrument som 
varit gatans, verklighetens musik nära. 
Gitarren har många ansikten och är inte 
fast i en mall. Det samma gäller saxofonen 
och andra instrument för improvisation 
inom jazzen. Den här låsningen bromsar 
kompositörer, musiker och även publiken. 
Kompositörer och musiker är inte säkra 
på instrumentens gränsöverskridande 
möjligheter. Musiken riskerar att bli 
konstruerad och därmed tråkig. Den kan 
också bli så tekniskt svår att läsa och spela 
att våndan i instuderingen inte uppväger 
resultatet. Många instrumentalister sam-
arbetar med kompositörer när de skriver 
för att ge dem klarhet i tekniska osäkerhe-
ter. Jag har ett sådant nära samarbete nu 
med Joan Serra. Det är oerhört givande 
och blir ett medskapande. I sådana samar-
beten kan den nutida musiken utvecklas, 
bli en levande röst för sin verklighet, över-
raska och frigöra.”

Tomten är tillbaka, ser på mig med 
plirande vänlighet och säger: ”Och du då, 
berätta hur du fastnade för gitarr.”

”Digitaria” 1997, musik av Joan Serra, 
Mallorcas filharmoniska orkester med Josep 
Sbert som solist finns på Youtube. Ljudåter-
givningen är tyvärr inte den bästa men man 
får ändå en uppfattning.

Josep ”Pep”  Sbert spelar på en gitarr
byggd av Antonio Morales.

Gitarren och saxofonen står gatans och verklighetens musik nära

  Gitarren har  
  många ansikten  
  och är inte fast
  i en mall
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Under Liten Gitarrakademi på 
Ingesund fick jag en pratstund 
med årets gästlärare, Mark Eden 
och Christopher Stell. Det var en 
frukosttid i slutet av kursveckan, 
men jag kunde inte spåra någon 
trötthet hos duon.

PL: Vi har hört er båda ge många upp-
skattande kommentarer om gitarrakade-
min här på Ingesund. Har ni lust att börja 
med att berätta lite om era intryck av vad 
ni har funnit här i Arvika?
ME: Absolut! Jag älskar verkligen den här 
mixen av olika gitarrstilar. Alla, inte endast 
lärarna och studenterna som har kommit, 
utan också konserterna på kvällarna, verkar 
helt bekväma med att blanda alla de här 
olika stilarna tillsammans. Det är fascine-
rande med den här blandningen. Vi har 
ingenting liknande i Storbritannien. Jag 
menar inte bara den svenska folkmusiken 
utan också till exempel de som gick upp 
och spelade blues igår kväll. Och det verkar 
inte finnas någon dold eller fast agenda 
utan alla här accepterar olikheterna och 
njuter av dem – det är bara fantastiskt!

CS: En annan väldigt underbar sak med 
den här festivalen är att lärarna här har 
en genuin vilja av att lära av varandra, 
en kollektiv anda av att vi vill bli bättre. 
Och det finns inga egon, mer än att vem 
man än talar med så frågar man varan-
dra om saker, man lyssnar till varandras 
undervisning. Man lyssnar till varandras 
tankar om musik och om undervisning. 
Jag tror det är ovanligt med den här 
blandningen av människor som är här 
enbart för det rena nöjet i att spela och 
alla de många professionella pedagogerna 
som är här för att utforska och lära av 
sina kollegor. Det är en storartad sak, för 
det är ensamt att undervisa i gitarr, och 
jag tror det är en ständig risk att man 
fastnar i samma hjulspår. Det som finns 
här är möjligheten att komma ur det, 
att tänka utanför boxen. Det är impo-
nerande med det fina samarbetet, och 
jag ser ingen rivalitet, inga egon, utan 
det är helt enkelt en lärprocess. Alla är 
fantastiska här med den själ de lägger ner 
i väldigt genomtänkta lektioner. 
PL: Det du säger ger mig förhoppningar 
om att arbetet med den här kursen blir 

fruktbärande för gitarrspelet i Sverige. 
Tror ni att det är så?
CS: Jag tror att allt som för samman 
något som är väldigt fragmenterat, som 
att undervisa i klassisk gitarr, är en god 
sak för gitarrspelets standard i hela landet. 
Vi vet av erfarenhet hur svårt det är. Vi 
har en egen festival där vi har försökt att 
arrangera något liknande för lärare, och vi 
har försökt att få med oss andra lärare på 
tåget, men det finns ett motstånd. Många 
har sitt eget spår och är protektionistiska 
men det vi har funnit här är raka mot-
satsen. Ingen anda av att det här är mitt 
utan mera att man frågar varandra: ”Hur 
gjorde du det där?”, och det bara måste 
vara bra för utvecklingen av gitarrspelet. 
PL: Motsatsen till att skydda sig mot 
”industrispionage” och istället bygga 
något tillsammans alltså?
CS: Ja, en explosion av idéer.
ME: Jag menar att det är en storartad sak, 
särskilt om ni kan bygga upp en mötes-
plats dit alla gitarrlärare vill komma och 
samtidigt behålla den här avslappnade 
atmosfären som den här platsen också 
genererar. Det skapar förtroende om man 

TEXT:  PETER LARSSON                  fOTO: BENGT MAGNUSSON

Intervju med
Mark Eden och Christopher Stell
Ingesund 2012-07-27
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känner sig trygg med att man kommer 
att möta något nytt och kunna utbyta 
idéer i en verkligt god miljö. Det fungerar 
verkligen bra och kanske kan det till och 
med utvecklas vidare.
PL: Så ni tror att årstiden och omgivning-
arna hjälper till att skapa kursen? Ni har ju 
också varit på Uppsalafestivalen i oktober 
när det är mörkt ute och man kanske bara 
vill stanna inomhus och jobba.
CS: Det är en helt annan sak. Den här 
kursen ger utrymme att tänka efter, och 
jag tror det är framför allt det som den 
handlar om. Du behöver få komma ut i 
det här vackra landskapet för att tänka, 
lyssna och lära. Uppsala är ett helt annat 
koncept. Det är en kommersiell festival, 
i den bästa betydelsen av ordet. Det är 
mycket mer att presentera en häftig show 
varje kväll, stora konserter, och den vän-
der sig mycket mer utåt.
PL: The guitar experience?
CS: Ja. Och det är också väldigt viktigt, 
men gitarrakademin här handlar mycket 
mer om människorna som arbetar med 
undervisning och musik. Att ha den på 
sommaren med sjöarna och landska-
pet bidrar. Jag känner det ur mitt eget 
perspektiv. Jag har undervisat mycket 
här men jag har också haft tid att öva, att 
lyssna på andra och att samtala med kol-
legor, när vi var i Uppsala hände inte det, 
allt gick fortare.
PL: Ett tightare schema?
CS: Ja, samtidigt var det fantastiskt i 
Uppsala på ett annat sätt, med otroliga 
konserter.
ME: Jag tror att när man har en sådan 
festival som i Uppsala, som är mycket 
framgångsrik, behöver man inte göra 
något liknande. Vad som behövs är 
kontrasten. Folk kan komma hit för att 
få tid och plats att smälta all information. 

Där blir man mer bombarderad och får 
gå hem efteråt för att smälta allt. Här får 
man möjlighet att absorbera och det är en 
avslappnad atmosfär som gör det enklare 
att ta in något nytt. Jag tycker att kombi-
nationen är perfekt!

PL: Låt oss byta fokus från oss i SGLS till 
er. Ni har varit en duo i, vad är det nu, 
tjugofem år?
CS: Tjugotvå eller tjugotre, sedan 1989.
PL: Då vill jag fråga vad som är nyckeln 
till att få en kammarmusikensemble att 
fungera väl över en så lång tidsrymd? Det 
finns ju några, Presti-Lagoya förstås, men 
de var också gifta, Rubio-kvartetten – det 
finns exempel men det är ändå ganska 
ovanligt att hålla ihop en ensemble och 
arbeta ihop så lång tid.
CS: Jag vet inte vad Mark skulle säga, 
men jag säger: Hela tiden nya idéer. 
Mark är väldigt bra på det. Han kom-
mer med nya helt olika projekt hela 
tiden. Så vi spelar hela tiden olika slags 
repertoar i olika perioder. Nya stycken, 
till exempel Johannes Möllers stycke 
som han skrev för oss, och jag bara 
älskar det. Sedan, när man har något 
som visat sig fungera måste man också 
vårda det. Vara försiktig. Livet kan 
vara sådant. Håll ögonen på bollen och 
tappa inte riktningen. Jag säger samma 
sak till mina unga studenter: ”Hitta 
ditt spår och håll fast vid det! Följ din 
idé även om du måste veta att det inte 
alltid går vägen.” Ibland gör det ju 
verkli-gen inte det. Det vet vi alla, och 
då kan man tvivla på hela idén. 
          Också undervisningen vi har fått 
från verkligt goda lärare. Sergio Assad, 
till exempel, som har gett oss mycket 
tid. Många har gett oss mycket hjälp och 
chanser, bra konserter.  

