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Sensommar 

I år var jag för första gången med hela veckan på Ingesund 
under lilla gitarrakademin. Det är en otroligt intensiv och 
fantastisk upplevelse att vistas i detta gitarruniversum där 
allt cirklar kring våra älskade instrument och tonerna som 
kommer ur dem. 

Jag är själv bara en ödmjuk hobbygitarrist och måste erkänna 
att jag inte har den musikaliska ”kondition” som många av 
de andra deltagarna på Ingesund. Jag kom hem efter veckan 
så fullmatad med musikaliska intryck att jag har behövt ett 
bra tag efteråt för att smälta allt. Om man inte övar dagligen 
i flera timmar är öronen helt enkelt inte vana vid att ta emot så 
mycket musik som man får sig till livs under Ingesunds-veckan. 
Men jag vill uppmana alla i läsarskaran som inte varit på 
Ingesund att ABSOLUT åka dit, det är en upplevelse för 
livet som man inte ångrar.

Dessutom är det så att om man är nyfiken på att prova på nå-
got nytt, att spela lite mer exotisk musik (som t ex flamenco) 
eller ett ovanligt instrument som renässansluta eller barock-
gitarr så finns det inget annat arrangemang som kan erbjuda 
de möjligheterna som lilla gitarrakademin ger. Allt serverat av 
ett gäng entusiaster och framstående pedagoger i en underbar 
naturskön miljö. Oslagbart!

Av naturliga skäl är därför också detta nummer av Gitarr & 
Luta starkt präglat av Ingesundsveckan, det finns mycket 
att berätta därifrån. Huvudläraren, Elena Cásoli intervjuas 
av Patrik Karlsson och Jörgen Rörby-stipendiaten Jonatan 
Bougt presenteras för läsarskaran. 

I detta nummer av tidningen hälsar vi också våra nya layoutare 
välkomna i redaktionsgruppen. Det är ett syskonpar som 
tillsammans ska sköta denna viktiga uppgift. I detta nummer 
är det Anna Hallgren (som själv deltog i lilla gitarrakademin) 
som pusslar ihop tidningen. Framöver ska hon och hennes bror 
Henrik dela på arbetet.  

ROLF NILSéN, REDAKtöR

Kallelse till medlemsmöte
På SGLS årsmöte 2011-07-26 beslutades om följande stadgeändring: 
Räkenskapsåret ska löpa 1/1-31/12 (kalenderårsvis) i stället för 1/5-30/4.

Enligt SGLS stadgar kan stadgarna ändras om man beslutar så på två 
medlemsmöten i rad varav det ena ska vara årsmötet. Eftersom det beslutades 
enhälligt om stadgeändring på årsmötet 2011 måste samma beslut tas på ett 
medlemsmöte för att stadgeändringen ska gälla. Styrelsen ser just nu också 
över några andra paragrafer i stadgarna där formuleringarna eventuellt bör 
ändras. Förslag till dessa ändringar kommer att finnas på SGLS hemsida 
senast 14 dagar innan medlemsmötet.

SGLS medlemmar kallas därför till medlemsmöte

Tid: fredag 2011-10-14 kl 16.30 (i samband med Uppsala gitarrfestival)

Plats: Konserthuset i Uppsala, sal C 

Varmt välkomna!

/Styrelsen
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Svenska Gitarr och Luta Sällskapet 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.

Jörgen Rörby-stipendiet instiftades 1988 och har till syfte att uppmuntra unga 

lovande studerande på gitarr eller luta. Stöd gärna Jörgen Rörby-stipendiet med ett 

bidrag till SGLS plusgirokonto 40 93 55-5.

Årsavgift för 2012: 270 kr för medlemmar med adress inom Sverige, 320 kr för 

utrikes adresser, inbetalas till SGLS plusgirokonto 40 93 55-5.  

IBAN: SE60 9500 0099 6034 0409 3555, BIC: NDEASESS.

Adressändring: Roland Hogman,  hogmanton@swipnet.se 

Medlemskapsansvarig: Andreas Edeskog, andreasoson@hotmail.com 

Övriga upplysningar: Stefan Löfvenius, tfn: 0707 – 30 34 48 

e-post: stafanlo@bahnhof.se

The Swedish Guitar and Lute Society, SGLS, was founded 1968 by Jörgen Rörby. It 

is a non-profit oranization open to all those interested in guitar and lute. A magazine 

is published four times a year, Gitarr och Luta. the SGLS arranges a course every 

year with well-known guitar and lute personalities as guest teachers. the Society 

works towards qualified guitar and lute playing and supports ensembles in various 

ways in Sweden. the SGLS has many members in different countries and strives for a 

broad international contact.

For further information write to: the Swedish Guitar and Lute Society, Andreas 

Edeskog, andreasoson@hotmail.com, Membership dues can be paid to postal giro 

(Girobank) 40 93 55-5, Sweden, or with an international money order. Fees are SEK 

320 for 2012.
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Ny webbsida  för SGLS

Strax innan detta nummer färdigställdes genomfördes en 
totalrenovering av Gitarr och lutasällskapets webbsida av 
Anders Vegborn. Den nya sidan, som har samma adress 
som tidigare (www.sgls.nu), är nu fullständigt åtkomlig 
även utan medlemmarnas lösenord. Avsikten är att sidan 
ska uppdateras oftare än tidigare och därigenom hålla sig 
mer aktuell och intressant. En nyhet är också att de videoin-
spelningar från konserter på lilla gitarrakademin som läggs 
ut på sidan håller högre klass än tidigare och är då riktigt 
njutbara. Så besök sidan och njut av både sommarens kon-
serter och tidigare material!

Gitarr och Lutasällskapet på Facebook

Sedan tidigare i år finns nu Gitarr och lutasällskapet repre-
senterade med en sida på Facebook som man kan besöka 
och ”gilla”. Ambitionen är att de nyheter om konserter och 
andra arrangemang som dyker upp med kort varsel kan 

annonseras ut på facebook. Denna sida blir alltså förening-
ens snabbaste kommunikationskanal, bredvid hemsidan. 
Tanken är också att det varje vecka ska läggas upp en ny 
videosekvens med intressant gitarr eller lutaspel. Ansvarig 
för facebooksidan är Johan Dahlberg.

Flamencogitarristen Moraito död endast 55 år gammal!

Den 10 augusti avled Jerez-gitarristen Manuel Moreno Jun-
quera med artistnamnet Moraito Chico efter en tids sjuk-
dom. Flamencovärlden sörjer Moraito, den mest typiska 
representanten för Jerez-skolan inom flamencogitarren. 
Moraito var en mästare, framför allt på ackompanjemangets 
konst och tilldelades under sin karriär bland andra utmär-
kelserna la Copa Jerez av Cátedra de Flamencología och el 
Giraldillo a la Maestría vid den senaste flamencobiennalen i 
Sevilla. Moraitos son, Diego del Morao (vars första soloskiva 
recenserades i förra numret av Gitarr & Luta), fortsätter famil-
jens gitarr-tradition som fjärde generation flamencogitarrist.

Vi gör allt för dej!
(Fakturerar, kontrakterar, betalar försäkringar m.m)
AMA	  –	  All	  Music	  Agency
AMA:s	  fakturaservice	  hjälper	  dig	  

kontrakt	  samt	  fakturera	  arrangören	  
eller	  uppdragsgivaren.	  I	  faktura-‐

givarintyg	  med	  mera.	  AMA	  övertar	  
arbetsgivaransvaret	  och	  du	  får	  
även	  extra	  tjänstepension.

	  
inser	  fördelarna	  med	  AMA:s	  faktura-‐
service.	  Många	  vill	  eller	  kan	  inte	  starta	  

betalningar	  kommer	  i	  andra	  hand	  och	  
arrangörer	  vill	  helst	  betala	  via	  faktura.	  

AMA–	  All	  Music	  Agency

	  

vi	  mer	  om	  AMA.
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Vem är du?

-En ung musikstuderande som bor i Högdalen, söder om 
söder i Stockholm. Jag är sjutton år.

Hur blev du intresserad av att spela?

- Jag har ju velat spela musik, men att det blev klassisk 
gitarr var väl av en tillfällighet. Jag vet faktiskt inte riktigt. 
Det fanns en del musik i min familj på amatörnivå när jag 
växte upp.

Vilken musik spelar du helst?

-Klassisk musik. Den repertoar jag spelade på konserten 
här på Ingesund styrdes ganska mycket av vilka tekniska 
moment jag går igenom med Bosse (Bo Hansson, Jonatans 
lärare) för tillfället. Men om jag skulle sätta mig och spela 
för nöjes skull så skulle jag spela Lauros valser och Tarregas 
Capricho Árabe. Lauro fastnade jag direkt för, det var min 
faster som spelde dem en julafton. Jag högg direkt på Registro, 
den första valsen i sviten.

Tarregas Capricho Árabe är också fantastisk musik och det 
finns så mycket man kan jobba med där.

Vilka musiklärare har hjälpt dig på vägen?

-Det är de två lärarna på kulturskolan där jag gick, Margareta 
Frisk och  Arne Lindberg. Sedan har jag ju haft musiklärare 
i skolan som har varit bra, bland annat en kille som spelar 
med Stockholms Bossanova quartet, César Ruzieska. Han 
inspirerade mig mycket och jag har också försökt själv att spela 
bossanova. Och sedan Bosse Hansson förstås som jag har som 
lärare nu.

Vilken roll vill du att musiken ska ha i ditt liv?

-En central roll! Jag vill bli yrkesmusiker, jag vill bli konsert-
gitarrist och åka runt som Elena och hålla master classes. 
Det är tufft, men man måste sikta högt och sedan vet man 
ju inte var man hamnar, kanske blir lärare, vem vet? Jag vill 
få möjligheten att förmedla känslor genom musiken, med 
tonerna. Jag har alltid haft den inställningen att om jag gör 
någonting så ska jag göra det till hundra procent, annars är 
det inte så mycket värt. Nu har jag ju satsat på det här och 
går på Södra Latin. Där har jag ju all världens möjlighet att 

komma någonstans. Och efter konserten här på Ingesund 
igår då fick jag känslan att det här vill jag göra resten av 
livet! När väl nervositeten släppte och jag kunde spela ut. 
Nervositeten måste finnas där, men man ska kunna kontrol-
lera den. En gång spelade jag på en konsert på Kulturskolan 
och kände ingen nervositet alls  -  och då gick det helt åt 
skogen! Då försvann alla känslor och allt. 

Intervju med JONAtAN BOUGt

5 FRÅGOR TILL
EN UNG
MUSIKER:

Ovanstående ”5 frågor till en ung musiker” utgör 
en uppmaning till alla Gitarr & Lutas läsare att 
till kommande nummer fortsätta denna intervju 
i form av en stafett där vi hoppas få in svar på 
frågorna från en ny ung musiker till varje num-
mer. Gitarrlärare, kompisar, föräldrar eller andra 
intresserade uppmanas alltså att ta chansen att 
presentera någon ung gitarrist eller lutenist som 
vill berätta om sitt musicerande. Och glöm inte 
att skicka med foton!  Skicka till redaktionen på 
adress: rolfnilsen59@hotmail.com

STAFETTPINNEN GÅR VIDARE:

Jonatan Bougt på Liten Gitarrakademi, Ingesund.
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Liten 
Gitarrakademi
Ingesund 2011

För några år sedan kom jag i kontakt med en person från 
min hembygd. Jag visste att han spelade gitarr och frågade då 
om han ville hjälpa mig för att komma igång. Inga problem! 
Hem för att hämta gitarren, som jag fått ärva efter min mormor. 
Detta instrument visade sig inte vara spelbart, men har kommit 
väl till pass, som fågelholk på stugan i fjällen. Idén tog jag efter 
ett besök hos gitarrbyggaren Per Hallgren, som hängt en gitarr 
vid stugknuten och fått talgoxar ”att flytta in”.

