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Du förtjänar att bli hörd
DPA d:vote 4099G är en livemikrofon av högsta kvalitet, för gitarrer och andra stränginstrument. 

Den ger riktad, naturlig ljudupptagning med hög ”gain-before-feedback”. DPA har utformat 
geniala fästen för att mikrofonen ska sitta skonsamt och säkert på ditt instrument.

Kontakta oss för mer information och inköpställen i hela Sverige.

”With the 4099 series, I finally have
studio quality microphones that can
be used for my live shows”

Sting
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Vi kan ibland gräma oss över möjligheter som vi missade och situationer där vi borde 
vågat handla annorlunda. Men finns det någon som läser den här tidningen som ångrar 
sitt beslut att börja spela gitarr eller luta? Jag tror knappast det. Många av oss kan nog 
berätta hur musiken berikat våra liv och att vi i våra instrument funnit livskamrater vi 
inte vill vara utan.

Visst kan vi ibland ställa oss kritiska frågor som: ”Har jag inte hållit på för länge med 
samma sorts musik?”, eller ”varför vågar jag inte uppträda på scen med mitt spelande?” 
Men vi kan också glädja oss åt de gånger vi vågat prova något nytt eller testa våra gränser. 
Det känns motigt i början men ofta övervinner vi svårigheterna, får nya erfarenheter 
och ett rikare liv.

I Gitarr och Luta skriver vi om personer som vågat prova nya vägar, utmana sig själva 
och göra saker som de kanske inte trott vara möjligt. Det kan inspirera andra. I det här 
numret får du läsa om Eric Lammers som fortsätter att utvecklas i sitt gitarrspel. Julian 
Breams banbrytande skiva, 20th Century Guitar, var en djärv satsning när den gjordes. 
Eller den okände sockerbagaren Grafström som i mitten av 1800-talet gav sig på att ge 
ut Sveriges första gitarrskola. Och visst kan man börja bygga gitarrer av hög klass när 
man går i pension. Rudolf Ladenstein vågade göra det.

För att inte tala om alla entusiaster som ordnar gitarrfestivaler som den i Vallentuna 
eller som sätter igång med en ny flamencoklubb i Stockholm och annat som gör vårt liv 
berikande. Allt som blir stort startar en gång med ett litet steg, en stark vilja och någon 
som vågar ta risken att misslyckas. En spännande satsning i vår är Nyköpings gitarr-
seminarium där man kan få hjälp att övervinna sin scenskräck och våga uppträda inför 
publik.

Sist men inte minst, vi går mot ljusare tider. Ett säkert vårtecken är det bifogade pro-
spektet för vår årliga sommarkurs, Liten Gitarrakademi, som ges för 48:e året. Många 
av er som läser detta kanske  tänker: ”Det här låter kul. Men vågar jag åka? Är inte det 
här bara för de som kan mer än jag?” Så tänkte jag själv under många år ända tills jag 
fick en knuff i rätt riktning. Efter min första kurs ångrade jag en sak – att jag inte åkt 
tidigare. Så våga anmäla dig. Det kommer du inte att ångra. Vi ses i sommar!

Jan Rudling, redaktör
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 ÖVR IGA MEDARBETARE

Nyköpings Gitarrseminarium
Om gitarrspelets anatomi och psykologi

Ett seminarium om att vända svårigheter till styrkor, 
undvika skador, använda sina personliga erfarenheter 
som artist, att våga spela inför andra och utveckla 
sin förmåga till kommunikation genom musiken.

Ett unikt tillfälle att utmana dig själv och utvecklas 
som människa och musiker! Konserter av högsta 
klass på Nyköpings teater!

Medverkande:

Matthew McAllister, Aisling Agnew
Timothy Phelan
Lucia Sánchez Jordán
Stockholms Gitarrensemble
Liedholm-Garnbeck duo
Mikael Mannberg
Ann-Catrin Persson, Ing-Marie Romell
Håkan Odeberg (arrangör)

Med flera

Anmäl dig för en spännande helg  
13-17 maj i Nyköping!

Välj i god tid ett stycke, väl inom dina 
tekniska ramar, som du vill kunna spela på 
Gitarrstämman. Orkesternoter kommer  
att skickas ut i god tid.

Mer info och anmälan på  
www.nykopingseminarium.se

Mikael Mannberg kommer tillsammans med 
Hilma Wikström att under Nyköpings Gitarrse-
minarium att framföra en nykomponerad sång-
svit över dikter av Carin Malmstedt Westerlund.

Det föddes ett barn.
Det liknade inte andra barn.

Det lilla grimaserande ansiktet uttryckte glädje.
Det var vackert.

Den lilla kroppen var vanställd.
Den var mjuk och fin att krama.
....

Ur CariN MalMstedt WesterlUNds dikt ”BarNet”

ann-Catrin och ingmarie leder oss genom 
Gitarrstämman.

Matthew och aisling

Besök oss när du är i Göteborg!
Alltid minst 250 nya/begagnade/vintage gitarrer i lager.
Gitarrprylar -  Verkstad - Reservdelar.

Du hittar oss vid Götaplatsen mitt i Göteborg!
Johannebergsgatan 14 (bakom Stadsteatern)
Tel. 031-160049       www.No1guitar.se

Untitled-1   1 2014-03-21   08:46
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AKTUELLT & NOTISER

Har du inget företag och behöver få hjälp med att fakturera för giget?
Vill du slippa sköta bokföring och skatteinbetalningar?

Läs mer på www.ama.se eller ring oss idag! 08-587 060 92

AMA:s fakturaservice fi nns för dig som är musiker eller artist och är UTAN eget företag 
eller F-skattesedel. Vi hjälper dig med fakturering till arrangörer och uppdragsgivare 
som vill få en faktura istället för att bli arbetsgivare.