ME: Ja, det är som Chris säger. Vi skrat-
tar åt det för min fru brukar kalla Chris 
för ”min första fru”. Det är ett skämt, 
men samtidigt är detta en sorts äkten-
skap för det måste fungera på så många 
olika nivåer, professionellt, musikaliskt, 
det kan vara väldigt intensivt. Nu har vi 
kommit till en punkt när vi – vi bråkade 
faktiskt en hel del tidigare – men nu har 
vi kommit till en punkt där vi har en 
väldig acceptans för varandras idéer och 
tillvägagångssätt. Och vi har kommit till 
en punkt när vi alltid prövar varandras 
förslag – vi till och med lär oss varandras 
stämmor så att vi efter två år med ett verk 
kan säga: ”Du vet, jag tror att jag faktiskt 
skulle spela bättre på din stämma”, och 
då byter vi. Så det är väldigt trevligt och 
öppet mellan oss. Och när vi turnerar 
måste vi alltid tillbringa mycket tid till-
sammans, så det har en viktig social sida. 
Det är kul, vi har mycket trevligt tillsam-
mans. Så till den milda grad att man kan 
tänka att vi inte borde göra det här, det 
är nog inte bra för hälsan! Och vi träffar 
så många människor, det är också en 
underbar sida av det, att träffa så många 
människor. Min fru skulle älskat att vara 
med här under veckan! 
CS: Nu har vi ju kvartetten också, så 
Marks fru kan delta på ett annat sätt. Vi 
har börjat kunna göra så att vi gör ett 

Hitta ditt spår 
och håll fast vid 
det! följ din idé 

även om du måste 
veta att det inte 
alltid går vägen.

Jens Amborg och Mark Eden. Christopher Stell och Titus Oxenstierna.
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par konserter som duo och sedan med 
kvartetten på samma turné. 
ME: Och det har gett ny energi, fräschör. 
Det kan bli väldigt intensivt att spela som 
duo, och det vi arbetar med tillsammans 
med de andra två kvartettmedlemmarna 
påverkar oss också mycket som duo. På 
varje plats vi kommer till får vi möjlighet 
att liksom absorbera nya idéer från dem 
vi möter, och det har varit till fantastisk 
nytta för vår utveckling. 
PL: Så ni menar att många influenser 
från andra, antingen genom möten eller 
samarbeten, får er att fungera bättre och 
utvecklas.
CS: Det håller oss fräscha.
ME: Ja, man behöver få nya idéer hela 
tiden. Inte för att spola de gamla men för 
att behålla en rörelse framåt och samla på 
sig mer. För oss är det viktigt.
PL: Och jag antar att en viktig del av 
detta är att ha roligt.
ME: Absolut, humor är en stor del av vårt 
samarbete. 
CS: Det är därför vi gillar att vara här så 
mycket. En god balans mellan allvarliga 
studier, jättebra konserter och ”great 
time”, det är vad det måste handla om. 
ME: Humor är ett kraftfullt vapen, inte 
minst vid konserter. Och vi använder 
det hela tiden – antagligen för mycket. 
När vi spelade Brouwer, till exempel, 
där han skrivit in liksom ett slagsmål 
mellan stämmorna mitt i stycket. Vi har 
haft stor succé med det teatraliska i det 
stycket. Det hjälper oss också. Vi vill inte 
vara för allvarliga och bli uttråkade av 
varandra.
PL: Och det hjälper publiken. Ett av 
de fina intrycken från er konsert var att 
det inte handlade om musikframförande 
utan om en akt, med stor musik men 
också med mycket kommunikation, mel-
lan er själva och utåt mot publiken.

CS: Jag tror att detta behöver uppmuntras 
också i undervisningen. Unga behöver 
uppmuntras att inte bara se det som en 
recital utan att det är en process där du 
måste få alla engagerade. 
ME: Och underhålla! Underhållning 
ses ibland som ett billigt ord. Klassisk 
musik ska vara konst – vilket det förstås 
är, men underhållning innebär ju faktiskt 
i grund och botten att du framkallar ett 
engagemang hos människor. Du måste 
fånga publikens uppmärksamhet så din 
publik inte stänger av och somnar mitt 
i konserten – vilket jag verkligen hop-
pas att de inte gör! Alltså måste du fånga 
uppmärksamheten.
PL: Jag tror att det är dags att omvärdera 
ordet underhållning.
CS: Ja, alla har sin egen ingång i det. 
Det ska inte innebära falskhet, du måste 
kommunicera vem du är. En tyst och 
inbunden person kan ändå kommuni-
cera på ett äkta sätt från scenen och i sitt 
musicerande. För mig var Johan Löfving 
ett exempel på det i finalen om Rörby-
stipendiet. 
          Det märks om det du gör inte är 
äkta, så scenkommunikation kräver för-
siktighet. Jag har använt det mycket, och 
ibland gått över gränsen, men väldigt ofta 
kan man använda underhållning för att 
komma förbi nerver och rampfeber. Till 
slut hittar man sitt eget förhållningssätt.
PL: Så du uppskattar att kunna ha en små-
pratande stämning mellan dig och publiken.

CS: Det gör jag, därför har jag också 
uppskattat att spela här så mycket. Alla 
såg bara ut att vara så glada att vara här, 
såg fram mot en toppenvecka, och nu i 
slutet av veckan förstår jag också var det 
kom ifrån. 
ME: Till den här sommarkursen kom-
mer ju människor tillbaka år efter år och 
blir på sätt och vis som en familj. Så vi 
som kommer in som nykomlingar skulle 
ha kunnat mötas av ”Vad är ni för ena?”, 
men inte alls. Det har varit så välkom-
nande och alla var öppna och ivriga att 
höra de nya artisterna. Och det märks ju 
också på de andra artisterna att man gärna 
kommer tillbaka och spelar igen, vilket 
är lättförståeligt i en så varm och intim 
atmosfär. Som artist här kan man liksom 
luta sig tillbaka, prata med publiken och 
bara ha trevligt i konsertsituationen.
CS: Det är väldigt professionellt skött. 
Många personer är inblandade och alla 
vet vad de ska göra. Andreas Edeskog ser 
till att alla mår bra, någon sköter ljus, 
någon ljud i ett smidigt lagarbete. Jag 
har upptäckt fler och fler personer under 
veckan som var och en tar hand om sin 
del, och det märks knappt, för det verkar 
finnas en sådan rutin.
PL: Jag har själv varit med de senaste fem 
åren, andra har varit här i 25, och det har 
varit enkelt att komma in som ny tack 
vare den rutin och kunskap som redan 
fanns på plats. Det handlar mer om att se 
vilka delar som behöver tas om hand och 
gå in där.
CS: Det är lite som att sköta en gitarrduo. 
Du ska alltid testa nya idéer men måste 
vara rädd om det som finns, eftersom det 
uppenbart finns kvaliteer att ta vara på. 
Kasta inte ut barnet med badvattnet.
ME: Som vi hela tiden gör med duon. 
Det finns några kärnkvaliteter som vi 
alltid tagit vara på och som har hållit 

Humor är ett 
kraftfullt vapen, 
inte minst            

    vid konserter

Christopher Stell, Andreas Edeskog och Mark Eden.
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oss entusiastiska som musiker. Under 
studietiden var ingen av oss en av de 
studenterna som blev haussade av våra 
lärare. Ingen av våra lärare, särskilt under 
de tidiga studieåren, sa att de trodde på 
oss eller att vi skulle kunna bli internatio-
nella artister.
CS: Snarare tvärtom.
ME: Vi fick mer möta det pessimistiska: 
”Du vet, det är ett väldigt tufft liv att 
försöka bli musiker.”
         Och detta var av stor vikt för vår 
utveckling, för vi överlevde tack vare 
vår entusiasm – och vi mötte förstås 
även fantastiska lärare. Lärare som såg 
potentialen och hjälpte oss långt. Men 
vi kommer från ett perspektiv där vi 
inte förväntar oss något. Så varje gång 
vi blir erbjudna en konsert känns det 
fantastiskt och vi blir jätteglada över 
det. Medan andra kan uttrycka: ”Oj, 
en konsert till! Jag måste göra så många 
nu”, är vi verkligen entusiastiska över 
att få spela. 
PL: Så ni blev aldrig bortskämda?
ME: Nej, det gjorde oss realistiska och, 
kan man säga, jordnära, och därför, när 
vi till exempel undervisar en masterclass 
och det är en student som kanske kämpar 
med ett tekniskt problem, skulle vi aldrig 
säga att det inte är tillräckligt hög nivå 
på tekniken och göra dem besvikna. Vårt 
mål är att alltid få fram det bästa ur just 
den här personen i den här situationen. 
Det finns inget värde i att få någon att 
känna sig liten utan det gäller att få fram 
det som de kan lära där de är, att hjälpa 
till med det.