Mitt gitarrspelande kunde ha slutat innan jag kommit 
igång. Min mentor lärde mig de enklaste ackorden, men 
vid försöket att ta mer avancerade ackord konstaterade jag 
att mina fingrar var för korta. Jag hade inte haft några invänd-
ningar om jag fått rådet att istället för gitarr försöka med 
blockflöjt eller lergök.

Efter att jag tillsammans med min mentor lärt mig ett 
antal visor, kom jag av en tillfällighet i kontakt med Yvonne 
Nordström. Hon informerade mig om en gitarrkurs i Arvika 
och om att några förkunskaper inte behövdes. Första lektionen 
på Ingesund bokade jag hos Per-Olof Hedlund. Hade då ingen 
aning om vilken storhet som gitarrist jag hamnat hos. Jag 
spelade upp ”Balladen om Fredrik Åkare.” När jag kommit 
en bit in i stycket avbröt han mig och frågade om jag inte 
spelade efter noter. Nej, det är för svårt uttryckte jag. För 
svårt? Hur lätt är det för ett barn att lära sig klockan? Fem 
i halv - kvart i - tjugo över. Jag kände igen just det ”Pelle” 
påtalat. Jag hade då ett barnbarn, som var i fasen att lära sig 
klockan och vid frågan om vad klockan 
var gissade friskt. Efter denna lektion var 
jag ”såld”, jag skulle lära mig spela efter 
noter.

För ca tre år sedan kom jag igång med 
gitarrlektioner hos min favorit, Yvonne 
Nordström. Jag lyssnade till konser-
ter med Eric Lammers, och en ny värld 
öppnades för mig. ”Gitarrakademin” på 
Ingesund har för mig blivit en av årets 
höjdpunkter. Nu är det tredje året. Ingen 
TV, inga nyheter, spelningen tar all tid. 
Atmosfären kan jag inte beskriva, den 
måste upplevas, denna gemenskap med 
människor i alla åldrar och på olika nivåer. 
Värme, generositet, ödmjukhet är vad 
man frapperas av samt friheten att själv 
få välja ur kursinnehållet. Möjligheten 
till enskild undervisning med erkänt duk-
tiga lärare, samt tillgång till övningsrum 
är fantastiskt. Att göra en paus i spelandet för att besöka 
gitarrbyggarna och ”skåda” deras mästerverk är en tillgång 

på kursen. Vid fikapauserna och puben gör Ing-Marie och 
Ann-Katrin en enastående insats. Pubkvällarna med alla 
uppträdanden är något jag förknippar med kursveckan.

Konserterna har ett varierande utbud och är 
av mycket hög klass. Spännande att följa 
Rörbystipendiaten Jonatan Bougt i hans 
fortsatta utveckling. För mig gav konserten 
med Eric Lammers ett påtagligt positivt intryck. 
Det är en lyx att inta måltiderna med utsikt 
över Glafsfjorden i denna natursköna miljö.

Ibland hör man människor säga att de skulle 
vilja ägna sig åt något speciellt, men tycker of-
tast att de är för gamla. Jag gläds åt att jag som 
äldre började spela och ”vågade” ta steget till 
Ingesund. Det har inspirerat mig till att greppa 
gitarren varje dag och känna hur jag har fastnat 
i mitt ”spelberoende”.

För kursens överlevnad med nuvarande höga 
standard måste den upptäckas av presumptiva 
gitarr- och lutaspelare. Här måste någon lärare 
ta ansvar för de elever, som är relativt nya, eller  

       upplever sig ha låg kunskapsnivå.

”Hur lätt är 

det för ett barn 

att lära sig 

klockan?”

AV: LARS-GUNNAR FLINK

Elena Cásoli konserterar på Liten Gitarrakademi, Ingesund.
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Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag hur lite jag kan. Att jag 
återkommer till Ingesund med min relativt låga kunskapsnivå 
är tack vare stödet och tålamodet från Yvonne Nordström.

Att jag på 70-talet tränade skidor mer än någon anar och 
att jag idag spelar på en Ramirez gitarr från 1970 är en helt 
annan historia.

Så kommer då hemresan, och huvudet surrar av alla 
intryck: sista kvällen med gänget som pricken över 
i-et. Elevkonserten, ”dippet” på skolans innegård, 
och högklassig, varierande underhållning i puben.

”Men till nästa år igen, kommer han vår gamle vän, 
ty det har han lovat.”

Väl mött nästa år!

”Flinken”

”Det har inspirerat 

mig till att greppa 

gitarren varje dag 

och känna hur jag 

har fastnat i mitt 

”spelberoende””

Elena Cásoli konserterar på Liten Gitarrakademi, Ingesund. Masterclass på Liten Gitarrakademi, Ingesund.
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PER HALLGREN
g u i t a r m a k e r

mobil: +46(0)733-130599

välkommen till min hemsida: 

www.hallgrenguitars.com

Diskussionerna om användningen av fotpallen eller gitarr-
stödet förföljer oss gitarrister och gitarrpedagoger från lektion 
till korridor och tillbaka igen. Det är helt rätt att det gör 
det, vill vi ha ett långt och problemfritt liv 
med gitarren som god livskamrat måste vi 
se till att sittställningen inte förstör denna 
fantastiska relation. Vad som är rätt eller fel 
har jag dock aldrig fått ett slutgiltigt svar 
på. Att gitarrstödet skulle förebygga och 
förhindra ryggproblem som till exempel 
smärtor, värk eller muskelskador verkar även 
det en myt. Personligen känner jag många 
gitarrister med gitarrstödet som har fått 
dessa problem. Ungefär lika många har fått 
dessa med fotpallen.

Gabriella Oxenstierna gjorde en artikel med 
Mats Bergström som inlägg i debatten, om 
användandet av ett gummiband egentligen 
var ett bättre svarsalternativ på ovanstående 
problemformulering. Från egen erfarenhet 
vet jag att en vältränad och vårdad kropp är 
det som förebygger eller förhindrar besvär 
med sittställningen mest. Båda sätten att 
hålla instrumentet är motoriskt statiska och pauser i övandet 
är det som hjälper. Lite stretching, en promenad till kaffe-
bryggaren och ändring av ställningen i övningspasset gör 
susen för det mesta.

Mitt arbete vid folkhögskolan ger tydliga signaler på vikten av 
en bra fysik. Många elever kommer direkt från en musik-
skola eller ett estetiskt program och har inte vanan inne 

med långa övningspass. Vi som jobbar på 
skolan märker att det kan uppstå värk och 
krämpor redan efter en månad, men inte hos 
alla. Alla de som har ett aktivt sport- eller fri-
luftsliv drabbas mycket mindre av oönskade 
problem. Så nu ska alla musiker ha schema-
lagt gympass anpassat efter musikerns behov, 
frågor kring instrumentfattning finns hos 
alla musiker. Behovet är att utveckla ryggens 
muskulatur lika mycket på såväl högersida 
som vänstersida. Ben, armar, axlar och torso 
skall tränas. Vi funderar på att införskaffa 
Gabriellas gummiband och lägga till mina 
egna övningar som ger bra kroppslig styrka 
och balans. 

En god teknik innebär att kroppsmekaniken 
är en naturlig del av finmotoriken, på japanska 
heter det TAI. Jag tror på kombinationen av tai 
och gummiband, med komplettering av riktiga 
fys- och konditionspass.

Glöm inte att dina händer gärna får belastas under förutsättning 
att du gör det under mycket kort tid (ett svårt ackord t ex), och 
att du spänner av direkt efter belastningen. 

ERIC LAMMERS

Kroppsvård och kroppskännedom
- obligatoriskt på schema vid Oskarshamns Folkhögskola

”Schemalagt 

gympass 

anpassat efter 

musikerns 

behov”
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Mot slutet av årets gitarrakademi på Ingesund fick 
Patrik Karlsson och huvudläraren Elena Cásoli 
chansen att sitta ner och prata lite om Elenas syn på 
modern gitarrmusik och hennes sätt att arbeta till-
sammans med dagens kompositörer. Samtalet ger en 
intressant inblick i arbetssituationen för en gitarrist 
som befinner sig mitt i nutidens musik. Och Patrik 
Karlsson var just rätta personen att ställa intressanta 
och provocerande frågor om Elenas relation till den 
moderna gitarrmusiken.

Why do you play so much contemporary music?

– Because I’m curious and it’s interesting, demanding. And 
anyway, I enjoy it. 

So it is for your own joy?

– Well, I also think there are important reasons, like 
having a new repertoire, because the repertoire is the life 
of the instrument. And on the other side, I experienced 
that through contemporary music, I got more in contact 
with other musicians: ensembles, duos, trios, different 
kind of artists in multi-media situations. I liked it very 
much and I felt it was an enrichment for me. 

Has it helped your career in any way?

– Yes, it helped in the sense that I got the possibility to play 
in many occasions. And also in many of these occasions, the 
guitar would probably not be there if it was not contemporary 
music. Also the possibility to play in wonderful concert 
houses like the Berliner Philharmonie, places that are rarely 
open to guitarists. But if you are in the contemporary music 
context, you can be there and that means that you can enjoy 
the sound, the situation, the public, the other musicians, the 
very high quality level. That’s important, I think.

So, what are the composers like when you work with 
them?

– Well, I am flexible so I really try to understand what the 
composer wants. If there are difficulties I don’t stop in front 
of them, but I try to communicate with the composer and 
find a solution to succeed in the end.

Do the composers help in any way, do you need the com-
poser to…

– Well, it depends, some of them want to work with me on 

the instrument, some others when I ask for a commission, 
just come with the finished work. They are always different 
from each other, sometimes composers are not easy persons. 
Sometimes they are unquiet, afraid, nervous. Some others 
are more sympathetic and so they trust in the result. Some 
others, when the piece is written, they put the piece in your 
hand and let it go by itself.

You would not say that the composers unite into one 
category?

– Absolutely not, not in the style of the music and not in the 
behaviour.

So do you think that would apply to older music as well? That 
the composers during the baroque period were different or the 
same in the style?

– Well, I would say yes. You can see in the scores that some 
were more detailed and some others leaving a bit more space 
to the interpreter.

So what is good music?

– Ha-ha, who knows? Our time and our energies are limited, 
if we invest a lot of time, I would say that everybody makes 
his choice, following what he likes, what he thinks can be 
important in the history of his instrument. So we choose, 
and the way we choose, we give a direction. The more we are 
active, this direction influences younger performers and the 
public. In this time we cannot say what is important because 
we are too close, but we try to understand which music can 
leave a sign deeper than other. And of course we can also 
play just for the pleasure. Not everything needs a historical 
meaning. 

Do you feel that the musician is important in the history 
of music, or is it just Bach, Mozart, Beethoven – all the 
musicians around them were unimportant? Because 
nobody ever mentions them in the history.