AMA redovisar och betalar in dina sociala avgifter, ger dig arbetsgivarintyg, 

arbetsförsäkring och betalar in pension åt dig. Enkelt för dig och du får mer tid över till musiken!

Oskarshamns gitarrfestival
Den 5:e festivalen går av stapeln 19–22 mars 
på Oskarshamns folkhögskola. Det blir 
konserter med Jakob Henriques, Mårten 
Falk och gitarrtrion Viva project med Elena 
Casoli, Bo Hansson och Eric Lammers som 
spelar Vivaldis Fyra Årstider. På program-
met står dessutom ensemblespel, work-
shops inom flamenco, folkstyle-picking och 
klassisk gitarr, masterclasses, elevafton och 
lunchkonserter.

Sundsvalls gitarrfestival
Den femte i ordningen äger rum 18–21 mars 
och på programmet står som vanligt, kon-
serter, masterclasses, workshops och annat. 
Bland artisterna märks de klassiska gitarris-
terna Tilman Hoppstock och Aniello Desi-
derio, fingerstylegitarristen Emil Ernebro 
och folkmusikerna Daniel Ek och Erik Igel-
ström, Susanna Risberg trio, Freak Kitchen 
och Ensemble TRE.

Jag är stolt och mycket 
glad över GITARR-
FESTiVALlentuna 
2014! Varje år några 
veckor innan det är 
festivaldags blir jag 
som arrangör nervös och tror att det kommer nog inte 
så många, kanske att det är sista året... Men den 8 november 2014 
var det publikrekord. JÄTTEKUL! 

Johan Norberg & Jonas Knutsson inledde festivalen med en 
familjekonsert med massor av glada, nyfikna barn och deras 
föräldrar. En timme senare var det workshop för ungdomarna. 
Helena Björzén i samarbete med Kulturskolan i Vallentuna 
ansvarade för arrangemanget som var öppet för alla intresserade. 
Gitarrister och saxofonister samlades för att improvisera med 
Johan & Jonas. 

30 minuter innan huvudkonserterna var det underhållning i 
foajén, och kl. 15 inledde Anita Agnas & jag med en liten tripp 
jorden runt innan Roberto Ausell trollband oss alla. Kasper 
Agnas avslutade första set med att skapa musik i nuet då han 
bl. a. spelade på en barytongitarr. 

Ingen GITARRFEST utan mat och umgänge. Vid 17-tiden 
serverades mat i stora lass från Gästgiveriet i Vallentuna. Viktigt 
att hinna prata, äta, testa nya gitarrer, kolla in noter, strängar 
m.m. 

Efter paus spelade Johan & Jonas låtar i svensk folk-jazzstil 
och avslutningsvis blev det arabisk luta, oud, flamencogitarr och 
rytmer från den turkiska trumman darbuka med en duo från 
Portland. Det äkta paret Tarik & Julia Banzi ingår i ensemblen 
Al Andaluz och det var första gången de besökte Sverige. I år är 
det 5-årsjubileum för GITARRFESTiVALlentuna. 

Välkomna! 

Nyköpings gitarrseminarium
13–17 maj, med föreläsningar, lektioner och 
konsertserie har tema musikalisk kommu-
nikation, att komma över scenskräck, und-
vika skador och vända svårigheter i något 
positivt. Dagarna avslutas med en Gitarr-
stämma, där deltagarna skall kunna spela 
för varandra. Gitarrstämman kommer att 
ledas och bindas samman av Ann-Catrin 
Persson och Ingmarie Romell. En nyskriven 

TEXT: SABINA AGNAS   FOTO: ROBERT FURUHOVDE  

när du behöver fina gitarrer, noter,  
tillbehör eller gitarrundervisning. 

 

tel. 08 661 9910 

Vi stödjer SGLS.

when people talk guitar

www.guitarissimo.com

order@gehrmans.se
www.gehrmans.se 

tel 08-610 06 00

evert taube

50 och en visa 
till gitarr

Ett urval av Evert Taubes mest älskade visor.

sTora bokEn
Text, melodi och ackord.
Utskrivet gitarrackompanjemang av Ralf Sandberg 
och Torhild Winnberg.
Taubesällskapets årsbok 2014.
186 sid. ill. ge 12567   189 kr 

lilla bokEn
Text och ackord.
Fickformat. 
Med kort Taubebiografi. 
Taubesällskapets sångbok. 
136 sid. ge 12566    

50 kr 

  

Taubesällskapet
Årsskrift 2014
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Så lever 

du sällskapsliv

Som medlem i Taubesällskapet 

gör du en kulturgärning genom 

att vara med och verka för ”att 

vidmakthålla intresset och 

utvidga förståelsen för Evert 

Taube och hans verk”, som det 

heter i sta
dgarna.

Du får också tillfä
lle att trä�a 

nya vänner och leva ett rikt 

sällskapsliv: Visaftnar, konser-

ter, allsångskvällar, seminarier, 

fester och resor. Dessutom ingår 

en årsskrift i m
edlemsavgiften, 

som för närvarande är 250 

kronor per år.

Läs på vår hemsida 

www.taubesallskapet.se 

hur du blir medlem.
50 och

 en
 visa  till  gitarr

ge 12566        
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sångcykel av Mikael Mannberg över dikter 
av Carin Malmstedt Westerlund kommer 
att uruppföras och Mikael kommer även att 
framföra Erland von Kochs gitarrkonsert. 
Övriga konserter under dagarna är Duo 
Aisling-McAllister, Lucia Sánchez Jordan 
som firar 55 år som etablerad artist, Timothy 
Phelan, Stockholms gitarrensemble och 
Duo Liedholm-Garnbeck.