PL: Den enda egentliga intervjufrågan 
som jag hade tänkt på innan vårt samtal 
skulle kunna få avrunda konversationen. 
Hittade ni varandra på college eller hände 
det i något annat sammanhang? 
CS: Ja, det var på college, och jag tror att 
det var en fråga om ren tur. En lycklig 
slump! Ibland träffar man rätt person vid 
rätt tidpunkt, det kan vara din fru eller 
en samarbetspartner, och det tar tid innan 
man vet om det kommer att fungera eller 
inte, först måste man hålla på. Att vi möt-
tes var en följd av flera lyckliga omstän-
digheter. När jag var 16–17 och provspe-
lade blev jag erbjuden en plats på Trinity 
Music College i London, och det var 
den enda skolan jag kom in på. På den 
tiden, det ska understrykas, för nu har det 
utvecklats, fanns inte mycket där för en 
ung klassisk gitarrist. Alla sa: ”Ta platsen!” 
Men jag tänkte att jag skulle vänta ett 
år, ge det en chans till. För jag tänkte att 
jag behövde komma in på Royal College 
eller Royal Academy, annars skulle jag 
komma ut ett par år senare utan att ha så 
mycket framför mig. Så jag tog ett år och 
övade som en galning, vilket lustigt nog 
var samma år som Mark kom in tillsam-
mans med mig. Och jag hade tänkt att jag 
skulle välja Royal College men ändrade 
mig i sista stund och valde Royal Academy, 
och det var mitt livs bästa beslut. Det var 
inte bara Mark, vi hade också Gary Ryan 
där, och det var ett fantastiskt år, hela den 
perioden på Royal Academy of Music 
var fantastisk för gitarrstudenter. Det var 
genom Stephen Dodgsons Promenade 
som vi spelade vårt första verk tillsam-

mans och det satte igång allt. Stephen 
Dodgson har skrivit en gitarrkonsert för 
oss nu och varit väldigt viktig för oss, 
hjälpt oss vidare. Det var bokstavligt talat 
bara ett infall som fick mig att ändra 
mitt val av college, om jag hade tänkt 
annorlunda hade inget av detta hänt, och 
jag tycker det är ganska fascinerande. Jag 
kunde i och för sig ha gått åt ett annat 
håll och gift mig med en miljonär.
ME: Du kunde ha gått på Royal College 
och mött någon mycket bättre än jag.
CS: Nej, det skulle inte ha hänt. Så tur.
ME: Som Chris säger, det är de här små 
guldklimparna av tur som avgör. Men 
jag tror också att det var viktigt för oss 
att vi träffades så tidigt, innan vi var 
färdigutbildade och hade hittat våra egna 
uttryck. I stället började vi spela tillsam-
mans och fick växa tillsammans och 
skapa ett gemensamt uttryck när ingen 
av oss hade något. Jag tror att det är 
väldigt svårt för två riktigt bra gitarrister 
att förenas. De har så stark personlig-
het. Medan vi visserligen har våra egna 
personligheter arbetar de aldrig mot 
varandra, och vi har byggt en personlig-
het tillsammans.
PL: Så Eden-Stell har en egen personlighet 
tillsammans som ni byggde gemensamt?
ME: Jag tror att en duo måste erbjuda... 
Folk vill se två personligheter. Men det 
finns också som du säger en tredje per-
sonlighet som är duon. Det tror jag inte 
man kan få annat än i sällsynta fall, t.ex. 
bröderna Assad eller andra som är syskon 
eller tvillingar. Och det har vi haft turen 
att kunna utveckla eftersom vi börjat 
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spela tilsammans tidigt, vi har utvecklat 
ett slags broderskap. 
CS: Så vi ser fram mot de kommande 
trettio åren!
PL: När visste ni: ”Vi är en duo”? Hur 
långt efter Dodgsons Promenade kom det?
ME: Vi gick andra året när vi arbetade 
med Stephen, och det var som sagt det 
första större verk vi spelade ihop. 
CS: Men vi tänkte nog inte tanken att vi 
var en duo förrän vi träffade Sergio Assad. 
Det var i Cordoba, och vi hade tur, för 
det var bara vi och en annan duo där hela 
festivalveckan det året. Då, och än idag, 
var jag helt förtrollad av Assadbrödernas 
spel. Jag bara häpnade inför hela idén 
med två gitarrister som jobbade så nära 
och med sådan karisma. Vi spelade för 
dem och de var nog helt perplexa över 
hur förfärligt och hur engelskt det var. 
När vi sen åkte ifrån Cordoba frågade 
jag Sergio om jag kunde få hans nummer 
utan att tro att han skulle ge oss det, och 
han skrev ner det på en liten papperslapp.
          Inget mer hände förrän nästan fem 
år senare när vi lämnade Royal Academy. 

Då hade vi fått igång duon, Sergio hade 
sparkat igång oss i Cordoba. Vi hade mer 
konserter som duo än som solister och 
vi fick stipendier för att kunna studera 
utomlands. Jag hade sparat den där pap-
perslappen. Jag ringde Sergio och han 
bara lyfte luren och visste direkt vem jag 
var: ”Chris, nice to hear from you!”, som 
om vi just hade setts. Det var mer än fyra 
år senare. Och det var faktiskt bara en 
vecka innan han skulle flytta från Paris 
till Bryssel. Jag fångade in honom precis 
innan han försvann. En vecka senare hade 
det numret inte fungerat. 
          Detta följdes av en hel serie lektio-
ner för honom i Bryssel över två år och då 
kändes det för mig att detta är fantastiskt, 
unikt! Hela konceptet av gitarrduo. 
          Och jag har insett att jag inte är 
solist. Det är mer en fråga om personlighet 
än förmåga. För att spela solo behöver man 
ha något i sig som jag inte har. Så just när 
vi lämnade Royal Academy 1992 började 
saker att falla på plats och växa, sakta. 
          Det var en sådan tur att jag hade 
sparat den där lappen med numret, för 

det satte fart på en hel serie av händelser 
som fick oss att komma vidare. 
PL: Ännu ett av de små lyckliga samman-
träffandena!
CS: Jag skulle vilja avsluta med att säga att 
det också har bestämt vårt sätt att arbeta. 
Vi säger aldrig nej till någonting, vi gör allt 
och tar alla möjligheter. Aldrig till elever, 
aldrig till att spela. Vi har spelat för barn, 
i fängelser, bakgrundsmusik. Jag säger 
det till alla: ”Vänta inte på att något ska 
hända!” Det var så vi fick spela i Iserlohn, 
Thomas Kirchhoff hörde oss i en kompis 
vardagsrum. Han ville inte höra oss, men 
vår vän ringde och sa: ”Han är hemma hos 
mig, ni borde komma och spela ett stycke.” 
Vi körde hela vägen ner till Exeter och 
spelade bara för Thomas och han sa: ”OK, 
ni kan komma och spela.” 
ME: Du måste bara ta alla möjligheter 
när de dyker upp. Det och tur.
PL: Så det kan bli avslutningen på den 
här intervjun, ett råd till alla unga gitar-
rister.
CS/ME: Ja, chanserna i livet väntar inte 
på dig, ”grab it!”.
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ULF G ÅHSLUND
 — en frontgestalt

ULF G ÅHSLUND är känd för att vara 
den som på 70-talet fick svenska folket att 
inse att de kunde lära sig spela gitarr. Hur 
blev han det och har han gjort något mer? 
Några svar kommer här.

Det är 30 år sedan vi sågs. Historien kom-
mer rusande emot mig. Jag ska skriva en 
artikel och märker snart att en bok vore 
det lämpliga formatet. Det här blir en 
översiktlig bild där många delar inte kom-
mer med och andra blir omnämnda utan 
att fördjupas. Jag ska lyfta fram några 
huvudlinjer samt några av mina egna 
intryck av Ulf som pedagog. Fotografi-
erna är en viktig del i artikeln. Titelns en 
frontgestalt kommer sig av att jag upp-
fattar Ulf som en person som ofta stod 
främst, var visionär, var ivrig, uträttade 
mycket, blev omdebatterad, fick vänner 
och fiender, fick stort genomslag i media. 
Kort sagt, oavsett vad man tycker om 
honom och hans gärning, kommer man 
inte runt honom. Han är en portalfigur 
inom svenskt gitarrliv under 1900-talet.

På samma sätt är Cornelis Vreeswijk en 
portalfigur inom svenskt visliv under 
1900-talet. Omdebatterad, kontroversiell. 
Men det är inte möjligt att bortse från 
hans visor och tolkningar av andras 
musik. Lite senare ska jag berätta om 
mötet mellan dessa två tungviktare.

TEXT: ROBERT ROBERTSSON 

fOTO: LARS MATTSSON, OSCAR HEDLUND, BENGT MAGNUSSON

 Utanför TV-huset i England 1974.



Gitarr & Luta 3 • 201242

1953 –1956
Ulf G Åhslund föddes 1938 i Brunflo 
i Jämtland, inte långt från Östersund. 
Fadern var svarvare och modern hemma-
fru. Efter avslutad skolgång jobbade han, 
egentligen för ung, som springpojke under 
några år. 1953– 956 var han sjöman med 
resor över hela världen, 1956–1961 gruv-
arbetare i Kiruna. Inte den vanligaste bak-
grunden för en klassisk gitarrist och inte 
den självklara i de akademiska salongerna.

Hans musikaliska bana började med sång 
bl.a. i Frukostklubben. Gitarren kom in 
som ett önskat kompinstrument. Han 
lärde sig fiol som första instrument och 
fick tidigt erfara vad pedagogiken kan 
göra med musikintresset och spelglädjen.

På gitarr är han i grunden autodidakt. 
”Det fanns gott om fantasi”, men ont om 
lärare. En arbetskamrat och svetsare i gru-
van visade honom olika komprytmer, men 
till största delen var han utlämnad till eget 
skapande, på gott och ont. Han upptäckte 
snart att han hade ett stort nagelproblem. 
Det förvärrades med åren och skulle bli till 
ett slutgiltigt och oöverstigligt hinder. 