– I think that there are some that have had the opportunity, 
the personality, the ability to become leaders in their age. 
But it is a community, it is a part of the society that works 
through music to create art, to express. I would say that 
everybody plays a role.

Contemporary music is usually considered to be something 
that people don’t like. So why do you play it? Why don’t 
you play something that people will like?

– It is often music that is more demanding, especially since 
it is new, so we don’t have enough information about it to 
feel confident listening to it. We have not had the possibility 
to listen to it many times, and sometimes the language is so 

Intervju med Elena Cásoli
AV: PAtRIK KARLSSON
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new, so advanced that it sounds difficult. But mostly I would 
say that the public that has more difficulties, is the public 
that has certain knowledge in music and a lot of expectations. 
A public that is just coming for the curiosity of listening to a 
concert is often less troubled to listen to something new.

I have noticed that for a musician it is usually harder 
to play the repertoire that everybody likes and then to 
make a career out of it, because it has been played so 
many times. And everybody I know that plays a lot of 
contemporary music travels all over the world all the 
time. And most people I know that play Tarrega, Bach 
don’t. Isn’t it strange that there is still this idea that 
nobody wants to hear contemporary music, but still 
the ones that are travelling and playing the most are still 
the ones playing contemporary music! Is it because 
we enter a genre of other musicians more or less or is it 
something else? Because, as you say, the guitarist gets 
invited to play in Berlin with the Philharmonics to play 
contemporary music, but they would not be invited to 
play Tarrega. That will probably never happen!

– There is an aspect connected to the repertoire. The tra-
ditional guitar repertoire, except for early music, does 
not give the guitarist so many opportunities to play with other 
musicians. So what happens is that we play at guitar festivals, 
for guitarists. There are really few chances for guitarists to 
be present in the normal classical concert season, and that 
cuts a lot of possibilities. I would say that there are more 
contemporary music festivals than guitar festivals, and so 
more opportunities, finally. And also more contacts with 
other musicians that bring a chain of proposals and ideas. 
And this brings the life of a musician, so you live probably 
more as a musician than as a guitarist.

You have done quite a lot of recordings. When you decide 
to do a recording is it like that, you decide to record wha-
tever you want to record, or do you get a commission to 
do it, how do you work with this? Do you have your own 
vision?

– That depends, sometimes it starts from a composer, 
chamber music or solo pieces. I am playing a piece and I am 
recording the piece in a monographic recording of the work 
of a living composer after he asks me to. For the solo cd:s I 
did, I was really free to choose what to record, so I did my 
own project in that sense. Stradivari (recording company) 
was very open in that sense.

You play a lot of other things than contemporary music, 
I have noticed, when you are not playing concerts. You 
know more or less all of Villa-Lobos and Giuliani. And 
you can tell that you must have played this in concerts, 
because otherwise you would not remember all these 
pieces. So you must have played quite a lot of “normal” 
music?

– Yes I do, I mean I am not exclusive with contemporary 
music, I think it is very nice for me to go on and play both. 
Often I present programs in which I alternate between 
contemporary music and traditional repertoire. I don’t like 
concert programs where there is just a list of nice pieces, I 
try to organize the program in a way that there are some 
affinities and contrasts, that I try to highlight in between 

pieces from different ages and so on. I find it fascinating that 
many composers so far away in the history decided to com-
pose for the same instrument, so when I find connections I 
look for them. Because in a contemporary piece that is very 
experimental, it is never disconnected from the history of 
music. So I always find a line that connects.

Do you feel that it is important to be able to feel the 
history in contemporary music? Is that a part of what 
makes it interesting, that it is part of a bigger thing?

– Yes I think so. I don’t want to be too intellectual to worry 
about just building a piece of history for the guitar. I think 
that would be too ambitious, for me the idea is to participate 
and to enjoy. And to give the chance for some pieces to have 
been written just because I was open to collaborate with 
composers… For example, with the electric guitar, often 
there is a lack of communication in guitarists, even good 
performers, normally they play their own music and don’t 
like to read scores. And classical guitarists can do it, but 
they don’t play electric guitar. When I took in my hands 
the electric guitar some twenty years ago, it was a pos-
sibility for composers to really work on this instrument 
in an experimental direction, with somebody who could 
also finally read the scores. That is also the reason why I 
bought an archlute, and I was also open to play the chinese 
instrument Pipa.

So finally, how has the week here at Ingesund been?

– Very fine. I am really grateful for this invitation, because 
besides the fact that we are in a very nice context with the 
nature and the beautiful Swedish summer, this festival is so 
different from other guitar festivals. One of the reasons is 
that it is not just for professional players, but there are both 
professionals and amateurs. And I find that amateurs have 
such a pure interest in music, they don’t need a profes-
sional goal. And this brings a positive energy to every-
body, together with the fact that there is high quality in 
the concerts and in the lessons. And finally, in the evenings 
we have had kind of a folk music festival (in the pub!) which 
gave me a possibility to discover a lot of music that I have 
never heard before. And since everybody are living together 
it gives a lot of possibilities to discuss music and to communi-
cate, and this I found very pleasurable and interesting, really 
as a musician. So I enjoyed it a lot!

Ok, so what is bad music?

– Hahaha… 
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LEIF KLITZE

Vetskapen att det i denna sal,
där tusen sorlande människor fyller sista platsen
ända upp till podiet,
skall hända det förundrliga,
ger redan det en sällsam känsla.

Så kommer han, mästaren,
klädd i frack och med gitarren lodrätt
i ett stadigt grepp i högra handen.
Smattrande applåder, som med ens upphör
då han sätter sig på stolen där i mitten,
vänstra foten vilar på den lilla pallen.
Väntar, höjer högerhanden, väntar åter
på att sista hostningen skall tystna.
Så äntligen när tystnaden är tät
att man kan röra vid den,
börjar spelet, tar han första ackordet,
Vicenzo Galilei, den kände Galileis fader,
femtonhundratalets florentinska mästare på luta.

Till en början granskas instrumentalisten, 
den bländande tekniken, högerhandens fingrar
som likt fria individer rör sig över strängarna
knappt märkbart.
(En fri vänsterhand är viktig nog för tonens bärighet,
men i högra handen sitter nyckeln till ett spel som glittrar.)

Flera anonyma lutenister ifrån renässansen följer,
liksom verk från Englands gyllne era,
Dowland, Byrd, därefter Purcell.
Förs vi in under Thomaskyrkans vida valv
av fader Bach, musikens urkraftcentrum,
själ och hjärta,
och ”Chaconnen” för detta instrument
den största diamanten av dem alla.
Absolut musik, ren arkitektur,
eller lika verksam som en själens spegel.

Med Fernando Sor, de spanske virtuosen
som i artonhundratalets början lär ha spelat utan nagelstöd,
är tekniken och allt gitarristiskt längesedan glömt.
Och från en fest i Cadiz och det hårda ljuset i Granada,
katalanska tårar och Sevillas blommor och fontäner,
stannar tiden, rummet som en kyrka,
slutar mästaren med snågra samtidsverk
som alla har tillägnats honom.

Efter åtta (!) inrop, lika många extranummer,
löses sakta en förtrollning och man lämnar
lycklig glad och tacksam salen.
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LEIF KLITZE

Sabiendo que en esta sala,
entre el murmullo de miles de personas
que llenaron el aforo hasta la misma escena,
tendrá lugar lo milagroso,
la sola idea produce una sensación extraña.

Ahora entra el maestro,
vestido de frac, vertical la guitarra,
asida firmemente con la mano derecha.
Un repicar de aplausos que cesa al instante
cuando se sienta en la silla del centro,
el pie izquierdo sobre el escabel.
Espera, levanta la mano derecha, sigue esperando
a que se extingan las últimas toses.
Hasta que al fin, en un silenciotan denso
que puede palparse,
arranca el recital con el primer acorde,
Vincenzo Galilei, padre del famoso Galilei,
el maestro florentino del laúd del milquinientos.

Al pricipio se examina al instrumentista,
la deslumbrante técnica, los dedos de la mano derecha,
que como seres lires recorren las cuerdas
en un movimiento casi imperceptible.
(La soltura de la mano izquierda es vital para sostener el tono,
pero la mano derecha posee la clave de un toque hermoso.)

Se sigue con laudistas anónimos del Renacimiento
así como con obras del siglo de oro inglés,
Dowland, Byrd, luego Purcell.
Nos adentramos en los amplios arcos de la catedral de San Tomás
de la mano del padre Bach, centro telúrico,
corazón y alma de la música,
y la ”Chacona” para este instrumento,
el diamante entre diamantes.
Música absoluta, pura arquitectura
o tan eficaz como un espejo del alma.

Para cuando llega Fernando Sor, virtuoso español
de principios del diesiocho, de quien se dice que tocaba
sin ayuda de las uñas,
hace tiempo que se han olvido ya
de la técnica y de todo lo guitarrístico.
Una fiesta de Cádiz, la luz cristlina de Granada,
lágrimas catalanas, geranios y fuentes de Sevilla,
se detiene el tiempo, la sala es una iglesia.
Concluye el Maestro con unas obras contemporáneas,
todas a él dedicadas.

Despues de ocho! Ovaciones y otros tantos bises,
va disolviéndose el encanto y uno abandona la sala
alegre, feliz, agradecido.
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Atardecer och Tystnaden är två uppvärmningsstycken vilka är bra för koordination och betoning mellan 
höger och vänsterhand. Låtarna är gjorda i ABA-form.

I höger hand spelas enkelt rakt fingerspel: i del A pima med tummen som melodilinje och i del B amin med 
ringfingret som melodilinje. I vänsterhand är det ett bra tips att känna till "stödfingertekniken", dvs när 
man lyfter ett finger så är det ett annat finger som tar över trycket. Men man kan ofta känna att framförallt 
pekfingret kan ligga kvar på sin plats som i de första takterna.
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I högerhanden använder man, även här, två högerhandsmönster, i A-delen pima, ringfingret placeras på en 
andra sträng, i B-delen paim är ringfingret placerat på första sträng. I vänster hand använder man grepp som 
sedan flyttas till olika lägen. För att få fram en melodi i fingerspelet så gäller det att betona "i" och "m".
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Kompositören och pianisten Stefan Nilsson har gjort fin 
musik till väldigt många filmer och serier på teve.  Den mest 
kända är troligen till Skärgårdsdoktorn och Gabriellas sång 
till filmen Såsom i himmelen.

Från ett häfte med pianomusik har jag arrangerat ”Skärgårdsidyll” 
för två gitarrer.

Jag tror inte att jag hade lärt mig att spela så pass hyfsat som jag 
gör, eller hur man arrangerar musik, utan Robert Robertsson. 
Han har undervisat på SGLS ”lilla gitarrakademi” nu i tio år 
och där har vi fått mycket material. Han har också gett mig 
praktiska och musikaliska tips för mina egna visor. Varje år 
har han ett tema. 2010 och 2011 gjorde han låtarna vi fick, 
både som duo (sång och komp), kvartett och solo. Mycket 
matnyttigt, särskilt för oss i Bromma gitarrkvartett som 
gärna använder hans arrangemang.