GITARRFESTiVALlentuna

Roberto Ausell

Julia Banzi

Tarik Banzi

Sabina Agnas
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Utveckling av instrumentet
Cittern anses ha utvecklats ur de medeltida 
instrumenten gittern och cithole. Under 
mitten av 1600-talet minskade instrumen-
tets popularitet och barockgitarren tog över. 
I England utvecklades cittern vidare till ett 
större instrument med 6 körer, den engelska 
gitarren, som hade sin storhetstid på 1700-
talet och var stämd som ett öppet C-dur-
ackord. 

Cittern har även funnits i andra europeiska 
länder. Det finns målningar av citternspelare 
gjorda av holländska 1600-talsmästare. Den 
italienska cittern hade 6 körer och den fran-
ska 4, stämda annorlunda än den engelska. 
Mindre kända metallsträngade släktingar till 
cittern är de samtida bandora och orpharion 
som användes i den engelska konsortmusi-
ken och är försedda med metallsträngar. De 
är större instrument med fler körer.

Cittern som soloinstrument
Under den tid instrumentet var i ropet publi-
cerades flera citternskolor. Holborne som var 
en välkänd kompositör av madrigaler och 
konsortmusik publicerade 1597 sin Cittharn 
Schoole med ett antal solostycken. De flesta 
är rätt knepiga att spela. Andra publikationer 
från denna tid är Robinsons New Citha-
ren Lessons (1609) och Morleys First Book of 
Consort Lessons for the Cithern.

Normalt användes tabulatur för cittern. 
Ett exempel visas i figuren tillsammans med 
vanlig notation som gör det lätt att följa hur 
tabulaturen är uppbyggd. Bokstaven a anger 
öppen sträng, b första bandet, c andra ban-
det o.s.v. Plektrum kan även användas för 
solospel och här strävar man efter att lägga 
nedslag på stark taktdel och uppslag på svag. 
För den som vill höra ett exempel på hur 
solomusik för cittern kan låta finns det exem-
pel utlagda på YouTube. Jakob Lindberg har 
också gjort några inspelningar med cittern.

Cittern i ensemblen
Det lilla omfånget gör att cittern som soloin-
strument har tydliga begränsningar och som 
gitarrist saknar man möjligheten till mer 
utvecklade baslinjer. Enligt min mening gör 
sig instrumentet bäst för ackompanjemang 
men kan även fungera som melodibärande 
instrument.

I vår ensemble, Scaramella (se bilden), har 
vi tre besläktade knäppinstrument som kom-
pletterar varandra: luta, renässansgitarr och 
cittern. Citterns metallsträngar blir en bra 
kontrast till sen-/nylonsträngarna hos lutan 
och gitarren. Ytterligare ett knäppinstru-
ment, psalterium, finns i ensemblen. Det kan 
beskrivas som en miniharpa med metall-
strängar. Knäppinstrumenten används oftast 
tillsammans med basgamban som ackom-
panjemang till blåsinstrumenten blockflöjt, 
pommer, dulcian och krumhorn men kan 
även användas för sångackompanjemang 
eller som en egen fristående instrument-

grupp där något instrument spelar solo med 
ackordstöd från de andra.

Om man är van ackordspelare på gitarr 
är det inte så svårt att räkna ut hur man 
kan ta de vanligaste ackorden på en cittern. 
Typiskt i renässans- och medeltidsmusik 
är att man rör sig mellan tonarterna Bb 
och A och att man vanligen använder rena 
treklanger. I äldre musik föredrar man ofta 
kvintackord (utan ters). I Gundry-Brookes 
bok finns de vanligaste citternackorden 
angivna. Av praktiska och klangmässiga 
skäl vill man helst spela ackorden i det för-
sta läget och normalt inte gå över 5:e ban-
det. Med tanke på det begränsade antalet 
strängar så får man ta de ackord som går att 
få till och det blir sällan med rätt grundton 
i basen.

Det knepigaste är stämningen. Instru-
mentet har tidsty-
piska stämskruvar 
där strängen lig-
ger direkt lindad 
på stämskruven 
och saknar den 
utväxling och 
stabilitet som en 
modern meka-
nik ger. Detta 
gör instrumen-
tet svårt och 
tidsödande att 
stämma. Det är 
nog ingen tillfäl-
lighet att de som 
bygger kopior 
av en renässans-
cittern också 
erbjuder modern 
mekanik som 
tillval.

I början av 2013 dök en annan möjlighet 
upp. Tack vare ett initiativ från Monica 
Movell fick jag prova som bassångare i 

medeltidsensemblen Scaramella som hon 
är med i. Torbjörn Söderquist, lutenist och 
musikalisk ledare för ensemblen, föreslog 
att jag skulle prova att spela cittern. Det lät 
spännande. Jag fick låna ett instrument 
och en instruktionsbok, With my strings 
of small wire – A tutor for the Cittern av 
Roxana Gundry-Brookes. Torbjörn gick 
igenom hur instrumentet är stämt och 
hur man kan spela på det. Och nu blev 
det en intensiv tid att lära sig grunderna 
och hänga med i ensemblespelet.

Vad är en cittern?
Instrumentet som jag spelar på är en eng-
elsk cittern1 och det hade sin storhetstid 
under 15- och 1600-talets England. Det 
var enkelt att bygga och fanns tillgäng-
ligt på pubar och andra offentliga ställen. 
Jämfört med lutan var det inte svårt att 
lära sig grunderna och att kunna ackom-
panjera sånger och medmusikanter i den 
konsortmusik som under denna tid hade 
en blomstringstid.

Den engelska cittern2 har 4 körer 
(strängpar) och är oftast stämd: h, g, d1, 
e1. G-kören, den tredje, är alltså den läg-
sta. På mitt instrument är körerna unisont 

stämda. G-kören har ytterligare en sträng 
(stämd en oktav högre), så det blir totalt 
9 strängar. 