Radion var en kanal till världen. ”Jag 
tyckte det var oförskämt att bara berätta 
om den ene som spelade och inte de 
andra”, sa han efter att ha hört Segovia på 
radio. Sverige var i mångt och mycket ett 
u-land vad gäller kvalificerat gitarrspel. 
Så småningom kom han i kontakt med 
gitarrister som Roland Bengtsson, Paul 
Gerrits, Per-Olof Johnson, ”en svensk 
Segovia”, och Per-Olof Hedlund, som 
han beundrade. Mötena med Banjo-Lasse 
inspirerade honom mycket.

Efter flera korta kurser tog han musik-
instruktörexamen vid Ingesunds Folkliga 
Musikskola 1964. Klassisk gitarr som 
huvudinstrument och piano, blockflöjt, 
cello och viola da gamba som biinstru-
ment. Utöver standardutbildningen 
erhöll han också, på teorilärarens initiativ, 
undervisning i komposition. Per-Olof 
Johnson var hans gitarrlärare och Ulf 
 dennes första elev där.

235 KONSERTER                            
UNDER 8 MÅNADER
”Jag skulle bli lärare. Det var det som var 
målet. Spela skulle jag göra ändå.” Och 

det gjorde han. Solo eller i grupp. Under 
60-talet solo med välfyllda Rikskonserter-
turnéer, eller vad sägs om 235 konser-
ter under 8 månader? Under samma 
period och senare tillsammans med 
Bengt Hallberg,  Barney Kessel, William 
 Clausson, Claes Pehrsson, Alf Hambe 
m.fl. Skivinspelningar med Cornelis 
Vreeswijk, William Clausson, Gunnar 
Hahn, Håkan Hagegård, Peter Ekberg-
Peltz och andra.

CORNELIS
Ulf och Cornelis träffades första gången 
på restaurang Tennstopet. Tycke uppstod 
och resulterade i utsåld krogshow och LP-
skivan  Movitz! Movitz! 1977. En bortglömd 
pärla av alla Bellmantolkningar. Inspelad 
i franska värdshuset på  Djurgården. En 
röst, en gitarr, allt i Åhslunds arrangemang. 
Jag har svårt att se någon annan dåtida klassisk 
gitarrist som kunde matcha Cornelis personligt 
och musikaliskt.

”Vi hade planerat att vi skulle göra Birger 
Sjöberg och Dan Andersson. Vi hade en 
rolig agenda framför oss och det är väldigt 
tråkigt att den inte blev av.”

Med Alve Johansson och Anders Forsström 1983.
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 Med Cornelis Vreeswijk 1977.

 En dag på jobbet 1992.
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I Tom Alandhs TV-dokumentär Cornelis 
beskriver Ulf honom så här: ”Han var ju 
en musikalisk vilde, kan man säga, men 
intelligent och intuitiv och han träffa’ 
alltid rätt med hjälp av det. Det var en 
sagolik timing som han hade. Han var 
snäll och vildvuxen, oregerlig, komplice-
rad. Han var enkel och han var ensam, 
populär och jagad. Allting på samma gång 
och i en enda röra.” En beskrivning som 
jag delvis tycker passar in på Ulf själv.

EN PEDAGOG FÖR FOLK             
OCH HÖGSKOLA 
Möjligen är det som pedagog Ulf har 
lämnat störst avtryck. Gitarrens status 
i Sverige var låg. Den fanns inte på 
musikhögskolorna eller i de kommunala 
musikskolorna. Intresserade hänvisades 
till studiecirklar och Hagströms kurser. 
Det fanns runt tio klassiska gitarrister 
av god kvalité. De hade sökt upp Svea 
Hammarberg eller åkt till Österrike och 
Spanien. Jörgen Rörby grundade SGLS 
för att få in internationella kunskaper och 
influenser till det isolerade Sverige.

Ulfs första pedagogjobb var som cirkel-
ledare hos ABF i Kiruna 1957–1961. Ulf 
tvekade först att ta uppdraget. Han hade 
bara spelat gitarr ett halvt år och tyckte 
inte han kunde något. Han fick då lära sig 
ABF:s motto för cirkelarbetet. Man skulle 
vara en primus inter pares, dvs. den främste 
bland likar. Inte en traditionell lärare, 
utan en ledare. Det passade Ulf bättre 
och detta motto skulle påverka mycket av 
hans fortsatta arbete. 

Sen gick tåget. Musiklärare i Kiruna 
kommunala musikskola, startade 
gitarrpedagogutbildning vid Framnäs 
Folkhögskola, Norrbottens första musik-
konsulent, lärare vid Skolöverstyrelsens 
kompetenskurser, startade gitarrpeda-
gogutbildning vid SMI och Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm.

Ett viktigt spår var de serier av TV- och 
radioprogram som SVT sände med 
Åhslund som pedagog. Det fanns inga 

kommersiella kanaler och det som visades 
i rutan var ofta samtal i lunchmatsa-
len dagen efter. Programmen är idag 
folkbildningshistoria. Sveriges Radios 
publikundersökning räknade fram att det 
var ungefär en kvarts miljon elever i Ulfs 
TV-klass. Levin och Bjärton tillverkade 
gitarrer för allt vad tygen höll. Kursböcker 
såldes i bestseller-upplagor. Ulf blev en 
del av gitarr-boomen på 70-talet.

Det uppstod också en hätsk och inflam-
merad debatt i Gitarrsverige. Den rörde 
teknik, status, notation m.m. En debatt 
som idag är övervunnen till stor del och 
ersatt med respekt mellan olika genrer 
och spelsätt.

”Gräv där du står” är en ledstjärna i 
Åhslunds pedagogik, och för att kunna 
göra det så måste metodiken vara i 
samklang med förutsättningarna. Annars 
blir den verkningslös. ”Det är som att lära 
ett barn att läsa och skriva innan det får 
prata. Och här har du parallellen till hela 
tekniken Se, Hör och Härma. Vad är det 
barn gör? Dom gör precis det.”

Leken, lusten, det roliga är också centralt. 
Även här lyser barnperspektivet fram. 
Pedagogiken är en produkt av hans liv 
och han är en produkt av sin egen peda-
gogik. Idag har grundtankarna inom den 
en bred acceptans. Mig veterligt har ingen 
annan pedagog skrivit en kursbok där en 
figur, Tabbe, slår sönder gitarren i en illus-
tration. Ulf fick också känna på svårighe-
ten att befinna sig i de bägge lägren, det 
folkliga och det akademiska.

TONSäTTARE/ARRANGÖR
Enligt Libris finns det 81 titlar på svenska 
där Ulf G Åhslund är upphovsman eller 
medförfattare. Det är kompositioner med 
svensk folkmusik, Hösten, Rytmico mm. 
Det är arrangemang av ett brett spek-
trum musik för olika besättningar. Det är 
projekt där Ulf bett musiker som Gunnar 
Hahn och Hans Eklund att skriva. Det är 
pedagogiskt material. Det är …

INTERNATIONELLT
För att förstå Ulf G Åhslunds betydelse 
måste vi också se utanför Sveriges gränser. 
Hans böcker och noter finns i en stor del 
av världen. Böckerna är översatta till flera 
språk. De svenska TV- och radioprogram-
men sändes i hela Norden. Norge gjorde 
två egna radioprogramserier. I England 
producerades ett flertal TV-serier. Här var 
klassen en och en halv miljon deltagare. 
Han spelade utomlands. Han medver-
kade som musiker i flera länders TV- och 
radiosändningar.

MINA INTRYCK
Jag hade förmånen att ha Ulf som 
pedagog vid två tillfällen. Det för-
sta var en helgkurs i november 1979 
i Huddinge. Jag var cirkelledare vid 
ABF och Ulfs uppgift var ”att få upp 
utbildningen så att de som undervisade 
fick en kompetens”. Kursen vimlade av 
pedagogiska tankar och material. En 
anteckning: ”Lärarna, auktoriteterna 
avgör inte vad som är rätt respektive 
fel. Situationen avgör!”

Det andra tillfället var vid Musikhög-
skolan i Stockholm under två år i början 
av 80-talet. Jag var blivande musiklärare 
och Ulf metodiklärare. Några intryck: Jag 
har aldrig förr eller senare träffat en lärare 
som varit så hängiven. Han fullkomligt 
öste ut material. Jag frågade en gång: När 
har du gjort det här? ”I natt.” 

Han låg i framkant vad gäller tekniken. 
Gnuggisar, notskrivmaskin, ja det var 
före notskrivningsprogrammen, speciella 
undervisningsbås med kassettbandspelare, 
inspelningsstudio för studenterna m.m. 

Jag och en kurskamrat, Peter Ohlsson, 
spelade ett duoarr av Sagosvit, som Ulf 
hade komponerat för accordeonspelaren 
Mogens Ellegaard.

CODA
En arbetsdag med Åhslund var ofta från 
06.30 till 01.30. Det höga tempot och 
arbetsbelastningen hade ett pris. I början 
av 90-talet drabbades han av flera allvar-
liga hjärtinfarkter. 