Vi spelade hans arrangemang av Sjösala vår på elevkonserten 
i somras och då hade jag tänkt nämna detta - men ni vet hur 
det är, när man sitter på den där scenen?  Nerver, nerver… 
man glömmer allt möjligt bra som man tänkt säga. Viktigast 
just då är att man lyckas förmedla musiken till publiken på ett 
musikaliskt sätt och helst utan fel. OBS, just i den ordningen!

När jag gör ett arrangemang brukar jag först skriva ut alla 
harmonierna. Är stycket skrivet för piano kanske man byter 
till en gitarrvänligare tonart, t.ex. D-dur, A-dur eller E-dur, 
a-moll och e-moll eller d-moll brukar också vara bra.

Det är bra att tänka på VAD man ska ha musiken till. Vem 
ska spela? Kan min medspelare bara kompa kan man ju inte 
låta melodin vandra mellan stämmorna som jag gjort här, 
och då ska man skriva ut gitarranalyserna. 

Detta stycke har ingen text – men är det en visa, måste man 
se till att sångerskan (sångaren) får en tonart som passar. 
Vanligt är att det blir för högt.   Nästan alla tanter blir altar 
med åren. Jag är inget undantag. 

Innan man publicerar stycket måste man fråga den 
RIKTIGA skaparen om han – hon tillåter detta. Jag 
ringde Stefan Nilsson och han sa genast ”JA” när jag berättade 
om vår fina SGLS-tidskrift.

Väl bekomme och lycka till med låten!

Tralala från Lena Böving

Notkommentarer till duetten Skärgårdsidyll 



En sjuttonåring med öppenhet, integritet, spelglädje 
och stor musikalitet. 

Jonatan är uppvuxen i Högdalen söder om Stockholm. 
I hemmet har musiken alltid funnits. Hans farfar Bengt 
Jansson spelar kornett i Mississippi Seven. Farmodern Jane 
Jansson spelar psalmodikon, ett ensträngat instrument med 
stråke. Modern spelar fiol i ett spelmanslag och sjunger numera 
också i kör. Fadern har spelat blockflöjt och sjungit. Föräld-
rarna har båda varit aktiva folkdansare, så folkmusik ligger 
Jonatan varmt om hjärtat. Dessutom har hans faster spelat 
klassisk gitarr men spelar nu elgitarr och sysslar mycket med 
inspelningar i sin hemmastudio.

Från första till fjärde klass gick Jonatan i en Waldorfskola, 
där musik är en viktig del av undervisningen. I femte klass 
bytte han till en vanlig grundskola. I kulturskolan i Högdalen 
blev det blockflöjt när Jonatan var åtta år och fr o m tredje klass 
gitarr. Det fanns en enkel gitarr hemma som Jonatan tog 
med sig, och direkt när han började spela kände han att det 
var rätt instrument för honom. Han visste det med hela sig. 
Margareta Frisk blev hans individuella gitarrlärare och tillsam-
mans med Arne Lindberg även hans lärare i ensemblespel.

Nu har Jonatan gått ut första året på Södra Latins musik-
gymnasium i Stockholm, där Bo Hansson är hans lärare i 
klassisk gitarr. De båda har utvecklat ett stimulerande och 
för båda glädjerikt samarbete. En omsorgsfull gitarrteknik 
har grundlagts som resulterat i dynamiskt, variationsrikt, bitvis 
magiskt spel, med väldigt vackra klanger och fint musikaliskt 
flöde.

Jazzgitarristen Andreas Pettersson är Jonatans lärare i svenska 
och engelska. Även detta samarbete är givande, då Jonatan 
har ett stort intresse för de båda språken.

Det måste också nämnas att Jonatan fram tills för drygt ett 
år sedan var fotbollsmålvakt, vilket inte var någon vidare bra 
kombination med tanke på de skador på händer och fingrar 
som det medförde. Han fortsatte dock att vara fotbollsdomare 
och dömer nästan varje helg under fotbollssäsongen.

Avkoppling finner Jonatan i fiske och en levande relation 
till naturen.

GABRIELLA OXENSTJERNA

Vinnaren av:
Lilla Jörgen Rörby-stipeniet 2011 
- Jonatan Bougt  

Etabl. 1888

Tunnelbanehallen Hötorget Stockholm
Tel. 08-20 21 21

www.gottfridjohansson.se

Jag stödjer
Svenska Gitarr och Luta Sällskapet

&
Svenskt Gitarrliv

Luthier  Lars Jönsson

Bygger och Reparerar Knäppinstrument
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Livslevande Lislevand
…..var den ordlekande rubriken för Rolf Lislevands öppna masterclass i renässansimprovisation un-
der årets EARLY MUSIC FESTIVAL i Stockholm 2 - 6 juni. I år firade festivalen 10 år sedan starten 2001, 
och man hade som brukligt ställt ihop ett mångsidigt och intressant program med en rad framstående artister.                                                                                                                                       
ROLF LISLEVAND är en av vår tids främste utövare av tidig musik på barockgitarr och luta. Han verkar även som 
pedagog och är professor på Staatliche Hochschule für Musik i Trossingen i Tyskland samt är lärare vid Conservatoire 
National de Toulouse.

Festivalens andra dag, den 3 juni, var av stort intresse för 
gitarr- och lutvänner. Då hade Rolf Lislevand en masterclass 
på förmiddagen och dessutom en konsert på kvällen tillsam-
mans med Arianna Savall och Ensemble 
Kapsberger i Tyska kyrkan.

Vid förmiddagens masterclass i renässansim-
provisation i Storkyrkosalen inledde Rolf 
Lislevand med att tala om improvisation. 
Han presenterade ett antal värdefulla tankar 
och frågeställningar kring ämnet. Bland an-
nat att ”allt sätts i fråga” om autenticitet… 
Kan man i dag improvisera över gamla te-
man? Vissa kanske känner en tveksamhet till 
detta, men vi vet att de flesta musikutövare 
kunde improvisera under 1500-, 1600- och 
1700-talen. Improvisationen var en naturlig 
del ihop med den noterade musiken.

I den gregorianska sången förutsattes im-
provisation. I samband med äldre musik 
förekommer begreppet diminution, vilket 
betyder upplösandet av en melodi medelst 
improvisation. Det kan ske på flera sätt, som 
ornamentering, kolorering, figuration. Det var särskilt vanligt 
under 1500-talet, liksom även variationer över en ständigt 
återkommande basmelodi (basso ostinato.) I barockens ge-
neralbasspel spelade improvisationen stor roll. I den note-
rade delen angavs siffror ihop med basnoterna. Detta var en 
ledning för ett ackordiskt ackompanjemang till den melo-
diska delen.

Rolf Lislevand pekade också på att improvisation hänger 
ihop med det musikaliska språket. Som konstnär är man 
angelägen om en historiskt riktig stil – ändå vill man impro-
visera för att framförandena inte skall kännas för ”museala”. 
Musiken och improvisationen är en kommunikation mellan 
musiker och publik och mellan musikerna, och äger rum i 
den stund alla möts.

Övningarna på masterclassen var upplagda på så sätt att alla 
musiker som hade anmält sig fick komma fram och sitta i 
grupp inför åhörarna. Det fanns en deltagare på violin, tre 
på flöjt och tre på luta alt. renässansgitarr. Sedan arbetade 
Rolf Lislevand med dem alla tillsammans, eller i mindre 

grupper, med olika stämmor beroende på instrument. Han 
själv växlade mellan gitarr och luta.

Utgångspunkten för övningarna var en gammal 
sefardisk melodi. (Sefardisk musik är den musik 
som har sitt ursprung i den judiska folkkultur 
som fanns i Spanien och Portugal före fördriv-
ningen av judarna under 1490-talet.) Rolf Lisle-
vand tog ett friskt pedagogiskt grepp genom att 
låta alla i salen sjunga den sefardiska skala som 
låg till grund för de övningar som musikgruppen 
skulle ha. Eftersom skalan skiljer sig från det som 
vi hör för det mesta i dagens ”musikbrus” så var 
detta mycket givande och skapade en samhörig-
het mellan alla i salen. 

Så började genomgången med musikgruppen, 
vilket tog sig uttryck på flera sätt: man övade 
genom att bygga små improvisatoriska fraser, 
och vidare att ”ge frågor och få svar” mellan de 
olika instrumenten. Rolf Lislevand uppmärk-
sammade på att det går att improvisera med ryt-
mik, och att det är mycket viktigt med klangen 
i instrumenten – att bruka instrumentens egen-

art. Han framhöll att improvisation är en konst som man 
utvecklar genom övning, på flera sätt och på olika vis. En 
förankring och kunskap i den genre som man arbetar med 
är en viktig förutsättning. Masterclassen avslutades med att 
Rolf Lislevand och en av deltagarna i gruppen ”duellerade” 
med barockgitarrmusik i ett stycke som var särskilt lämpat 
för improvisation.    

Jag upplevde denna förmiddag som mycket positiv. Det känns 
angeläget med genomgång av området kring improvisation. Det 
är en konst som är intimt förknippad med den äldre musiken, 
och jag tror att den kännedomen måste spridas än mer. Improvi-
sationen gör ju att musiken känns närvarande och ”svängig”, vare 
sig den är på en inspelning eller direkt i en konsert.

FANDANGO ! …var rubriken för kvällens konsert. Det 
skulle bli ”Musik av Santiago de Murcia, hans samtida och 
hans föregångare”.

Ensemble Kapsberger är en grupp som har spelat tidig musik 
ett antal år, och de har bl a spelat in en CD från 1999-2000 

AV StIG-ARNE WIDéN

”En konst 

som är intimt 

förknippad 

med den äldre 

musiken”
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med verk just av Santiago de Murcia (se ”TILLÄGG” nedan). 
På kvällskonsertens program stod verk av en rad tonsättare, 
förutom Santiago de Murcia t ex Alonso Mudarra, Hierony-
mus Kapsberger, Gaspar Sanz och Francesco da Milano. 

Efter en elegant inledning med ett stycke skrivet för harpa 
av Alonso Mudarra så vandrade konserten på med danser 
av J.A.Dalza fram till Canarios och Arpeggiata av Hieronymos 
Kapsberger. I Arpeggiata fick ensemblen fram en magisk 
klang: förutom lutornas spel så stod Arianna Savall för en 
skön sångstämma i långa linjer och slagverkaren David 
Mayoral för en raffinerad bakgrund. Det fanns en under-
rubrik till kvällens konsert och det var ”spanska barockdan-
ser”, vilket spelades med besked: Jácaras av Santa Cruz och 
en Canarios samt en Paradetas av Gaspar Sanz. Kastanjetter 
och tamburin i ackompanjemanget förhöjde danskänslan. 

Andra numret efter paus var en trad. Passacalles andaluz. Ett 
härligt stycke musik som i spelande stund fick inslag av både 
flamenco och improvisation. Tanken och känslan lyfte : jag 
kände plötsligt att jag liksom inte var i Tyska kyrkan längre 
utan befann mig i någon trång gränd i en sydspansk ort en 
kväll där jag på avstånd hörde musik. Jag skyndade mig genom 
gränderna för att höra mer…. Det lät så bra, så bra!