Det instrument jag använder är gjort 
av en byggsats från Early Music Shop i 
England. Mensuren är 45 cm och jäm-
fört med en gitarr är strängspänningen 
ganska låg. Till skillnad från lutan har 
cittern metallsträngar, ofta av stål eller 
mässing. Vanligen spelas den med plek-
trum men man kan också använda fing-
eranslag. Vid rent ackordspel, som stöd i 
en typisk medeltids-/renässansensemble, 
kan det vara lämpligt att använda ett 
plektrum för att höras.

Prova hur det låter?
Om man vill få tag i en cittern kan man 
beställa en från en byggare av äldre sträng-
instrument. Vill man komma undan billi-
gare kan man köpa en byggsats och på egen 
hand foga ihop instrumentet. För att få en 
känsla av hur det är att spela cittern kan man 
använda en barytonukulele och låta 2:a och 
4:e strängen byta plats.

LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet

Som många gitarrister tycker jag om att spela lutmusik, särskilt från den elisabethanska 
tiden med mästare som Dowland, Cutting och Holborne. Numer anses det självklart att 
man ska spela denna repertoar på luta. Visst har jag lekt med tanken att skaffa en luta. 
Men då bör man spela utan gitarristens bästa vän, naglarna. Den tanken tar emot.

Närkontakt med en 
cittern

1 Cittern tillhör instrumentgruppen cister som består 
av flatbottnade metallsträngade knäppinstrument 
med rund kropp. På svenska kan man, något förenk-
lat, kalla det för cister.

2 Ibland benämns detta instrument renässanscittern 
för att man inte ska förväxla det med ett nutida instru-
ment, den irländska cittern, som har stora likheter 
med den grekiska bouzoukin.

Medeltidsensemblen Scaramella. Av knäppinstrument
ses luta, renässansgitarr, cittern och psalterium.

TEXT: JAN RUDLING   FOTO: LENA RANDAHL, JAN RUDLING

Engelsk cittern

Exempel på tabulatur för cittern 
med vanlig notation tillagd

Källor
Gundry-Brookes, Rosanna: With my strings 
of small wire. Roundelay Publications 1990, 
ISBN 0-9516730
Drummond, Lord Aaron: The Renaissance 
Cittern. (www.elkiss.com/classes/cittern.pdf)
Giertz, Martin: Den klassiska gitarren.  
Stockholm 1979, P.A. Norstedt och söner
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lare. Jag har ända sedan barndomen varit 
intresserad av snickeri och blev därför nyfi-
ken på vad det är som gör att gitarrer byggda 
av vissa träsorter låter bättre än andra. 

Rudolf fortsatte sina studier i biokemi, 
doktorerade i strukturbiokemi och arbetade 
15 år som forskare inom området protein-
strukturanalys vid Max-Planck-Institutet 
för Biokemi i München. År 1991 fick han 
en professur i strukturbiokemi vid Karolin-
ska Institutet och flyttade då med sin familj 
(Monika + två söner) till Lidingö, där han 
har bott sedan dess.

Förberedelser för  
gitarrbyggeriet 
Arbetet som forskare och forskningsledare 
var krävande, och det blev inte så mycket tid 
över till gitarrspel, även om Rudolf inte helt 
släppte taget om gitarren. Att bygga egna 
gitarrer blev aktuellt först när pensionsåldern 
började närma sig. Intressena för både gitarr 
och snickeri ledde honom år 2005 till att söka 
sig till en kurs i gitarrbygge hos Curt Claus 
Voigt, mästare i gitarrbyggeri i Tyskland. 
Kursen var tio dagar lång, och under den kur-
sen byggde Rudolf sin första gitarr. (Den tids-
krävande lackeringen gjordes dock färdig efter 
kursen.) Den byggdes med delvis förtillverkat 
material (hals, rosett och böjda sidodelar) i 
gran och mahogny efter Voigts konstruktion, 
vilken i sin tur var baserad på en av Antonio 
de Torres modeller. Året därpå fick Rudolf 
möjlighet att arbeta som lärling i Voigts verk-
stad i München under två veckor och tillver-
kade då sin andra gitarr – även denna gång 
efter en modell av Torres men med träslags-
kombinationen gran och lönn.

Nu var siktet inställt på att börja ägna 
sig åt gitarrbyggeri på allvar inför pensio-
neringen1 Den nya karriären förbereddes 
genom inrättandet av en grovverkstad i  
källaren och en finverkstad i övervå-
ningen i villan på Lidingö, vilket förstås 
också innebar en mängd inköp av verktyg, 
maskiner och material.

Hur blir man en bra  
gitarrbyggare?
I Rudolfs hemland Tyskland krävs det ett 
särskilt tillstånd för att starta en verkstad 
med syfte att tillverka och sälja hantverks-
produkter, exempelvis gitarrer. För att få ett 
sådant tillstånd måste man ha genomgått 
utbildning som lärling och gesäll. För att få 
utbilda lärlingar, måste man dessutom ha 
examinerats som mästare. I Sverige finns inte 
några motsvarande krav för att bedriva verk-
stad. Genom Hantverksrådet kan man ändå, 
efter att ha uppfyllt vissa krav, erhålla gesäll-
brev och mästarbrev, vilket kan fungera som 
en kvalitetsstämpel.

– Eftersom jag startade min gitarrbyggar-
verksamhet sent i livet, har det inte funnits 
tid att genomgå en lång utbildning. Det 
har heller inte funnits möjlighet att bygga 
verksamheten på erfarenheter från en omfat-
tande egen produktion. 