Alla citat är från Ulf G Åhslund

Källor:
Intervju med Ulf G Åhslund 26/3 2012
Oscar Hedlund; Galen i musik 1975
Tom Alandh; Cornelis TV-dokumentär 2004 
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Fakturera för giget 
utan att ha företag!
� 

� 

Idag är Ulf inte längre aktiv i gitarrlivet. 
Han jobbar på sitt lantbruk. Kör traktor, 
fäller träd, bearbetar dem till timmer 
och bräder, bygger hus och har haft 
får.  Kanske kan man säga att cirkeln är 
sluten. Han började som kroppsarbetare 
och är tillbaka.

Men vilken resa det blev!

 Med Cornelis Vreeswijk 1977.

Såg du den lilla fågel? 2012.
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GITARRFESTiVALLENTUNA

                  
                   

GITARRFESTiVALLENTUNA 2012                                

VÄLKOMNA!
VALLENTUNA nya KULTURHUS

BILJETTKÖP via mail eller vid entrén !
sabina.agnas@telia.com

Jakob Lindberg
Afra Rubino,
Malmström

Hilde Karlsen
Lucas Brar

Mattias Windemo
Jonny Axelsson

Urban Agnas
Sabina Agnas
AGNAS BROS

GITARRFESTiVALLENTUNA 

2012                                                 
Ett ytterst varierat program 

med...                              
magiska toner av en 

världslutinist,        
flamencogitarr & sång,  

klassisk gitarr med lokal 
anknytning, spännande 
nyskapande musik för 

preparerad gitarr & slagverk, 
kammarmusik

med gitarr & trumpet samt 
JAZZ med de unga           

AGNAS BROS.

Lördagen den 1 dec kl.16-22 
NYA Kulturhuset i Vallentuna

Arrangörer:
Sabina Agnas
Kultur Vallentuna
Studieförbundet 

Vuxenskolan
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RECENSIONER BöCKER & NOTER

La Chitarra
rivista mensile letteraria e musicale
selezione di scritti 1934-1942, Volume 1
a cura di Vincenzo Pocci e Marco Bazzotti
Edizioni musicali Sinfonica Jazz

Gitarr och Luta hör med sina 45 år på nacken till en av 
de mest långlivade gitarrtidskrifterna, kanske bara slagen 
av Guitar Review med sina 66 år. Den första italienska 
gitarrtidskriften La Chitarra, som startades 1934, levde inte 
så länge: bara t.o.m. 1942. 1943 invaderades Italien av de al-
lierade trupperna och Mussolini störtades. Kanske fanns det 
då annat att tänka på än en gitarrtidskrift. Några år efter 
krigsslutet, 1947, började en ny italiensk gitarrtidskrift ges 
ut: L’Arte chitarristica av det i gitarrsammanhang välkända 
förlaget Bèrben.  Den levde fram till 1967. 1972 startade 
Ruggero Chiesa il Fronimo, en ny gitarrtidskrift med höga 
ambitioner och den lever fortfarande. Hur som helst så kan 
dessa tidskrifter vara svåra att få tag på i dag. Ingen av dem, 
förutom il Fronimo, finns i något svenskt bibliotek t.ex. De 
italienska gitarristerna och musikforskarna Vincenzo Pocci 
och Marco Bazzotti står bakom urvalet av artiklar och re-
censioner från La Chitarra och hela dess utvecklingsperiod 
och som nu presenteras med sin första volym. Artiklarna 
återges i sin helhet och med de ursprungliga illustrationer-
na, men Pocci och Bazzotti har strukturerat om materialet 
samt försett det med egna kommentarer. Reproducerade 
artiklar har indelats i fyra huvuddelar: gitarrpedagogik, den 
samtida repertoaren för gitarr, recensioner av böcker och 
musik relaterade till gitarren samt biografier över samtida 
gitarrister. En framträdande pedagog som tidigt medver-
kade i tidskriften är Benvenuto Terzi. Många kända namn 
passerar revy i boken: Llobet, Barrios, Pujol, Presti, Segovia, 
Scheit, Walker m.fl. 1937 gav också tidskriften ut ett lexi-
kon över italienska gitarrister och lutenister. Boken avslutas 
med en bibliografi och ett personregister. Mina kunskaper 
i italienska räcker inte riktigt till för att kunna göra en 
riktig bedömning av boken, men den förefaller gedigen och 

genomarbetad. Italienskan kan heller inte räknas som ett 
världsspråk och våra generellt sett dåliga kunskaper i andra 
språk än engelska och i viss mån tyska och franska är tyvärr 
ett hinder för oss att tillgodogöra oss intressant information 
som återges på andra språk.

KENNETH SPARR 

Zwischen
>leerer Klimperey< und 
>wirklicher Kunst<
Gitarrenmusik in Deutschland um 1800
Thorsten Hindrichs
Waxmann

Thorsten Hindrichs är tysk musikforskare med flera inrikt-
ningar, bl.a. har han forskat kring nazistisk rockmusik, men 
också kring renässansmusik. Med sin doktorsavhandling 
Zwischen >leerer Klimperey< und >wirklicher Kunst< vill han 
fylla ett påstått kunskapstomrum eller en ”historieförlust” 
kring gitarren i Tyskland vid sekelskiftet 1700-1800. Detta 
tomrum fyller han med besked och som så ofta i forsknings-
sammanhang så finns det mycket under ytan som kom-
mer fram bara man skrapar lite på den. Hindrichs har gått 
grundligt tillväga och återger en mängd intressant informa-
tion om gitarrlivet och dess utövare i det tidiga 1800-talets 
Tyskland (och för den delen också det habsburgska kejsar-
dömet). Det finns förvisso en rik kunskapskälla att ösa ur: 
många konserter och utgivningar av musik recenserades, det 
finns gott om dagböcker, bilder och naturligtvis allt bevarat 
musikmaterial i form av noter, läroböcker m.m. Hindrichs 
ger en osedvanligt bred skildring av gitarren i Tyskland kring 
1800, men en liten utblick över gitarrlandskapet i andra 
länder kanske inte skulle ha skadat. Man får lätt intrycket 
att författaren hävdar att både den första skolan för den 
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RARITET FÖR SAMLARE

Med sorg säljer jag Svea Hammarbergs,
Gitarrens Grand Old Lady i Sverige, för henne
byggda Bolin-gitarr/cut-awaymodell från 1970.
Ett mycket fint och vackert instrument i alpgran och
Riojacaranda, inkl. orginaletui och verifikation.

Skriftlig intresseanmälan till Leif Klitze 
Pl. 830, 76165 NORRTELJE

sexsträngade gitarren och den första moderna gitarrnotatio-
nen är tyska uppenbarelser. Det är väl knappast riktigt. De 
första skolorna för den sexsträngade gitarren publicerades av 
Sperati i England c. 1800 och av Neuhauser i Österrike 1801. 
Bergmanns Kurze Anweisung zum Guitarrspielen, som Hin-
drichs refererar till, kom ut först 1802. Beträffande modern 
gitarrnotation fanns ansatser i Frankrike redan i slutet av 
1700-talet, t.ex. hos Baillon och Labarre. Hindrichs visar på 
intressant statistik över utgivningen av musik med gitarr i det 
tyskspråkiga området för perioden efter 1788 till c. 1815. Inte 
mindre än 2221 verk trycktes, varav 946 var för sologitarr! 
Av all denna musik är bara drygt 14 % bevarat till vår tid. En 
betydande del av avhandlingen består av en musikalisk analys 
av gitarrmusken i Tyskland kring 1800. Det fanns i princip 
två spelsätt för gitarren: det enkla (leerer Klimperey) och det 
högre (wirklicher Kunst) och Hindrichs ger en djuplodande 
analys med många notexempel kring detta. Han beskriver i 
ett kapitel  också den samtida diskussionen kring musikest-
etiska kategorier av gitarrmusiken: klang, känsla och verkan. 
Ett avsnitt av avhandlingen behandlar de olika roller gitarris-
ten kunde vara i: som yrkesmusiker eller med musiken som 
bisyssla. Ett exempel på en yrkesmusiker är ”den siste lute-
nisten”  Christian Gottlieb Scheidler och om honom får vi 
veta mycket. Han var verksam kring sekelskiftet 1800 och var 
anställd som lutenist vid det kurfurstliga hovet i Mainz, men 
tvingades fly vid fransmännens angrepp och försörjde sig som 

lärare på den spanska gitarren i Frankfurt an Main. Scheidler 
hörde för övrigt vid denna tid till de få musiker som kunde 
leva på sin musik, men det huvudsakliga levebrödet kom från 
undervisning och inte konserterande. Det fanns egentligen 
bara tre möjliga inkomstkällor för den dåtida gitarristen: 
undervisning, konserterande och försäljning av egna kompo-
sitioner till musikförlagen. Man ska därvid komma ihåg att 
det offentliga, institutionaliserade konsertväsendet bara var 
i början av sin utveckling. Privata konserter hos välbärgade 
mecenater var däremot inte ovanliga. Scheidler var profes-
sionell musiker, men Hindrichs belyser också villkoren för 
några som hade musiken som bisyssla, t.ex. Johann Heinrich 
Carl Bornhardt. Ett intressant avsnitt i boken handlar om 
relationen mellan musiker/kompositör och musikförläg-
gare. Här utnyttjar Hindrichs ett rikt arkivmaterial i form 
av korrespondens mellan musikförläggarna och kompositö-
rerna. Det gällde ju för kompositörerna att deras musik och 
namn skulle spridas samt att de helst också skulle tjäna en 
hacka. För förläggarna handlade det om att göra ekonomiska 
bedömningar och minimera sin risk. Många gånger fick 
kompositörerna nöja sig med ett visst antal friexemplar i stäl-
let för kontant betalning. Avhandlingen avslutas som sig bör 
med omfattande källhänvisningar, en fyllig bibliografi samt 
bilagor med dokument. En intressant bok som förhopp-
ningsvis kan stimulera till mera grävande i gitarrhistorien. 
Det finns mycket att upptäcka!