Så kom avdelningen med musik av Santiago de Murcia: man 
inledde med en svängig Fandango. Fin basgitarrstämma 

Litteratur och källor:

Programbladet till Early Music Festival 2011, samt texthäfte till CD:n 
”Santiago de Murcia” 1999-2000

The New Grove ś Dictionary of Music

Sohlmans Musiklexikon

Musikordboken (Brodin)

tILLÄGG

Santiago de Murcia, född i Madrid ca 1682, död i Mexico ca 1740. Spansk kompositör, teoretiker och gitarrist. Fadern var 
instrumentmakare och båda föräldrarna hade instrumentmakare och kompositörer i sina respektive släkter. Santiago de Murcia kom 
efter studier in i kretsarna av inflytelserika personer som hade anknytning till hovet, och han själv undervisade drottningen Dona Maria 
Luisa de Saboya. Det finns mycket som pekar på att han samarbetade med dramatiker och teaterkompositörer under sin tid i Spanien. 
Det är en hel del osäkerhet kring hans levnadshistoria. Men förutom uppgifter om resor i Europa så reste troligen Santiago de Murcia 
till Mexico någon gång mellan 1718-1731. Man antar detta eftersom hans stora verk ”Codex” är funnet där. Saldivar Codex no 4 är 
tillsammans med andra verk något av det mest värdefulla som skrivits för barockgitarr. Det tar bl a upp vänsterhandsanvisningar. Detta 
var inte så vanligt förekommande i tabulaturen på den tiden. Innehållet i Codex är en stor samling av spanska danser och låtar, såsom 
jácara och mariona, gallarda, villano m fl, från 1500-tal fram till 1700-talet. Det är den äldsta källan för fandango, jota och seguidilla. 
Codex innehåller också amerikansk musik och musik av afrikanskt ursprung (cumbes och zarambeques), vilket var ovanligt men också 
visade bredden i barockgitarrens repertoar.

spelad av Bjørn Kjellemyr i denna låt liksom i Maricapalos. 
Det följande numret var Zarambeques, som är intressant på 
så vis att den visar upp drag av västafrikansk musik som 
Santiago de Murcia samlat i Codex no 4. (ca 1730). Bland 
annat spelades ”tumpiano”. Efter en  stund gjorde man en 
mjuk övergång till den kända katalanska folksången El noi 
de la Mare, som Arianna Savall sjöng med särskild inlevelse 
till sin harpa. Det ordinarie programmet avslutades med att 
hela ensemblen spelade en medryckande Tarantelas. Extra-
nummer förstås (!) - efter ovationer från en hänförd publik.

När jag för ett antal år sedan hade lyssnat på CD:n med musik 
av Santiago de Murcia som jag nämnde ovan så tänkte jag 
att så bra blir väl svårt att få till det i en konsert. Men kväl-
lens konsert var ännu bättre! En mycket samspelt ensemble, 
och vilken närvaro i de magiska ögonblicken som vi som pu-
blik fick dela med musikerna! Jag kände mig salig efteråt och 
”dansade” hemåt i sommarkvällen…

Rolf Lislevand, Arianna Savall & Ensemble Kapsberger

Rolf Lislevand, vihuela da mano, barockgitarr och luta/teorb. 
Arianna Savall, sång och barockharpa.

Thor Harald Johnsen, vihuela da mano, barockgitarr och luta.

Bjørn Kjellemyr, colascione (tresträngad basluta).  
David Mayoral, slagverk.

Masterclass i renässansimprovisation med Rolf Lislevand.
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Som jag tidigare under våren redan annonserade i SGLS 
tidningen har en festival ägt rum på Oskarshamns 
Folkhögskola. Under v. 12 samlades ett glatt gäng för 
att vara med på workshops i f lamenco, folkpicking och 
klassisk gitarr samt enskild undervisning. Deltagare 
kom från kommunala musikskolor, gymnasieskolor, 
folkhögskolor och högskolor. 

 För att det skulle fungera delades alla in i grupper och dessa 
roterades mellan de olika ”stationerna”. I schemat fanns gott 
om utrymme till att umgås, fika och snacka lite om gitarr. 
Maten var underbar från vår restaurang. Det finns gott om 
lokaler på skolan och vi har också ett eget kapell med god 
akustik för konserter.

Det hela började på fredag kväll då musikerelever från Malmö 
Musikhögskola gjorde en fantastisk konsert. Alvi Joense, Johan 
Tokarskij, Marcus Strand och Rasmus Vamos-Fecher bjöd 
på en blandning av många olika musikstilar och även kvar-
tett. De tog även hand om den enskilda undervisningen de 
återstående dagarna, vilket var mycket uppskattat. Under 
lördagskvällen höll vi i en elevafton där deltagarna kunde 
anmäla sig frivilligt för att spela upp.

Under flamenco workshops lärde Johan Dahlberg ut grunder 
i vissa rytmer och rasgeado-teknik. Jan Ekedahl lärde ut folk-
musik genom att visa hur en finger-picking går till genom den 
egenhändigt skrivna låten Pingvin. Själv höll jag i ett pass med 
klassisk gitarrteknik, såväl konsten att sitta och röra på sig som 
lite fingerfärdighet. 

Ensemblepasset innehöll ett arr. av mig själv på Pirates of 
the Caribbean och en härlig låt av Jan som heter Vinden. 
Vi hann båda två låtarna med råge.

Vi kommer att fortsätta nästa år med upplaga två av 
festivalen och utveckla våra tankar. I nästa nummer av 
SGLS kommer det mera information.

ERIC LAMMERS

Oskarshamns gitarrfestival 2011

Casimiro Lozano - Spanien

Carsten Grøndahl har hittat en spansk konsertgi-
tarr i världsklass. Ring eller maila för att avtala tid 
för test. Även andra gitarrer på lager t. ex. Anto-
nio Marin, Robert Ruck, José Marin, Victor Lozano, 
Ignacio Fleta, Perez, Esteve och Alhambra m. fl .
Bilder på www.carsten.nu

Som
 en 

Fleta
 

på steroider

Kontakt:
Carsten Grøndahl   •   Tel: 0045-24893285

www.carsten.nu   •  guitar@carsten.nu

Respons på Lozano:

”Tänk hur glad jag är för min nya Steinway-gitarr
Den klinger som en fl ygel - högt, länge och med 
masser av övertoner - Uhm jag älskar den”
      David Biering.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Annonce.A5 26-4.indd   1 11-04-27   13.23.40
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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

SGLS gjorde tidigare i vår ett utskick till gitarrlärar-
na i Sveriges (och Norges) musik- och kulturskolor. Då 
hörde Sten Höglund, gitarrlärare i Stockholms Kul-
turskola av sig. Han skrev på e-posten att han var med 
på den första sommarkursen i SGLS, så redaktionen 
bad honom berätta lite mer.

”Vad kul att ni flaggar lite för SGLS. Jag var faktiskt på 
sommarkursen 1968 på Ransäter i Värmland när Jörgen 
Rörby bildade SGLS. Det var en oförglömlig vecka där vi 
bl.a. fick höra Diego Blanco spela.

Kursen hölls på Geijerskolan i Ransäter och vi var nog en 
salig blandning gitarrfrälsta som letat oss dit. Ni ska veta att 
klassisk gitarr var en ytterst perifer företeelse på den svenska 
musikfronten vid den tiden. Det fanns ju knappt nån 
utbildning att få. Diego Blanco spelade på en nivå som 
vi fann ouppnåelig då, men i dag ser det lite annorlunda ut. 
Jag tror mig minnas att Evert Ahlander, som hade notför-

Första gitarrakademin
lag i Huskvarna, spelade nån kväll och kanske var det på 
den kursen som båda våra gamla gitarrbyggare Karl-Erik 
Gummesson och Georg Bohlin berättade om sitt gitarr- 
och lutabyggeri. Diegos lärare, svensken Dan Grenholm, 
gav oss lite lektioner på dagarna och berättade om sin metod 
för att lära sig spela. Det första exemplaret av SGLS-tidningen 
kom ut kort efteråt i C5-format.

Eva Möller var med. Sen minns jag att vädret under denna 
junivecka var helt underbart och det gav denna SGLS första 
sommarkurs en magisk inramning.”

HELENA BJÖRZÉN
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Die Gitarre in österreich
Hackl, Stefan. Von Abate Costa bis Zykan. Innsbruck 2011 
StudienVerlag. ISBN 978-3-7065-4980-6   
Pris: 34,90 EUR

Så har då även Österrike fått sin gitarrhistoria skriven! 
Författaren till denna, Stefan Hackl, är en välrenomme-
rad forskare, skribent och gitarrlärare vid Tiroler Landes-
konservatorium.

En av de första frågorna han ställer är vad man egentligen 
ska mena med Österrrike: är det det habsburgska Österrike 
före första världskriget (som ju omfattade delar av södra 
Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Slovenien, Kroatien, västra 
Rumänien) eller det betydligt mindre Österrike efter detta 
krig? Hackl väljer det bredare perspektivet för perioden före 
första världskriget och smalnar av för den senare perioden. 
Det väldiga habsburgska riket var sannerligen en smältdegel 
med impulser från hela Europa och de slaviska länderna 
med Wien och Prag som kulturella centra. Intressanta saker 
brukar hända i sådana regioner inte minst på kulturområ-
det även om de också är fulla av konflikter, som ju också är 
tydliga i vår egen tid. I sin bok behandlar också Hackl lutans, 
mandorans och den femkoriga gitarrens utveckling i det 
habsburgska Österrike naturligtvis i en kondenserad form.

Stefan Hackls breda rundmålning av gitarrens historia i 
Österrike ger en god helhetsbild, men innehåller också 
mycket intressant detaljinformation. Det är ett imponeran-
de persongalleri som framträder av vilka vi bara känner igen 
några namn. I huvudsak är boken upplagd kronologiskt och 
den inleds med en översikt över lutans och den femkoriga 
gitarrens utveckling i det habsburgska Österrike. Hovkapel-
let i Innsbruck under Maximilian I under senare delen av 
1400-talet och under 1500-talet var ett viktigt europeiskt 
musikcentrum och Maximilian själv var en ”liebhaber des 
Saitenspiels”. Ett för lutenisterna välkänt namn är Hans 
Judenkunig som redan under 1500-talets andra och tredje 
decennier lät publicera sina lutböcker.

En annan känd lutenist från detta område var Hans Newsid-
ler och hans barn Conrad och Melchior. Simon Gintzler och 
Valentin Bakfark är andra lutenister från 1500-talet med 
anknytning tillÖsterrike. Under 1600-talet verkade gi-
tarristen och teorbspelaren Angelo Michele Bartolotti 
i Österrike och som bekant återfinns han även vid 
drottning Kristinas hov i Sverige under en kort period. 
Flera betydande samlingar av lutmusik härrör också från 
Österrike, t.ex. grevarna Harrachs’  och Goess’ samling-
ar. Ett för både lutenister och gitarrister välkänt namn är 
Johann Anton Losy von Losinthal som ju huvudsakligen 
verkade i sin födelsestad Prag. Tyngdpunkterna i Hackls 
bok läggs annars av naturliga skäl på gitarrens utveckling 
under första hälften av 1800-talet och 1900-talet.