Rudolf har i stället använt sin erfarenhet 
som forskare för att med omfattande teo-
retiska studier, vetenskaplig systematik och 
noggrannhet utveckla sin kompetens som 
gitarrbyggare. Han har mycket noga studerat 
produktionstekniker och ritningar av Anto-
nio de Torres (1), Herman Hauser I (2) och 
José Ramirez III (3).

Produktionen kommer i gång 
och fortsätter
År 2009, strax innan han blev professor eme-
ritus, var Rudolf redo att på allvar starta sin 
tillverkning. Han började med att parallellt 
bygga tre gitarrer med olika träslag men i 
övrigt med identisk utformning efter en rit-
ning av Hermann Hauser I. Resultatet blev 
mycket intressant: Tre förstklassiga gitarrer 
med lika former, olika färger och helt olika 
klanger: ”La Bianca”, ”La Bionda” och  
”La Negra”. (Artikelförfattaren är själv sedan 
fyra år lycklig ägare till ett av dessa fina 
instrument – ”La Negra”.)

Rudolf fortsatte att pröva sig fram genom 

Det är inte första gången jag besö-
ker Rudolf Ladenstein och hans 
fru Monika i deras stora vackra 

hus på Lidingö. I själva verket har jag 
varit där många gånger, eftersom Rudolf 
och jag träffas regelbundet för att spela 
tillsammans. Den här gången kommer 
jag dock utan gitarr. I stället är jag utrus-
tad med block och penna för att skriva 
en artikel om Rudolf och hans gitarrbyg-
geri. Vi går därför direkt upp till hans 
finverkstad, som han började inreda i ett 
av de mindre rummen på övervåningen 
för snart tio år sedan. Precis som huset i 
övrigt präglas verkstaden av andaktsfullt 
lugn, harmoni och exemplarisk ordning. 
Här behöver man inte leta länge efter det 
verktyg man söker – allt hänger på sin 
rätta plats.

Den här dagen ligger en rosett under till-
verkning på snickarbänken. Rudolf har själv 
utformat motivet. Det består av två delar, 
där den ena representerar himlen och den 
andra jorden. Den stjärnbeströdda himmels-
delen har fått ge gitarrmodellen namnet La 
Stellata. Motivet och namnet kommer att bli 
ett kännetecken för hans kommande pro-
duktion. Hittills är det bara en färdigbyggd 
gitarr som har hunnit få denna mycket 
karakteristiska rosett.

Hur det började
Rudolfs intresse för gitarrer och gitarrspel 
startade redan under 1970-talet då han stu-
derade biokemi i Tübingen i Tyskland (han 
är född i München år 1943). Han fick en 
gitarr i present och började lära sig spela på 
egen hand. Efter att ha spelat ihop med en 
annan gitarrist en tid, växte ambitionerna 
och han började ta lektioner. En dag blev 
gitarren stulen, och han fick då anledning att 
se sig om efter en ny. Den här gången blev 
det en välljudande handbyggd Shiro-gitarr 
från Japan, byggd av gran och palisanderträ. 

– Jag insåg då hur stor skillnad det är att 
spela på en finare gitarr jämfört med en enk-

Efter en lång karriär som forskare inom biokemi ägnar 
Rudolf Ladenstein sedan ett antal år en stor del av sin tid 
åt att bygga gitarrer. Han visar ofta upp sina produkter vid 
olika festivaler och kurser och är därför ett känt ansikte 
för många gitarrister. Vid ett samtal i Rudolfs verkstad 
berättar han om sin verksamhet och dess utmaningar och 
glädjeämnen.

TEXT: GÖRAN FRIBERG FOTO: HERBERT MÄRKL OCH RUDOLF LADENSTEIN

Biokemiprofessorn som 
blev gitarrbyggare

Rudolfs egendesignade gitarrosett
1 Det är dock ovanligt att professorer blir pensionärer 
på riktigt. De blir då i stället ”professor emeritus” och 
släpper inte taget om de delar av sin forskning de finner 
angelägna och roliga. Det gäller till viss del även Rudolf.

Minutiös ordning i verkstan Bygge på gång
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(t. ex. nära f3#-g3#) i den färdiga gitarrens 
lock.

För att belysa den frågan visar Rudolf en 
skrift av Jürgen Meyer (6), som innehål-
ler resultat från omfattande mätningar på 
gitarrmodeller av olika storlekar, delvis styva 
modeller och delar av gitarrkroppar. 

– För mig är denna skrift grundläggande 
för att förstå den akustiska funktionen hos 
en gitarr. Materialet i skriften visar hur de 
tre resonansfrekvenserna samverkar med 
varandra. Med hjälp av dessa data kan man 
med tillfredsställande noggrannhet beräkna 
resonansfrekvensen hos locket i den hop-
limmade gitarren med utgångspunkt från 
resonansfrekvenserna hos lock och botten 
före hoplimning och Helmholtzresonansen. 
Det är förhållandet mellan dessa resonans-
frekvenser, snarare än de exakta frekvensvär-
dena, som är det viktiga.

Andra utmaningar
– En annan stor utmaning är lackeringen, 
som är mycket tidskrävande. Jag använder 
mig av s.k. fransk polering med Shellack, 
som stryks på med en tygkudde (lin). Med 
10–12 strykningar, torkning av varje lack-
skikt och mellanliggande slipningar tar det 
minst en månad att lackera en gitarr. Shel-
lacken är känslig, särskilt mot alkohol, men i 
gengäld blir den torkade lacken kristallhård 
och ger en utmärkt yta för träets tonutveck-
ling. Gitarrbyggande innebär också mycket 
finsnickeri som kräver noggrannhet, tålamod 
(varje fusk straffar sig förr eller senare) och 
verktyg av god kvalitet och i gott skick – de 

måste vara vassa!
Rudolf har tidigare i en artikel i Gitarr och 

Luta (nr 2/2013) pekat på luftfuktighetens 
betydelse för gitarrens välbefinnande. För 
gitarrbyggaren är det viktigt att ha kontroll 
på luftfuktigheten i verkstaden. 