KENNETH SPARR

RECENSIONER BöCKER & NOTER
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El Guitarrero
The making of a flamenco guitar (DVD)
Ramus Tong Productions 2008

På konvolutet sägs det att denna film om byggandet av en flamen-
cogitarr är släppt 2008. Ändå var det först i år som jag fick upp 
ögonen för filmen. Kanske har inte marknadsföringen varit alltför 
intensiv. Men eftersom filmen finns tillgänglig och inte tidigare 
har recenserats i Gitarr & Luta så ger jag mig på detta nu. 
Filmen följer den danske byggaren Anders Eliasson när han i 
sin verkstad utanför Huelva i södra Spanien bygger en flamen-
cogitarr. Även om kanske inte alla delar i produktionen av fil-
men är hundraprocentigt professionella, är det ändå för gitar-
rintresserade en högintressant film. Filmen visar på ett tydligt 
sätt den förvandling som sker när träråvaror i händerna på en 
kunnig hantverkare steg för steg närmar sig förverkligandet av 
en högklassig flamencogitarr. Anders Eliasson är kanske inte 
det mest välkända namnet i branschen, men han verkar vara 
en av de mer opretentiösa, och han låter kameran och filmpro-
ducenten vara en nära samtalspartner under arbetsprocessen. 
Eliasson förklarar många mindre detaljer i denna process, som 
för en icke-byggare gör att man får en större förståelse för både 
vilka överväganden en byggare måste göra i arbetet och hur 
gitarren faktiskt kan hänga ihop på det vis den gör.

Jag tror faktiskt också att en del av Anders Eliassons kolleger bland 
gitarrbyggarna skulle kunna få ut en del av filmen. Om man ska 
tro på Eliasson, finns det ibland en del egna knep som byggarna 
har, men själv är han inte särskilt hemlighetsfull. Framför allt 
berättar Anders Eliasson om sina egna funderingar kring byggan-
det, och man märker tydligt att detta hantverk för honom som för 
så många andra av hans kolleger också är en livsstil.

Filmen är uppdelad på två dvd-skivor och varar i 110 minuter. 
Anders Eliasson är själv en duktig flamencogitarrist, vilket kan 
beskådas på videoinspelningar på hans hemsida.

ROLf NILSéN

Baroque Lute Music
Robin Rolfhamre plays 11 string guitar
RhProd RPCD001

Robin Rolfhamre  är en ung gitarrist, kompositör och dirigent 
som nu ger ut sin första skiva som solist. Rolfhamre har valt 
att låta skivan ägnas huvudsakligen åt hans speciella studieom-
råde, nämligen fransk barockmusik för luta. Ändå spelar han 
på en 11-strängad gitarr (byggd av Lars Jönsson), men det är 
enligt Rolfhamre inte en traditionell altgitarr. Den har normal 
mensur och är stämd som en barockluta, vilket gör att han kan 
spela direkt från manuskripten. Rolfhamre har flera argument 
för sitt val. Han är själv gitarrist men älskar den franska lutmu-
siken från barockens epok. Dessutom var det så att de franska 
lutstyckena på sin tid spelades på olika instrument, inte enbart 
på luta. Rolfhamre har också valt ut stycken som på gitarren 
får en tyngd som han tycker fungerar bra.

Skivan presenterar två stycken vardera av Denis Gaultier, 
Ennemond Gaultier och Charles Mouton. Vidare spelas ett 
anonymt stycke (”La Cardinal”) och Robert de Visées ”Tom-
beau du Vieux Gallot”. Efter de franska verken kommer sju 
stycken komponerade av den tyska kompositören David 
Kellner, som också han verkade under barocken men stundtals 
låter betydligt mer modern i sitt tonspråk.

Rolfhamres spel är känsligt och lätt, och gitarrens register låter 
välbalanserat. Skulle jag ha gissat så hade jag sagt att inspelningen 
låter som om den är gjord i en något dämpad kyrkolokal, men det 
verkar faktiskt vara frågan om en en studioinspelning. 

Inspelningen låter mycket skönt och det beror ju naturligtvis 
på att det är vacker musik, spelad på ett välklingande instru-
ment av en skicklig musiker. Sedan måste jag erkänna att jag 
inte helt kan frigöra mig från frågan om lutrepertoar spelad på 
gitarr. Och även om man inte vill benämna den 11-strängade 
gitarren för altgitarr, känns det som om en flera decennier 
gammal diskussion aktualiseras igen. 

ROLf NILSéN
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Travesia
Gerardo Nuñez
Naxos ACT9534-2

Gerardo Nuñez skadade sitt högra pekfinger allvarligt för några 
år sedan. Detta borde vara ett överväldigande problem för vilken 
flamencogitarrist som helst, och sannolikt har han kämpat 
mycket med detta under åren som förflutit, men eftersom musi-
ken existerar som en inre glöd hos Gerardo Nuñez, kan inga 
fysiska hinder stoppa honom. (Jag har inte sett att han någonsin 
klagat över sitt öde.) Visserligen har det dröjt längre än vanligt 
sedan förra skivan, men liksom jazzgitarristen Django Reinhardt 
en gång tidigare, som skadade sin vänsterhand i en brand och 
blev begränsad i sin teknik därefter, har Gerardo Nuñez anpassat 
sitt spel efter sina begränsningar, gjort en dygd av nödvändighe-
ten, som man säger. Nu hör man mycket mer spel med tummen 
från den stora virtuosen, och jag tror att han därigenom på ett 
sätt kommer närmare flamencons kärna. Samtidigt är den nya 
skivan en blandning av många musikaliska influenser utifrån. 
Gerardo vill också på skivan berätta en historia om några flyk-
tingar från Afrika som han mötte på stranden en dag när deras 
överfulla båt nådde Europa. Det större mänskliga perspektivet 
är viktigare för Gerardo Nuñez, som inte verkar kunna hållas 
tillbaka av något.

ROLf NILSéN

Jag stödjer
Svenska Gitarr och Luta Sällskapet

&
Svenskt Gitarrliv

Luthier  Lars Jönsson

Bygger och Reparerar Knäppinstrument
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EVERT TAUBE

VISOR FÖR GITARR & SÅNG

i urval och arrangemang av Ralf Sandberg & Torhild Winnberg

VOLYM I

EVERT TAUBE
VISOR FÖR GITARR & SÅNG
i urval och arrangemang av Ralf Sandberg & Torhild Winnberg

VOLYM III

EVERT TAUBE
VISOR FÖR GITARR & SÅNG

i urval och arrangemang av Ralf Sandberg & Torhild Winnberg

VOLYM II

Nyheter i höst!

Evert Taube – visor för gitarr och sång
Här är Taubes allra finaste visor i arrangemang av Ralf 
Sandberg och Torhild Winnberg. Visorna är noterade 
både med enkla ackord och med väl genorabetade ack-
ompanjemang, som väl tar tillvara gitarrens klangrike-
dom och variationsmöjligheter. Utgåvorna nnehåller 
även ett flertal solistiska arrangemang.
ge 12159, 12160, 12161     239 kr/styck

Benjamin Staern 
Fem episoder 
för violin och 
gitarr
Beställt och uruppfört 
av Duo Kemi år 2011 – 
fem korta satser i olika 
sinnesstämmningar .  
Durata 11 min.
ge 11945          143 kr

I vår webbutik 
www.gehrmans.se

hittar du konsertrepertoar i olika 
genrer, pedagogiskt material för både 

lärare och elever m.m. 
Alltid fraktfritt vid kortbetalning. 

www.gehrmans.se
Tel 08 610 06 00

Benjamin Staern

Fem episoder
Five Episodes

for violin and guitar

Musik för gitarr 
från Gehrmans 
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Italian Virtuosi
Of The Chitarrone
Works by Giovanni Girolamo Kapsberger
Alessandro Piccinini and Bellerofonte Castaldi.
Jakob Lindberg, chitarrone