I början på 1770-talet uppträdde den portugisiske gitarris-
ten Abate Antonio da Costa i Wien, men det blev en enstaka 
händelse. I början av 1800-talet börjar italienska gitarrister 
(Bevilaqua, Spina, Bortolazzi, Zucconi) dyka upp i samma 
stad. De skulle följas av andra som Bathioli, Brambilla och 
den viktigaste: Mauro Giuliani. Dessa lade till grund en rik 
gitarrkultur som skulle vara i flera decennier och samman-
faller med det vi brukar kalla Biedermeierperioden. I dess 
spår följde ett ivrigt publicerande av gitarrmusik och till-
verkning av högklassiga gitarrer (Stauffer med efterföljare). 
Nästa viktiga period i Österrikes gitarrhistoria är 1900-talet 
då ju mycket sker i övriga Europa också. Det spanska in-
flytandet är påtagligt med gitarrister som Tarrega, Llobet, 
Segovia och Pujol som konserterade flitigt.

Både på det musikvetenskapliga, solistiska och pedagogiska 
området framträder viktiga personer: Josef Zuth, Josef Klima, 
Karl Scheit, Luise Walker är namn som de flesta gitarrister 
känner till. Karl Scheit med sina gitarrtranskriptioner fick 
oss också att intressera oss för den äldre knäppmusiken t.ex. 
den elisabetanska. Svenska gitarrister som Per Olof Johnson 
och Rolf la Fleur sökte sig till Wien för sin vidareutbild-
ning. Hackl ger en utomordentlig sammanfattning av 500 
års österrikiska knäppinstrumenthistoria. Det finns några 
inkonsekvenser, t.ex. en som i texten benämns Sepp Bacher 
och efter ett visst funderande som kan man komma fram till 
att han egentligen heter Joseph Bacher, bl.a. författare till 
en lutskola, Lautenfibel, som trycktes av Bärenreiter 1938 
(på ett annat ställe i boken uppges tryckåret till 1836!). Sö-
ker man i det annars utmärkta personregister så hittar man 
ingen Sepp Bacher, men däremot Joseph Bacher. Boken 
har i bilagor en omfattande litteraturlista, ett lika omfat-
tande urval av österrikiska notutgåvor, en diskografi samt 
ett användbart personregister. Som ett komplement till bo-
ken finns på Internet Gitarre-Archiv Österreich http://www.
gitarre-archiv.at/ där man kan fördjupa sig ytterligare och 
komplettera den tryckta boken.

Ett utmärkt initiativ och komplement som flera borde ta efter. 
Kunskaper i tyska krävs naturligtvis för att kunna tillgodo-
göra sig innehållet.

KENNETH SPARR



27

Die Laute in Europa 2 

Lauten, Gitarren, Mandlinen und Cistern

Schlegel, Andreas, & Lüdtke, Joachim. Innsbruck 2011 
ISBN 978-3-9523232-1-2. Pris: 29,95 EUR.

I Gitarr och Luta nr 2, 2007 recenserade jag Andreas Schlegels 
Die Laute in Europa Geschichte und Geschichten zum Ge-
niessen. The Lute in Europe A History to Delight. Den var inte 
särskilt omfattande, bara på 119 sidor, behandlade enbart lutan 
och hade Schlegel som ensam författare. Med sitt fina bildma-
terial bl.a. hittade den dock sin publik och Schlegel bedömde 
att det fanns förutsättningar för en andra, betydligt utvidgad 
upplaga.

Den nya boken med sina 447 sidor har inte så mycket annat 
gemensamt med den första upplagan än den utsökta kvalite-
ten på bildmaterialet och endel gemensamma bilder. Schlegel 
har utvidgat ämnet högst väsentligt genom att också be-
handla gitarr, mandolin och cister. Klokt nog har han också 
inbjudit ett antal experter att medverka med texter och bild-
material och också valt Joachim Lüdtke som medansvarig 
för den digra volymen. Bland medverkande experter kan 
nämnas Pedro Caldeira Cabral, som behandlar den portu-
gisiska gitarren, Peter Forrester får ta sig an cistern, Carlos 
González skriver om vihuelan, Lorenz Mühlemann om den 
schweiziska ”Halszithern”, Pepe Rey behandlar bandurrian, 
Renzo Salvador skriver om barockgitarren, undertecknad 
har ett avsnitt om den svenska lutan, MichaelTreder be-
handlar lutmusiken från det habsburgska området och slut-
ligen tar sig Roman Turovsky an sin favorit, torban.

Boken har två huvuddelar: en systematisk och en historisk. 
Den historiska delen är av naturliga skäl den mest omfat-
tande. Lutan är naturligtvis bokens huvudperson och skulle 
i och för sig förtjänat hela utrymmet eftersom dess utveck-
ling och historia är mycket mer komplicerad än man först 
kan föreställa sig. Men vi människor tycks ha ett oändligt 
behov av att ordna och systematisera, vilket alltid innebär 
förenklingar av en mångfasetterad verklighet om vilken vi 
ibland har rätt dimmiga begrepp. Inte minst gäller detta 
gångna århundraden. Musikinstrumentens utveckling och 
kategorisering är ett knepigt område som många har gett sig 
på att försöka systematisera.

Ett enkelt, men närliggande exempel är den s.k. svensklutan. 
Är den ett cisterinstrument eller ett lutinstrument? Schlegel/

Lüdtke placerar den utvecklade typen av den i katego-
rin cisterinstrument. Den har förvisso samma intervall i 
stämningen, men är till skillnad från cistern är den försedd 
med enkla tarmsträngar, lutformad kropp m.m. Den tidiga 
svensklutan har självklart mycket gemensamt med cistern, 
men instrumentet utvecklades i en annan riktning redan i 
mitten på 1790-talet. Det finns säkert många fler liknande 
exempel, men det minskar inte behovet av systematisering. 
Man bör bara vara medveten om dess problem.

Bokens översikt över instrumenten ger en god bild av mång-
falden, men ger naturligtvis inte hela sanningen. Schlegel/
Lüdtke är sannerligen medvetna om vår ofullständiga kun-
skap och svårigheterna att ge ett instrument en korrekt be-
nämning och exemplifierar detta med mandoran. Författarna 
beskriver i rätt stor omfattning problematiken kring stäm-
ning och temperament. Den mest omfattande delen av bo-
kens text ägnas som nämnts åt den historiska beskrivningen. 
När det gäller lutans tidiga historia är vår brist på kunskap 
stor och det blir lätt ett område av spekulationer. En intres-
sant tes, som jag inte sett tidigare, är att lutan kanske spreds 
i Europa av sefardiska (spanska) judiska musiker och fick sin 
första utbredning i de delar av Europa (Frankrike, Italien) 
där de sefardiska judarna etablerade sig. I de tyskspråkiga 
delarna av Europa dominerade de askenasiska judarna hos 
vilka all musik förbjöds utom vid bröllop och vissa högtider. 
Hit skedde utbredningen av lutan mycket senare.

I texten i anslutning till beskrivning av Kapsberger verkar det 
som om författarna påstår att om musiken är noterad för t.ex. 
en sexkorig luta så kan den bara spelas på en sådan. Självklart 
kan den musiken utan förändringar likaväl också spelas på 
en 7-, 8-, 9-korig o.s.v också (såvida stämningen är densam-
ma). Omvänt kan musik noterad för t.ex. en 13-korig luta 
spelas på t.ex. ett 6-korigt instrument bara med betydande 
förändringar. Det kan väl heller knappast undvikas att det 
blir en del konstigheter i en bok som omspänner ett så stort 
material. Till de mera uppseendeväckande konstigheterna 
hör texten till en bild av en sexsträngad gitarr (sidan 251) 
där den beskrivs som en mycket tidig sexsträngad gitarr 
(d.v.s. den borde vara från 1770-1780-talet). Bilden visar en 
vanlig enkel fransk gitarr troligen tillverkad i Mirecourt c. 
1810 och med ett märkligt stall som jag inte alls tror är 
ursprungligt utan en senare ändring.

Ibland gör man också svepande generaliseringar utifrån 
ett magert underlag, t.ex. när man säger att man i Skandi-
navien ofta använde accord nouveaux på en 12-korig luta. 
Egentligen har vi väl i Skandinavien bara den 12-koriga 
Mest-lutan i Linköping och ett Ballard-tryck i Norrköping 
som skulle tyda på detta. Vän av ordning kan möjligen in-
vända mot att det rikliga bildmaterialet är dåligt synkroni-
serat med texten. Så är det väl också, men det finns tydliga 
hänvisningar till bilderna och en fullständig synkronisering 
är nog inte möjlig. Det finns en detaljerad beskrivning av 
bokens innehåll och med många läs- och bildexempel på 
webplatsen http://www.lutecorner.ch/ varifrån boken också 
kan beställas. Sist kan väl också sägas att boken är synnerligen 
prisvärd.

KENNETH SPARR
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Ulriks son Mikael spelar stycket Melancolique med avspänd 
bitterljuv känsla och Two songs for the Ballad of the Sad Café 
närmast meditativt. I stycket The Teddybear & the Moon 
Voyage finns också både värme och kärlek och i The Heather 
Flower förmedlar han en känsla av ro och kontemplation. 

Ulriks sonson Tobias har valt mer lekfulla stycken som Toy 
Train och Jazz With A Touch Of Bach samt The Tale Of 
The TV In The Forrest – ett varierat stycke med berättande 
inslag. Tobias ger sig också på Love Waltz som finns 
i otaliga versioner – här spelas den närmast återhållet 
såsom den filmmusik till Vaxdockan den var för att inte 
ta för mycket focus från filmen.

Mikael och Tobias har tillsammans med Göran, Mats och 
Christer lyckats med sin uppgift att återskapa känslan hos 
Ulrik Neumanns musik genom att lyssna igenom Ulriks 
musik och sedan gjort denna till sin egen. Tobias har också 
nedtecknat samtliga Ulriks stycken så att en bok, The com-
plete works for solo guitar by Ulrik Neumann, ges ut i höst.

Skivan är en studioinspelning där gitarrens ljud gjorts 
mycket autentiskt på så sätt att man får intrycket av att 
Ulrik sitter i sitt vardagsrum och spelar sina kompositio-
ner för bara de personer som befinner sig i hans närhet. 
Omslaget är påkostat med bilder, dokumentation och ut-
förlig presentation av medverkande gitarrister och deras 
relationer till Ulrik.

Albumet For Ulrik rekommenderas för alla som är intresse-
rade av och tycker om gitarrmusik från de nordiska länderna 
skriven under 1900-talet. För de som själva spelar är också 
skivan en guldgruva vid självstudier, eftersom samtliga gitarr-
noter till styckena finns tillgängliga.

GÖRAN ENGDAHL

For Ulrik
Göran Söllscher, Mats Bergström, Christer Karlberg, 
Mikael och Tobias Neumann    
New Man Music AB / MN-CD 0010 

Under 2011 har ett minnesalbum dedicerat den danske gi-
tarristen, kompositören och underhållaren Ulrik Neumann 
givits ut av New Man Music AB med distribution av Naxos 
Sweden AB. Det är de svenska gitarristerna Göran Söllscher, 
Mats Bergström, och Christer Karlberg som tillsammans 
med Ulrik Neumanns son Mikael och sonson Tobias tagit 
sig an denna uppgift. Ett efterlängtat projekt, men också en 
diger uppgift att ge full rättvisa åt Ulriks storhet som kom-
positör och gitarrist. Noter till samtliga stycken på skivan 
finns också i boken Dedicated my Guitar – The music for 
solo guitar by Ulrik Neuman ; ISBN 13 9789197791823.