– Jag ser till att hålla den relativa luftfuk-
tigheten på 45–50%.

Tiden i verkstaden  
– och utanför
Det tar minst 250 timmar, all lackerings-
tid är inte inräknad, för Rudolf att bygga 
en gitarr. Han bygger därför gärna två eller 
tre parallellt, vilket är särskilt effektivt när 
tillverkningen har kommit till lackerings-
stadiet. Även om han tillbringar en stor del 
av sin tid i verkstaden, har han tid till andra 
intressen såsom karate, vandringar och skid-
turer i svenska fjällen, torpet i Sörmland och 
– inte minst – eget gitarrspel.

– Det är bra att kunna spela gitarr själv 
om man ska bygga gitarrer. Men framför 
allt är det värdefullt med input från duktiga 
gitarrister. Därför visar jag ofta mina produk-
ter vid olika festivaler och kurser. Men den 
ideala situationen är egentligen att bygga en 
gitarr i samverkan med den som sedan ska 
spela på den.

När Rudolf beskriver hur det är att arbeta 
i gitarrverkstaden, blir han närmast lyrisk:

– Gitarrbyggeri har för mig en ytterst 
meditativ karaktär: Såväl träskivornas ljud 
som träets doft (särskilt den som uppkom-
mer när man böjer till sidostyckena med 
fukt och hett järn!) och umgänget med sam-
metslena träytor bidrar till det. Det gäller 
också, och inte minst, polerandet av ytorna 
med shellackkudden i regelbundna mönster, 
i form av cirklar eller åttor. Ofta upplever 
jag i verkstaden ett tillstånd som man i den 
nutida psykologin betecknar som ”flow”.

Litteratur
1. J. L. Romanillos (1997), Antonio de Torres, Guitar 

Maker – His Life and Work, The Bold Strummer 
Ltd, Westport, USA

2. J. Ramirez III (1993), Things About the Guitar, 
Soneto Ediciones Musicales, Madrid, Spain

3. R. E. Bruné (2004), The Guitar of Andres Segovia 
– Hermann Hauser 1937, Dynamic S.r.l., Genova, 
Italy

4. G. W. Caldersmith (1984), Vibration Theory and 
Wood Properties, Journal Catgut Acoustical 
Society, 42, 4–11

5. C. M. Hutchins (1981), The Acoustics of Violin  
Plates, Scientific American, 245, 170 ff.

6. J. Meyer (1982), Fundamental Resonance Tuning 
of Guitars, Journal of Guitar Acoustics, 5, 19–44

Hemsidesadress:www.fineguitars.se
 

att bygga tre gitarrer baserade på en ritning 
från år 1888 av Antonio de Torres, även dessa 
med varierande träslag (kombinationer av 
gran/lönn och gran/cypress). Med tanke på 
de här gitarrernas nätta storlek (mensuren är 
endast 604 mm) är klangen förvånansvärt 
kraftfull. De har också en bra projektion (en 
välavvägd vinkel inom vilken det utstrålade 
ljudet är koncentrerat).

Utöver dessa har Rudolf hunnit tillverka 
ytterligare fyra gitarrer. Två av dem är base-
rade på en modell av Torres med den nor-
mala mensuren 650 mm. Den tredje är en 
Torres tablaogitarr med mensuren 655 mm, 
byggd av gran och cypress. Den fjärde är en 
egen konstruktion, som baseras på erfaren-
heterna av de tidigare byggena och med 
inspiration från en modell av den franske 
gitarrbyggaren Robert Bouchet. Ytterligare 
två gitarrer är nu under tillverkning i verk-
staden. Den ena blir en kopia av den ovan 
nämnda Bouchet-inspirerade modellen. I 
den andra prövar Rudolf en s.k. Lattice-
konstruktion, utvecklad av den australien-
ske byggaren Greg Smallman.

Gitarrens akustiska  
egenskaper
Som gitarrbyggare stöter Rudolf på flera 
utmaningar.

– Även om man är noga med att välja trä 
av hög kvalitet, är variationerna mellan olika 
trästycken stora. Det kan i sin tur leda till 
att gitarrernas egenskaper kan vara olika 
även om de är byggda på samma sätt och 
med samma träslag – till och med samma 
trädstam. En utmaning är därför att försöka 
ta kontroll över dessa variationer så att inte 
slumpen får bestämma produktens egen-
skaper. 

Jag frågar Rudolf hur han hanterar detta 
problem.
– Det är svårt att närma sig problemet 
på ett vetenskapligt sätt. Men genom att 
utnyttja en del grundläggande vetenskap-
liga akustiska principer är det ändå möjligt 
inom vissa gränser. Grundresonansfrekven-
sen (”egensvängningen”) hos olika delar av 
gitarren är viktiga parametrar att ha kontroll 
över, för att gitarren ska kunna få önskvärda 
akustiska egenskaper. Det gäller framför allt 
förhållandet mellan resonansfrekvenserna i 
gitarrens lock och botten och den s.k.  
hålrumsresonansen2.

– Genom att studera de arbeten som gjorts 
av Graham Caldersmith (4) om gitarrer och 
Carleen Hutchins (5) om fioler kan man dra 
slutsatsen att lockets resonansfrekvens bör 
ligga en oktav högre än hålrumsresonansen 
och en halvton högre eller lägre än bottens 
resonansfrekvens, för att de akustiska egen-
skaperna ska bli de önskvärda. Ett problem 
är att resonanserna hos både lock och botten 
och Helmholtzresonansen3 ändras när gitarren 
limmas ihop. Så frågan är hur man börjar 
om man vill ha en viss resonansfrekvens 

2 Hålrumsresonansen (”cavity resonance”) är resonans-
frekvensen i den färdiga gitarrens inre luftvolym.

3 Helmholtzresonansen är (i gitarrbyggarsamman-
hang) den inre luftvolymens resonansfrekvens i en 
helt styv gitarrkropp. Den bestäms av gitarrens  
storlek och formen på gitarrens inre luftvolym.