Jakob Lindberg ger på skivan en bred och utomordentligt 
välspelad introduktion till italiensk solomusik från perioden 
1600-1640 för chitarrone (eller som den ibland benämndes 
tiorba), det väldiga basinstrumentet som främst användes som 
continuo- och ackompanjemangsinstrument till sång i musica 
recitativo. Caccini tycks ha använt instrumentypen redan 1594. 
Medan fransmännen experimenterade med stämningar av 
lutan och utvecklade lutmusiken på sitt sätt så var italienarna 
mer traditionsbundna, men samtidigt också nyskapande och 
unika. De hade heller ingen dålig tradition att bygga vidare 
på: en hundraårig bakgrund med högkvalitativ lutmusik av 
Francesco da Milano, Giovanni Maria da Crema, Simone 
Molinaro m.fl. Chitarronen med sin speciella stämning och 
sin långa mensur ställer särskilda krav på både kompositör 
och exekutör framför allt när det gäller solomusiken. För 
Jakob Lindberg verkar det dock inte finnas några svårigheter: 
han behärskar sitt instrument till fullo. Detta är inte heller 
den första inspelningen av Lindberg med chitarrone och den 
italienska repertoaren. Några smakprov gav han redan för 
30 år sedan på sina skivor Virtuoso Lute Music from Italy and 
England och Italian Music for Lute and Chitarrone. På den 
nya skivan återkommer bl.a. Kapsbergers Arpeggiata, Colas-
cione och Piccininis  Passacaglia. Jakob Lindberg inleder med 
Kapsbergers välkända Arpeggiata som får mig att associera till 
Steve Reichs musik med sina små, men samtidigt dramatiska 
skiftningar. Jag upplever också skivan som om Jakob Lind-
berg utforskar chitarronen som instrument och musikmate-
rialets möjligheter för denna jätte i lutfamiljen. Han bjuder 
också på alla de former som italienarna gillade under den här 
tidsepoken: toccata, fantasia, passacaglia, corrente, gagliarda, 
variationer m.fl. Vi får höra musik av Alessandro Piccinini, 
Giovanni Girolamo Kapsberger och Bellerofonte Castaldi med 

Piccinini som grand old master. Kapsberger är kanske den mest 
intressanta kompositören av de tre och han får välförtjänt stå 
för nästan hälften av musiken på skivan. Piccinini kommer 
som god tvåa och han är den viktigaste av de tre från musik-
historisk utgångspunkt. Lindberg presenterar musikmateria-
let i form av små sviter. Urvalet av stycken är väl balanserat 
mellan kompositörerna och ger en rik palett av den italienska 
lutrepertoaren från 1600-talets första decennier. Den som gillar 
brutna ackord, arpeggios, långa skalpassager, löpningar och 
ornamentering får rik utdelning. Jakob Lindberg spelar på 
en enkelsträngad (med tarmsträngar) chitarrone tillverkad av 
Michael Lowe. Normalt i Italien tycks le petit jeu på chitar-
ronen vara försett med två strängar i varje kor och le grand 
jeu med enkelsträngar. Stränguppsättningen påverkar ton och 
klang hos instrumentet. Enkelbesträngningen ger en distink-
tare klang och dubbelsträngningen en mer övertonsrik. Den 
kraftfulla klangen på chitarronen i Lindbergs vana händer och 
den intrikata musiken innebär möjligen att skivan ska avnjutas 
i mindre portioner som en riktig och riklig italiensk måltid 
med antipasti, primi och secondo piatti, contorne och dolci.

KENNETH SPARR

Velvet Touch
Works by Nüske, Giuliani, Pratten and Tárrega.
Ulrich Wedemeier plays on guitars owned by Cath-
erina Pratten 1824-1895
Musicaphon M 56938

Den tyske gitarristen Ulrich Wedemeiers inspelning med verk 
av Catharina Josepha Pratten, med anknytning till henne och på 
några hennes gitarrer ska väl främst tolkas som en hyllning till en 
av 1800-talets få framträdande kvinnliga gitarrister, gitarrkom-
positörer och gitarrlärare. Hon hade förvisso en del förträdare 
som Emilia Giuliani och Julie Piston, men de nådde inte upp 
till Prattens ”verkhöjd” eller aktivitet. I dag är Pratten i stort 
sett bortglömd, men Wedemeiers ambition är att återuppväcka 
intresset för henne och hennes betydelse i gitarrhistorien. Hennes 
gitarrkarriär ägde rum i England, men hon var född 1824 i Mühl-
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heim am Rhein, Tyskland, som dotter till en annan, i dag också 
relativt bortglömd gitarrist, Ferdinand Pelzer. Faderns ambitioner 
för dotterns musikaliska utveckling var höga och hennes första 
framträdanden i England skedde som sexåring. Ferdinand Pelzer 
var för övrigt en stor beundrare av Giulianis musik och han var 
följdriktigt en av redaktörerna till tidskriften The Giulianiad 
som kom ut c. 1833-1835. Catharina Pratten ägnade en stor del av 
sitt liv åt gitarren i form av konserterande, komponerande och 
undervisande. Det sägs att hon hade haft inte mindre än 1600 
elever, bland de mer bemärkta drottning Viktorias dotter Louise. 
Prattens konserterande var väl lite oregelbundet, men notabelt 
är hennes framträdande med Francesco Tárrega i London 1881. 
Tárrega dedicerade en fantasia över motiv ur Donizettis Lucia di 
Lammermoor till Catharina Pratten, vilken Wedemeier framför 
på skivan. Catharina Prattens sista konsert skedde för övrigt när 
hon var 69 år gammal och hon avled året därefter, 1895. Det första 
verket på Wedemeiers inpselning är John Abraham Nüskes tema 
och variationer över den engelska nationalsången God Save the 
King. Verket visar på en mycket kompetent kompositör för gitar-
ren. Liksom Pelzer och Pratten är Nüske i stort sett bortglömd i 
dag, men absolut värd att återupptäckas. Nüske var verksam som 
kompositör i England, men han var född 1796 i Arkhangelsk, 
Ryssland! Han hade kontakt med Pelzer, Catharina Pratten och 
Giulio Regondi. Det följande spåret ägnas åt Giulianis välkända 
opus 8, variationer över ett tema av Händel. Catharina Pratten 
framförde Giulianis tredje gitarrkonsert vid ett flertal tillfällen. 
Av Catharina Pratten själv får vi höra fyra kompositioner: det 
virtuosa konsertstycket Caprice, en fantasia över det populära 
Marlbrough-temat, impromptut Twilight och ett arrangemang av 
Webers sista vals, också det ett mycket populärt stycke. Wede-
meier framför verken på två av Catharina Prattens egna gitarrer. 
Hon hade många konsertgitarrer och var noga med att notera sitt 
namn på dem.  Den ena gitarren är en anonym av fransk tillverk-
ning och den andra är gjord av en annan fransman, François 
Brugère från Mirecourt. Förutom Tárregas stycke spelas all musik 
på den sistnämnda gitarren med sin något beslöjade klang och 
Wedemeier följer Pratttens råd att spela med en velvet touch (vilket 
också fått ge namn åt skivan). Wedemeiers spel är mycket kompe-
tent och njutbart. I det välgjorda och omfångsrika texthäftet (på 
tyska och engelska) får vi veta mycket om både Catharina Pratten 

och musiken på skivan. Här finns många citat från Prattens elev 
och vän Frank Mott  Harrisons skrift Reminiscences of Madame 
Sidney Pratten, Guitariste and Composer.

KENNETH SPARR

Women en mi
Bettina Flater
WemRecords WeMCD121
(snart tillgänglig på Spotify och Itunes)

Den norska flamencogitarristen Bettina Flater ger ut sin första 
cd som om det vore hennes sista. Hon lyckas pressa in både 
en presentation av sin egen omfångsrika musikaliska värld 
och vision, hyllningar till kvinnor som hon ser som förebilder 
och en rad av sina omväxlande och personliga kompositioner. 
Flamencogitarren ligger som en stark ryggrad genom det hela, 
men Bettina äger också en uttrycksfull sångröst som har ett brett 
register från det sensuella till det urkraftsstarka. Skivan ger prov 
på en osedvanlig konstnärlig bredd och inspiration. Det är också 
sällan jag mött någon musiker som så lätt och oproblematiskt 
kunnat fusionera flamencon med olika andra musikstilar. Jag 
påminns i Bettina Flaters musikaliska attityd om den fantastiska 
brasilianska gitarristen och sångerskan Badi Assad. De delar 
en egensinnighet i sångstämman och naturligtvis också i det 
flyhänta gitarrspelet. Denna generation av kvinnliga musiker 
stakar ut en fruktbar framtid bortom manlig virtuositetstävlan. 
Det måste ju vara detta som är det intressanta i musiken, att 
använda instrumentet som en kanal för känslouttryck, inte för 
självhävdelse! Och jag tycker det är spännande att se att nordiska 
musiker inom flamencon (förutom Bettina Flater vill jag också 
framhålla Mårten Karlholm) kan hitta nya vägar för denna an-
nars så traditionellt strikta genre.

Jag är också full av beundran över hur Bettina Flater fixat att 
i traditionsbundna Spanien etablerat sig inom en så starkt 
manligt dominerad genre som flamencogitarr, men det slutar 
som sagt inte där, Bettina Flater är ingen imitatör, hon har en 
egen stark stil. Och det är den som gör att skivan kommer att 
fortsätta snurra i spelarna. Och jag hoppas (och tror) inte att 
skivan är hennes sista skapelse.