Ulriks kompostioner är inf luerade av såväl jazz som 
latinamerikansk musik samt klassiska mästare såsom 
t ex Bach. En gemensam nämnare för styckena är den så 
karaktäristiska Neumannska känslan för bärande sångba-
ra melodier, där hans klassiska Love Waltz är ett exempel. 
Styckena är också fyllda med lekfullhet och spelglädje som 
smittar av sig. Det hörs bl a i det 21:a bonusspåret där Ulrik 
själv spelar stycket Concerto for Pitch Pipe.

De medverkande gitarristerna bidrar med 4 stycken var som 
på albumet blandas om varann. Först ut är Göran Söllscher, 
som har valt Dedicated my Guitar och Henriette med sång-
bara melodier samt Lullaby for ”Sniff” och Cheri med mer 
traditionellt klassisk framtoning. Göran framför sina stycken 
med utsökt känsla och självklar säkerhet.

Mats Bergström har tagit sig an Scherzo in A minor och 
Sun Shower med utmanade teknik och gör detta med både 
lekfullhet och stor musikalitet. Hans Canzonetta och Jazz 
Prelude är också verkligen fyllda med spelglädje som smittar 
av sig.

Christer Karlberg visar i Old man in Rio, Brazilia och Bonfá 
Inspiration sin känsla för latinamerkansk musik med jazzin-
fluenser. Också här finns den Neumannska spelglädjen och 
lekfullheten och i stycket A little Caress spelar han med en 
inlevelse och känsla som går rätt in i hjärtat. 

Nordic Colors
John Ede, cello, Jens Bong-Rasmussen, gitarr  
CDK 1003

Cellons register och omfång motsvarar gitarrens vilket faktiskt 
ger en oanad värme och nyansrikedom i ljudkvalitén. 

Denna CD innehåller en samling godisbitar som t ex Saint-
Saens Svanen, Bach-Gounods Ave Maria samt härliga stycken 
av Grieg, Sibelius och Chopin.  CD:n avslutas med masto-
dontverket Sonate Arpeggione av Franz Schubert.

Musikerna har valt att varva varje stycke med inslag av solo-
gitarrverk av den danska 1800-tals gitarristen Henrik Rung. 
Dessa i sig är intressanta men håller inte måttet jämfört med 
grannspåren, men tanken är god och det fungerar faktiskt.

De två musikerna är mycket samspelta och cellisten kan 
spela ut då gitarristen är lyhörd och ger plats åt melodi-
stämman. Balansen är bra mellan den tonstarka cellon och 
den tonsvaga gitarren.

ERIC LAMMERS
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On the track

Guitar Master Works
Erling Möldrup, gitarr, Thomas Jensen, flöjt  
Det Jyske Musikkonservatoriet Århus  
Class CD 616 2002-2003

Det är alltid roligt att upptäcka nya alster från Erling Möldrups 
hand. Hans val av repertoar är genomtänkt och av hög kvali-
tet. Det verkar även finnas en vilja att dokumentera kompo-
sitioner i en antologi-liknande sfär. Han inleder med CD:ns 
titelspår, en svit av Per Nörgård, Jack of Diamonds (2001). 
Verket är tänkt som ett bildgalleri och innehåller 8 tonsatta 
bilder, det handlar om Jack ”förföraren”. Mycket spännande 
och CD:ns höjdare samt uruppförandet just på CD. Stilen 
håller bra balans mellan tonala ansatser och fritonala för-
stärkningar av bilderna. Även de två följande styckena av 
Nörgård för flöjt och gitarr är uruppföranden. Den resteran-
de repertoaren är som sagt vald med omsorg, det är sällan 
spelade verk och gärna modernistiska, det blir inte tråkigt! 

Prelude av Malipiero (1961); Trois Pieces pour Guitare av 
Gagnebin (1953); Nocturne och Four Poems of Garcia Lorca 
av Smith-Brindle (1948); Castelnuovo-Tedescos Tonadilla 
(1954); Burghauser’s Sonata e-moll (1943) och Pedrells Pagina 
Romantica, Lamento och Guitareo. Denna produktion är mäs-
terligt och gediget gjord!

ERIC LAMMERS

Brockluta från 1910
Säljes i befintligt skick med locket delvis avlossat 
och två längsgående sprickor. Instrumentet f ö helt 
intakt frånsett att strängarna lossats. Uppskattad 
reparationskostnad 3-4000kr. Pris ca 1500kr. Mejla 
till akejsson@gmail.com eller ring 0722223095 så 
skickas foto, uppgifter om tidigare ägare mm

ANNONS: INStRUMENt SÄLJES



 Colores del fuego 

Antonio Rey      
EMI 5099902759524

Årets mest uppmärksammade flamencogitarrist är Antonio 
Rey, som med sin andra soloskiva nu positionerat sig ordentligt 
på flamencohimlen som ett av de stora namnen i branschen. 
Vi var en del lyckliga som kunde se honom live i konserter 
i våras runt om i Norden och alla blev bländade av både 
teknik, känsla och melodierna som strömmade ur Antonios 
gitarr.

Ändå har den 30-åriga gitarristen länge försörjt sig som 
ackompanjatör bakom stora namn som danserskan 
Manuela Carrasco med flera, och de riktigt initierade i 
flamencon har säkert anat att det bara var en fråga om 
tid innan Antonio skulle ta steget fullt ut som solist. Jag 
måste erkänna att Antonios första solo-cd, ”A traves de ti”  
inte gav mig någon sådan föraning. Men nu är jag såld och 
har kapitulerat totalt, Antonios gitarrspel ligger någonstans 
i närheten av Vicente Amigos mjuka anslag, och därmed är 
han en av flera flamencogitarrister i den yngre generationen 
som närmat sig den klassiska gitarrtraditionen.

Troligtvis stämmer det som Erik Steen sagt i en intervju, 
att man numer som flamencogitarrist inte behöver spela 
lika starkt som man tidigare varit tvungen till, numer 
är f lamencogitarrer alltid uppmikade vid konserter. 
Därmed har man större möjlighet at utforska de klangfär-
ger som faktiskt finns i gitarren, och Antonio finner alltså 
(enligt skivtiteln) eldens färger i sin gitarr. Men han har en 
bred repertoar i sin arsenal, allt från fyrverkeriet i inledande 
tangon ”Los tangos de mi compadre” till de ömma toner 
han finner när han spelar tillsammans med Vicente Amigo 
i ”Amistad”.

Som den mogna flamencoartist han är vet Antonio Rey 
också att krydda sin soloskiva med sång och dans av bästa 
märke. När han skruvar upp intensiteten finns El Farru och 
Farruquito från flamencodansens förnämsta familj med för 
att se till att studiogolvet vibrerar med i musiken. Och när 
det behövs lite sälta i anrättningen stiger Arcangels och 
Estrella Morentes stämmor fram och fulländar musikupp-
levelsen. Bättre än så kan det inte bli!

ROLF NILSÉN



Join us at        Facebook

Guitarpeople On Line

Robert Schumann, Dichterliebe op 48; 
Mauro Giuliani, Sechs Lieder op 89
Ole Hvidman, tenor, Jens Bang-Rasmussen, gitarr   
Focus Productions FPCD 2018 (2006-07)

Huvudnumret på denna CD är utan tvekan Schumanns Dichterliebe, en 
sångcykel ursprungligen för sång och piano. Arret för gitarr är gjort av Jens 
Bang-Rasmussen. Han har närmat sig problematiken på ett bra sätt och har 
valt att utgå ifrån att skapa en gitarristisk stämma istället för att försöka få 
med för många noter från pianot. Mycket bra gjort. Det låter som bra gitarr-
komp vilket faktiskt smider sången och gitarren tätt ihop. 

Giulianis sånger är tveklöst italienska i färg och temperament, väldigt finstäm-
da. Gitarren som används är ett original från 1825 av den danske byggaren 
Gade. Det ger inspelningen en genuin karaktär. Klangen är välbalanserad.

ERIC LAMMERS

Guitar Solo & Duo
Maria Camitz och Leif Hesselberg, gitarr, Axel Borup-Jörgensen, kompositör 
Paula Records v/Leif Ramlöv Svendsen. Paula PACD 167 2009

Samtliga verk är uruppföranden på CD och bjuder på Axel Borup-Jörgensens 
fantastiska kompositioner genom många decennier. Inte alla verk är original 
för gitarr men det gör inget för kompositören har haft en hand med i spelet 
i bearbetningarna. 

Musiken är rytmisk och gitarristiskt krävande och är väl utförd med smak, 
bra artikulation, färg och dynamik. Karaktärerna fångas väldigt väl. Det 
verk som stickar ut är Sonata op. 14b, som är i tre satser och för gitarrduo. 

Många stycken befinner sig i gränslandet mellan tonalitet och fritonalitet 
och har utommusikalisk inspiration som havet och antika versmått. Man 
har valt att lägga ljudbilden väldigt nära lyssnaren, vilket kan upplevas som 
mycket bra och klart, men det tonar även ner nyanserna, vilka skulle kunna 
upplevas som lite råare.

ERIC LAMMERS



Mistress Elizabeth Davenant,  
her Songes. Lute songs from an 
Oxford manuscript of 1624
Rebecca Ockenden, sång, Sofie Vanden Eynde, luta, 
Ramée RAM 1101

Fröken Elizabeth Davenants musikhandsskrift (Oxford 
Christ Church Library, Ms Mus. 87) sammanställdes i 
Oxford omkring 1624, alltså i en brytningstid både politiskt 
och kulturellt efter den elisabetanska eran, som ju inom de 
flesta konstarter var en glänsande period. Det är knappast 
troligt att Elizabeth Davenant själv tecknade ner musik och 
texter utan de tycks vara utförda av en professionell hand.

Intressant nog kommer mistress Elizabeth inte från adeln 
utan borgarståndet och handskriften kan möjligen ses som 
ett exempel på en begynnande emancipation. Handskriften 
innehåller både element från den elisabetanska lutsången 
här representerad med musik av Thomas Campion och 
brytningsperioden under Jakob I representerad av Robert 
Johnson och Henry Lawes. Många av kompositionerna och 
texterna är anonyma. En av textförfattarna är Mary Wroth, 
som finns avporträtterad med en arciliuto och av vars penna 
vi får höra några reciterade sonetter som interfolieras med 

musiken. Den flitigast representerade kompositören 
på skivan är Robert Johnson med en viss osäkerhet i att-
ributionen av några sånger. Johnsons starka närvaro 
uttrycker väl handskriftens eklektiska och avantgar-
distiska karaktär. Samtidigt är både musik och texter 
mycket brittiska till uttryck, innehåll och form.

Musiken är kraftigt ornamenterad och om den var 
avsedd att sjungas av fröken Elizabeth så besatt hon 
en avsevärd sångbegåvning. Rebecca Ockendens 
rena, tunna. ljusa och vibratobefriade röst passar 
mycket väl för repertoaren i fröken Elizabeths 
musikbok. Sofie Vanden Eyndes tonbildning på en 
välklingande luta av Paul Thomson är mycket vacker. 
Hennes ackompanjemang är tydligt och väl synkro-
niserat med Rebecca Ockendens sång. Kanske jag 
hade önskat mig lite mer nerv och spänning i hen-
nes solosatser: det känns ibland något trevande och 
försiktigt, t.ex. i Johnsons Carman’s Whistle. Det 
måste vara ett sant nöje för musiker och sångare att 
bli utgivna av ett skivförlag som Ramée, som lägger 
så stor omsorg om både inspelning och förpackning. 
CD-omslagen är raffinerat vackra och CD-texterna 
av Anthony Rooley är fyllig och intressant på engelska, 
tyska och franska.