Hermann Hauser I gitarr 1939 (kopia)
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Ett stenkast från det hus där Oskars-
hamns mest kända person, träskulp-
tören Axel Petersson-Döderhultarn 

hade sin ateljé, ligger folkhögskolan. Den 
är vackert belägen på en höjd och därifrån 
har man en fantastisk utsikt över Kalmar-
sund och den mytomspunna ön Blå Jung-
frun. På skolan arbetar sedan 2006 Eric Lam-
mers som gitarrlärare. Gitarrutbildningen 
i Oskarshamn har blivit väldigt populär 
och för närvarande har Eric nio elever i tre 
årskurser. Hur kommer det sig? 

Folkhögskolan
Vi börjar med att följa några av Erics lek-
tioner. Dagarna fylls av undervisning i 
gitarr (enskilt och i grupp) och musikteori. 
Eleverna har även mycket tid avsatt för egna 
övningar. Under en lektion i musikteori gör 
man med hjälp av en arbetsbok i harmoni-
lära en funktionsanalys av en tonsättning 
av E. G. Geijers dikt På nyårsdagen. Pannor 
i djupa veck och en och annan suck kan 
höras då eleverna ska analysera de ackord 

som tonsättningen innehåller. De färdighe-
ter eleverna får i denna kurs är ett av de krav 
som man måste uppfylla för att komma in 
på en musikhögskola.

På gitarrlektionen spelar eleverna upp 
stycken för varandra. För att få en uppfatt-
ning om vilken nivå eleverna spelar på kan 
det vara intressant att veta vilka stycken 
de spelade; Oskar Linder-Axerup spelade 
Sonat III, av Ponce, Fred Holmlund spelade 
Sonata para guitarra av José, David Ravelid 
spelade Partita nr 4 av Dodgson, Erika Cle-

vejärn spelade Usher waltz av Koshkin och 
Daniel Back spelar Fantasy no 7 av Dowland. 
Uppspelningarna videofilmas och förbere-
der eleverna inför ansökningar till musik-
högskolor runt om i Europa. Under senare 
år har Erics elever kommit in på musikhög-
skolor i t. ex. Malmö, Köpenhamn, Bir-
mingham och Bern. Det man som besökare 
slås av är att det är en positiv och prestigelös 
stämning mellan eleverna. Man stödjer och 
hjälper varandra och kommer med kon-
struktiv kritik.

Vid ett samtal med eleverna Fred Holm-
lund och Oskar Linder-Axerup framhåller 
de att Eric är väldigt öppen för nya idéer och 
egna tolkningar och att man får ta ansvar 
för detta. Några nyckelord är förenkling 
och helhetstänkande. De tycker att Eric är 
engagerad i alla elever och favoriserar ingen. 
Tack vare att han är en så skicklig gitarrist 
kan han både visa och inspirera. Båda vill 
gärna rekommendera gitarrspelande ungdo-
mar att söka sig hit.

Eric om undervisning
När Eric får höra elevernas synpunkter om 
att de har frihet i sin tolkning av de stycken 
de spelar säger han:

– Jag kan nog lätt göra kopior av Eric 
Lammers, men är man inte originalet så 
kommer man inte långt. Även om jag för-
medlar hur jag tänker mig ett stycke så 
kommer förr eller senare eleven att säga 
emot mig och kan man då också ange varför 
man vill ha det på ett visst sätt så sker en 
mognad både personligt och musikaliskt. Är 
man övertygad om sin uppfattning och 
jag tycker den låter bra så kan vi komma 
överens om att elevens tolkning är god-
känd. Det är inte mitt sätt men det blir 
mer intressant att lyssna på någon och 
höra vad den har att säga i stället för 
att höra vad jag skulle ha sagt. Den här 
utvecklingen sker inte första veckan, det tar 
kanske ett år. 

På frågan om vilken den viktigaste upp-
giften för läraren är svarar Eric:

– De som väljer att gå på folkhögskolan 
har en motivation som påminner om min 
egen när jag var ung. Jag försöker alltid ta 
reda på vad det var som gav eleven denna 
motivation. Kan jag nå dit så får jag aldrig 
stopp på denna källa till drivkraft och det 
är det min undervisning går ut på. För mig 
innebär undervisning och pedagogik att 
hålla intresset för det ämne man sysslar med 
vid liv.

Eric har själv en exakt bild av när han 
bestämde sig för att bli gitarrist.

– Jag var tolv år och satt och tittade på 
tysk TV och en gitarrist spelade tre span-
ska stycken och det där slog ner i mig som 
en bomb. Jag kanske inte då var medve-
ten om att det här ska jag satsa på men jag 
bestämde mig för att det här ska jag kunna. 
Det gav en stor drivkraft när jag övade, jag 
tog det mer på allvar. Jag delade in mitt 
övande i att spela skalor, etyder, Sorstycken 
och spelade upp mycket eftersom den där 

karlen på tysk TV spelade i en jättestor sal 
och det ville jag också. 

Något som kännetecknar Erics undervis-
ning är den glädje han visar vid mötet med 
eleverna. 

– Hur ska jag kunna visa andra att de ska 
ha kul när de spelar om jag inte själv tycker 
det är kul? Jag tycker det är lika kul som när 
jag var tolv år.