ROLf NILSéN

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.
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5 Handen S:t Eskils kyrka kl 12.00 Lunchkonsert med engelsk  
 och italiensk musik Kalle Skarin

7 Haninge Kulturhusfoajé Spansk musik för tio strängar Tove  
 Törngren cello Liv Skareng gitarr

9 Danmark Herlufholms Kyrka, kl. 11.45 Matinékonsert Duo  
 Hesselberg/Camitz

12 Vallentuna kyrka kl 12.00. Liv Skareng 
16 Vetlanda Romancero Gitano Cantores Calmariensis dirigent  
 Torbjörn Westman Eric Lammers gitarr

18 Stockholm Bullkyrkan kl 18.30 Stadsmissionens kulturcafé   
 Marcus Strand

19  Åkersberga kyrka kl. 12.00. Cecilia Olsson, flöjt och Liv  
 Skareng, gitarr

20 Stockholm Musik på Slottet. Rikssalen kl 19.30 Bach,
 Dowland, Lennon-McCartney m.fl. Göran Söllscher
22 Piteå Klusterfestivalen zero Hour Project spelar musik av  
 Mauro Godoy Villalobos Nutida konstmusik med en “touch”  
 av tango för cello, piano, bandoneon , elektronik och gitarr

23 Uddevalla kyrka kl 18.00 Två gånger Vivaldi!
 Konsert i D-dur och A-dur. Stråkkvartett ur
 Göteborgsoperans orkester Gitarrsolist Christer Brodén
23 Säffle Centrumkyrkan, kl 16. Jeanette Köhn, Olle Persson &  
 Mats Bergström

23 Kalmar Slott Romancero Gitano Cantores Calmariensis  
 dirigent Torbjörn Westman, Eric Lammers gitarr

23 Sköns kyrka kl 18.00  Haga Duo, Sareidah Hildebrand,
 flöjt & Joakim Lundström, gitarr
24 Danmark Kalundborg Den Musiske Skola kl. 16.00
 Duo Hesselberg/Camitz
24–29 Turné via Musik i Väst Emma Tranströmer & 
 David Härenstam 
26 Upplands Väsby. Vilunda kyrka, kl. 13.00
 Tove Törngren, cello och Liv Skareng, gitarr
29  Umeå Sävargården, kl 20. Cecilia zilliacus, Svante Henryson  
 & Mats Bergström

30  Ringsjö Bosjökloster kyrka kl 18.00
 Marcus Strand - “Siécle d’Or”
30  Stockholm Rival Guitar Peoples Prize David Lindley

 

5  Danmark Åhus, Aoseum. Göran Söllscher
6  Köping Kammarmusikförening kl 16.00 Jakob Högström  
 baryton Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr  
 franz Schubert Winterreise

7  Trosa Kammarmusikförening kl 16.00 Jakob Högström  
 baryton Dan Larsson klarinett Magnus Grönlund gitarr  
 franz Schubert Winterreise

8  Malmö Palladium, 12.15 “The two Elizabeths” 
 Engelsk musik från renässans och 1900-tal 
 Gitarrister från Musikhögskolan i Malmö
9  Danmark Köpenhamn Rundetaarn, kl 16.30 “The two 
 Elizabeths” Engelsk musik från renässans och 1900-tal  
 Gitarrister från Musikhögskolan i Malmö

Konserter
8–13 Turné via Musik i Väst Emma Tranströmer & 
 David Härenstam

9–13 Uppsala IX Internationella Gitarrfestival
 Uppsala Konsert & Kongress:
9  kl 15.00–20.00  sal D förfestival med unga talanger 
  kl 21.00 Guthrie sal D Govan & the Aristocrats
10  kl 18.00 Stora Salen Emma Kirkby sång Jakob Lindberg luta
 kl 21.00 Stora Salen Kazuhito Yamashita & Kanahi Yamashita
11  kl 18.00 Sal B Mattias Jacobsson gitarr & Uppsala 
 Kammarsolister & Duo KeMi (Jacob Kellerman gitarr och  
 Daniel Migdal violin) 

 kl 21.00 Stora Salen Allan Holdsworth Band
12  kl 18.00 sal B Carlos Martinez från Argentina
  kl 21.00 Stora Salen David Russell
13  kl 13.30 sal B Konsert Unga förmågor
  kl. 16.00 sal B Tony McManus Keltisk musik
 kl 20.00 Stora Salen flamencogitarristen 
 Vicente Amigo med Band

11  Arvika Musikhögskolan Ingesund Georg Gulyás
15–21 Norge Stavanger, Bergen och Kristiansand Konserter och  
 masterclasses  Göran Söllscher

18  Ljusdal Missionskyrkan kl.19.00 Haga Duo, 
 Sareidah Hildebrand, flöjt & Joakim Lundström, gitarr 
25 Kilafors Kammarmusikförening kl 19.00
 Magnus Grönlund gitarr, Jakob Högström baryton, 
 Dan Larsson klarinett franz Schubert: Winterreise
26  Hudiksvall Kammarmusikförening  kl 19.30 
 Magnus Grönlund gitarr, Jakob Högström baryton, 
 Dan Larsson klarinett franz Schubert: Winterreise
27  Söderhamn Kammarmusikförening kl 16.00 
 Magnus Grönlund gitarr, Jakob Högström baryton, 
 Dan Larsson klarinett franz Schubert: Winterreise
30  Sundsvall. Almamia Lilla scenen, Mikael Samuelson & 
 Mats Bergström (Birger Sjöberg)

2  Sävsjö Hjärtlanda kyrka kl 15.00 - Musik med plats för
 tankar. Mårten falk spelar luta, vihuela, barockgitarr   
 och gitarr. Hjärtlanda kyrka i Sävsjö. 

2  Mullsjö Engelska villan kl 19.00 Engelsk Renässans Mårten  
 falk luta och gitarr samt skådespelerskan Kristina Adolphson. 

2  Gamla Hjälmseryds kyrka kl 22.00 - Musik i natten “Sköna  
 drömmar i stearinljusets sken” Gamla Hjälmseryds kyrka.  
 Mårten falk spelar luta, vihuela, barockgitarr och gitarr. 

2  Stockholm Ersta kyrka, kl 19
 Mats Bergström (Bach:Partita d-moll)
3  Stockholm Kulturhuset i Ytterjärna kl 16. Mats Bergström  
 (Bach: Sonata g-moll & Partita h-moll)

3  Stockholm Kulturhuset i Ytterjärna kl 18. Magnus “Mankan”  
 Nilsson & Mats Bergström (Om Bach m.m.)

3  Mullsjö engelska villan Engelsk Renässans) 
 Mårten falk luta och gitarr samt skådespelarna 
 Petter Andersson och Mattias Lithner

September

KONSERTKALENDER

Oktober

November
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4  Stockholm Kulturhuset i Ytterjärna kl 12
 Mats Bergström (Bach: Sonata a-moll & Partita d-moll)
4  Stockholm Kulturhuset i Ytterjärna kl 15
 Mats Bergström (Bach: Sonata C-dur & Partita E-dur) 
10  falkenberg Tångaskolans aula, kl 15
 Mats Bergström (Strindberg, Tarrega & Sånger utan ord)
11  Linköping, 16:30 Schuberts Winterreise, Magnus Grönlund  
 gitarr, Jakob Högström baryton, Dan Larsson klarinett

14  USA South Bay. Mårten falk spansk och rysk gitarr
15  USA South Bay Mårten falk spansk och rysk gitarr
16  USA Sonoma Green Music Hall
 Mårten falk spansk och rysk gitarr
16  Västerås konserthus, Schuberts Winterreise
 Magnus Grönlund gitarr, Jakob Högström baryton
 Dan Larsson klarinett
17  USA San José Le Petit Trianon Theatre
 Mårten falk spansk och rysk gitarr
17  Ystad Mariakyrkan kl 12.00 Malmö Gitarrorkester
18  USA Sacramento CSUS Capistrano Hall
 Mårten falk spansk och rysk gitarr
22  Danmark Köpenhamn Metronomen kl 19.30
 Duo Camitz & Hesselberg
23  Linköpings Konsert & Kongress kl 19.30
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m. fl
24  Halmstads Teater kl 19.30. Julkonsert med Malena Ernman,  
 Mats Bergström m.fl.

25  Simrishamn Göran Söllscher, duokonsert med 
 Mats Rondin, cello

27  Göteborgs Konserthus kl 19.30
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m.fl.
28  Västerås Konserthus kl 19.30
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m.fl.
29  Gävle Konserthus kl 19.30
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m.fl.
28  USA Ventura Mårten falk spansk och rysk gitarr
30  USA Sierra Nevada Mårten falk spansk och rysk gitarr
30  Norrköping Louis de Geer, kl 19.30
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m.fl.

1  USA Sierra Nevada Mårten falk spansk och rysk gitarr
2  USA Sierra Nevada Mårten falk spansk och rysk gitarr
2  Vara Konserthus kl 14 & kl 19.
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m.fl.
3  Uppsala Konsert & Kongress kl 19.30.
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m.fl.
4  Karlstad CCC kl 19.30.
 Julkonsert med Malena Ernman, Mats Bergström m.fl.
4  Canada Waterloo KWCMS Music Room.
 Mårten falk spansk och rysk gitarr.
8  Stockholm Kulturföreningen Tellus, Vattenledningsvägen  
 46, Midsommarkransen kl 13. Gummessonkvartetten spelar  
 filmmusik (till bildspel) och stämningsmusik i adventstider.  
 Allt framfört på alt-, prim- och kontrabasgitarr.

9  USA Texas fort Worth Mårten falk spansk och rysk gitarr. 

December

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

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

Svenska gitarr- och lutasällskapet

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

KONSERTKALENDER





BLACKBIRD Written by John Lennon and Paul McCartney ©1968, ® 1996 Sony/ATV Tunes LLC. ©2011 C.F. Martin & Co. martinguitar.com

Blackbird singing in the dead of night
take these sunken eyes and learn to see

all your life, you were only waiting for this moment to be free

Martin Guitars Sverige Akustikken
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