KENNETH SPARR
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Passion for the Guitar
Robert Karlsson, Compact Disc: Vivente Musica 2011  

Konvolutet till Robert Karlssons senaste CD pryds av ett ung-
domsporträtt, men denne gitarrbegåvning har hunnit bli 33. 
Har man sina rötter i småländska Markaryd så kanske en 
kontakt med Göran Söllscher inte är så märklig. Men det 
dröjde några år innan denne blev hans lärare. Vägen gick 
via Musikskolorna i Markaryd och Ljungby (Kjell Klaesson), 
Sundgårdens Folkhögskola (Torvald Nilsson), Gitarrlin-
jen vid Örebro Universitet 1999–2003 (Peter B. Carlsson 
och Peder Riis), innan han fick Göran Söllscher men även 
Gunnar Spjuth som lärare vid Malmöhögskolan 2003–
2006. Härtill ett antal masterclasses, även internationella, 
samt studier i komposition och pedagogik.

Det är lätt att tycka om den här skivan. Robert Karlsson 
har en imponerande teknik men också känsla, dvs närvaro. 
Han har tydlighet i sitt spel och en vacker ton. Men det är 
också en skiva som överraskar, det senare i två avseenden. 
Musiken är ett smörgåsbord av vackra melodier och med 
populära stycken som Recuerdos de la Alhambra och Cavatina, 
vilket borde tilltala en bred publik. Barrios melankoliska Julia 
Florida finns med, en barkaroll som här benämns just så, 
en gång skriven till vill jag minnas en ung kvinnas friska 
livslust. Efter Granados Oriental, Rodrigos Zapateado och 

Tiento Antiguo, Ruiz Pipos Cancion y Danza har skivan en 
påtaglig viskaraktär, vilket jag inte väntat mig. Den under-
bart vackra skotska folkmelodin Loch Lomond, här spelad 
”rakt”, dvs i ett konstlöst arrangemang. Detta är min favo-
rit och det är möjligt att jag projicerar, men jag känner att 
Robert själv njuter när han spelar den. Jag tror inte att jag 
tar fel om jag påstår att han är en romantiker. Skivans titel 
Passion for the Guitar talar också för det.  Den följs av den 
vackra Scarborough Fair i ett mer utarbetat arrangemang, 
traditionell engelsk folkvisa och i minnet som en av Simon 
and Garfunkels klassiker. 

Det franska inslaget dominerar i övrigt, chansoner som Paul 
de Senevilles Quelques notes pour Anna och Charles Trenets 
Revoir Paris. Dessa lyckade val av stycken innebär också att 
mycket få prov på exekutörens virtuositet ges, något som är 
lika ovanligt som sympatiskt, då det säger att det är musi-
ken som är viktigast. Solister med en glänsande teknik bru-
kar inte spela många takter innan denna visas upp (tänk på 
Oscar Peterson, tjugo sekunder och alla ”tjugo” fingrarna är 
i gång). I den franska avdelningen finns även Roland 
Dyens ”plasttango”, Tango en skai, skriven som en parodi 
på tango eller i varje fall med glimten i ögat. Roland Dyens 
har vittnat om sin förvåning att gitarristerna entusiastiskt tog 
detta stycke till sig. Och efter att denne varit masterclass-lära-
re under gitarrveckan på Ingesund sommaren 2000 och där 
presenterat stycket, skulle alla gitarrister med därtill tillräck-
lig teknik spela tangon det kommande året. Dyens intensiva 
Fuoco avslutar CD:n och här får Robert Karlsson visa upp 
sitt register. – Robert spelar på ett Lars Jönsson-instrument 
byggt 2008. Upptagningen har en måttfull, ej överdriven 
efterklang.

Det är således lätt att varmt rekommendera skivan, vilken 
jag ser som en fortsättning på den utmärkta konsert som 
Robert Karlsson höll i Norrtälje i våras.

LEIF KLITZE

1

Med en annons i Gitarr och Luta

når du ut till den svenska gitarrvärlden!

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



20 Stockholm, Kammaren kl 17:45 och 20:15
 Mats Bergström, Svante Henryson & Magnus Persson
20 Kalix, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires, Astor Piazzola
22 Boden, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires, Astor Piazzola
22 Göteborg, Sokrates Taverna, Emil Pernblad, flamencogitarr
24 Lycksele, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires, Astor Piazzola
26 Stockholm, Waldermars udde, Rysk musik
 Mårten Falkgitarr, Staffan Scheja piano, Lena Hoel sång,
 Hugo Ticciati violin, Göran Fröst viola, mfl.
25 Umeå, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires, Astor Piazzola
28 Örnsköldsvik, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires, Astor Piazzolla
30 Östersund, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires,  Astor Piazzola

November

1 Sundsvall, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires,
 Astor Piazzola
2 Sundbybergs kyrka kl 12:15, David Härenstam
3 Västerås Konserthus, Olle Persson & Mats Bergström  
 (Schubert: Die schöne Müllerin)
6 Katrineholms kammarmusikförening, Mårten Falk
 vihuelaoch gitarr.. (musik av Bach, Albéniz, Berio mfl)
6 Malmö, Palladium kl 16:00, Four Hands & Malmö Gitarrorkester
6 Musikhögskolan i Malmö, masterclass, Georg Gulyás
7 Malmö museum, Georg Gulyás, 
7 Göteborg Sokrates Taverna, Emil Pernblad flamencogitar
10 Köping Olle Persson & Mats Bergström
 (Schubert: Die schöne Müllerin)
11 Stockholms Konserthus, Mats Bergström m.fl. (Brett Dean)
12 Trosa, Olle Persson & Mats Bergström
 (Schubert: Die schöne Müllerin)
17 Norrköpings konstmuseum. Berio/Backman Sequenza Show. 
 5 solosequenzor av Berio samt nyskrivna interludier av
 Catharina Backman. Uruppförande, Mårten Falk gitarr,
 Ingrid Falk sopran, Anna Lindal vlolin, Stefan Harg klarinett,   
 Håkan Björkman trombon, Kristel Köiva dans
20 Malmlö, St Mariakyrkan kl 16:00
 Malmö gitarrorkester och Stockholms gitarrensemble 
21 Gävle Konserthus kl 19:30 Julkonsert med Malena Ernman,
 Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen
25  Uppsala Konsert & Kongress kl 19:30, julkonsert
 Malena Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen
26 Stockholm, Berwaldhallen kl 19:30, julkonsert 
 Malena Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen
26 Västerås Konserthus, Richard Belcastro Porträttkonsert 
 Mårten och Ingrid Falk, Patrik Karlsson, Katarina Widell.
28 Umeå, Idunteatern kl 19:30, julkonsert
 Malena Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen
29 Luleå, Kulturens Hus kl 19:30, julkonsert
 Malena Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen
30 Vilunda kyrka, Lunchmusik, Tango och Fandango
 Liv och Per Skareng

15 Täby, Tibble Kyrka, Lunchmusik, Tango och Fandango
 Liv och Per Skareng
15 Hässleholm, Göran Söllscher gitarr 
 Per Arne Glorvigen bandoneon
16 Göteborg, Sokrates Taverna, Emil Pernblad flamencogitarr
17 Falkenberg
 Göran Söllscher gitarr Per Arne Glorvigen bandoneon
17 Göteborg, Casino Cosmopol kl 13:00 ”Brunch a la Monte Carlo” 
 Emil Pernblad flamencogitarr
18 Malmö - Göran Söllscher gitarr 
 Per Arne Glorvigen bandoneon
21 Åkersberga Kyrka, Lunchmusik, Per Skareng
21-25 Köpenhamn, Copenhagen Chamber Music Festival
 Göran Söllscher
24 Västerås Konserthus, Gåsen & Lilla vinden
 Musik av Stellan Sagvik.Mårten Falk gitarr, Ingrid Falk sopran
 Kinga Prada flöjt + slagverkare
24 Halmstad, St Nikolai kyrka kl 10:00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett
24 Hultsjö kyrka kl 17:00, Eric Lammers
27 Voxnadalens kammarmusikförening
 Georg Gulyás, Bach, Lucía & Lilla tomaten
28 Hudiksvall, Georg Gulyás, Bach, Lucía & Lilla tomaten
29 Hofors, Georg Gulyás, Bach, Lucía & Lilla tomaten

Oktober

1 Göteborg, Casino Cosmopol kl 13:00 ”Brunch a la Monte Carlo”
 Emil Pernblad flamencogitarr
2 Malmö, Victoriateatern kl 19:00, Giralda Flamenco
8 Göteborg, Casino Cosmopol kl 13:00 ”Brunch a la Monte Carlo”
 Emil Pernblad flamencogitarr 
12 Arboga, Cecilia Zilliacus & Mats Bergström
 (Schubert, Tjaikovskij, Albert Schnetzer & Piazzolla)
12-16 turné i Nordnorge, Göran Söllscher med Erika Toth,violin
 
12-15 Uppsala Internationella Gitarrfestival 2011
 Uppsala Konsert och Kongress:
12 kl 18:00 Eric Mongrain, kl 20:30 John Williams-John Etheridge
13 kl 18:00 The New Guitar Trio 
 kl 20:30  Johan Norberg-Jonas Knutsson
14 kl 18:00 Irina Kulikova kl  21:00  Kurt Rosenwinkel 
15 kl 13:30 Unga Förmågor kl 16:00 Maximo Diego Pujol 
 kl 19:30 Assad Family 

15 Skinnskatteberg, Olle Persson & Mats Bergström
 (Schubert: Die schöne Müllerin)
15 Piteå, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires, Astor Piazzola
16 Vimmerby, Cecilia Zilliacus & Mats Bergström
 (Schubert, Tjaikovskij, Albert Schnetzer & Piazzolla)
17 Pajala, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires, Astor Piazzola
19 Haparanda, Georg Gulyás, Maria de Buenos Aires
 Astor Piazzola
19 Stockholm, Kammaren kl 17:45 och 20:15
 Mats Bergström, Svante Henryson & Magnus Persson
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12-15 OKTOBER 2011
GITARRFESTIVAL
UPPSALA VIII INTERNATIONELLA

NORDENS FRÄMSTA GITARRFEST
KONSERTER | SEMINARIER | WORKSHOPS | GITARRMÄSSA | MINGEL 

www.uppsalagitarrfestival.se

BADI ASSAD AND THE ASSAD FAMILY Brasilien
JOHN WILLIAMS & JOHN ETHERIDGE England

 

KURT ROSENWINKEL’S TIME MACHINE New York | JOHAN NORBERG & JONAS KNUTSSON Sverige
Eric Mongrain | Irina Kulikova | Maximo Diego Pujol | Clas Yngström | Bonell, Cucchi & Piastra | Konsert Unga förmågor

Joina oss på Facebook och delta i utlottningen av ett dagspaket!

Delta i konserten Unga Förmågor! 
Öppet för gitarrister från hela världen 
upp till 25 år och för alla genrer, 
anmäl dig på hemsidan senast 1 september

Anmäl dig till masterclass nu!
Anmäl dig innan 30 juni för att erhålla 
specialpriser på masterclass, workshops, 
konserter och boende

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
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