En fördel med folkhögskolan enligt Eric 
är att man kan få möjlighet att pröva och 
komma underfund med om det här med 
klassisk gitarr är något att satsa på. Under 
hans studietid på musikhögskolan i Utrecht 
var man tolv elever från början. Det mins-
kade sedan så att efter fem år var det bara 
två elever kvar. För flera av dem som miss-
lyckades hade det säkert varit bra att kunna 
gå på en folkhögskola för att få en liten för-
smak av vad som förväntas av en gitarrist på 
denna nivå.

Oskarshamns internationella gitarrfestival 
är också något som Eric arbetar med. Den 
är upplagd på ett sätt som liknar kursen i 
Ingesund och har hållits i flera år. Några av 
konserterna vid festivalen arrangeras i sam-
arbete med den lokala kammarmusikför-
eningen, vilket gör att även Oskarshamns-
borna kan njuta av vacker gitarrmusik. 
Dessutom är det vanligt att Erics elever ger 
konserter på biblioteket och i kyrkan.

Uppväxten i Holland
Eric föddes för 55 år sedan i Haarlem, en 
stad i Holland, som ligger två mil väster om 
Amsterdam. Efter fem år flyttade han till-

sammans med sina föräldrar och två äldre 
systrar till Amersfoort, en vacker medel-
tidsstad med ungefär 150 000 innevånare, 
som ligger tre mil öster om Amsterdam. 
Där bodde han under resten av sin upp-
växt. Erics pappa kom genom sitt arbete i 
kontakt med spanska gästarbetare och så 
småningom fick familjen möjlighet att hyra 
fina sommarbostäder i en liten by norr om 
Barcelona. Detta gjorde man under många 
år under Erics uppväxt och som Eric säger:

– Är man i Spanien så tycker jag att man 
bör köpa en gitarr.

Med hjälp av de gitarrböcker som Erics 
föräldrar köpte satte han igång med att lära 
sig att spela efter noter. Han var då nio år. 
Eric har förstås köpt många gitarrer sedan 
dess men den första har han kvar och den 
hänger på en vägg i hemmet i Vetlanda. 
Eric tyckte det var fantastisk kul att spela 
gitarr och han ägnade en stor del av sin fri-
tid åt detta. Genom sina spanska kontak-
ter hittade Erics pappa en gitarrlärare – fru 
Rodrigues. Hon blev Erics lärare när han 
var tio år. Ganska snart förstod man att han 
behövde en ny gitarr och nu blev det mer 

allvar med lektioner varje vecka. Eric:
– Det jag lärde mig då var den spanska 

traditionen inom klassisk gitarr. Det var Sor, 
Carcassi, Giuliani, Pujol, Llobet och Fortea.

Musikhögskolan i Utrecht
På gymnasiet gick Eric en linje som var en 
kombination av natur och kultur och hade 
då bland annat musik som ämne. Efter gym-
nasiet påbörjade han studier i kemi trots att 
hans gitarrlärare tyckte att han skulle söka 
till musikhögskola men Eric hade vissa tvivel: 

– Jag tänkte att det var inget för mig för då 
måste man vara duktig…

Så småningom sökte han in i Utrecht och 
kom in på lärar- och musikerlinjen. Två 
utbildningar innebar utökad studietid så det 
blev sammanlagt sju års studier. Som huvud-
lärare i gitarr hade han Dick Visser och som 
sidolärare Hubert Käppel. 

– De förändrade mitt spel i grunden. Jag 
lärde mig bra teknik och bra attityd. Det 
krävdes en ganska aggressiv input och det gav 
mig Hubert Käppel. Hans sätt att undervisa 
var utåtriktat och kunde vara på gränsen till 
brutalt, men jag behövde det för att få ett helt 
nytt driv i spelet. I Holland tog man på den 
tiden in alla som ”klarade ribban” och sedan 
gällde det att klara de olika tentor och upp-
spelningar man hade för att hålla sig kvar. 

På musikerlinjen hade studenterna en lista 
med enorma mängder musik man måste ha 
på sin repertoar. Vid examensprovet var man 
först tvungen att klara en tenta för att bli 
uppsläppt. Därefter hade man sex veckor på 

sig att öva. Vid examens-
konserten valde sen exa-
mensjuryn stycken från 
den listan. Eric:

– Det var några 
stycken som jag inte vis-
ste att jag skulle få spela 

– som jag kanske hade spelat i årskurs två… 
Men det hör till, när man är musiker så har 
man ibland snabba ryck. Man får ett spel-
jobb och kan inte tacka nej.

Eric träffar Yvonne 
I Utrecht träffar Eric sin blivande fru Yvonne 
Nordström. Yvonne som också är gitarrist 
arbetade i Norge som regionmusiker när 
hon tyckte att hon skulle vidareutbilda sig 
och hamnade därför i Utrecht. Eric minns 
mycket väl första gången han hörde henne 
spela:

– Jag kände med en gång att så där skulle 
min fru kunna se ut. Hon var väldigt trevlig 
och spelade fantastisk gitarr. 

Yvonne kom in på musikerlinjen och på 
det viset träffades Eric och Yvonne dagligen, 
vilket så småningom ledde till giftermål och 
att deras son Rasmus föddes. Några år senare 
fick de en dotter. Båda barnen är musika-
liska men det är bara dottern Astrid som har 
valt att satsa på en musikerkarriär. Nu i höst 
påbörjade hon violinstudier på musikhög-
skolan i Birmingham.

Jag tycker det är lika kul som 
när jag var tolv år.Eric Lammers

– ett liv med gitarren
För många av deltagarna på Ingesund är Eric Lammers en uppskattad lärare som också 
gett många minnesvärda konserter. Vem är Eric Lammers? Vad har han för tankar om 
klassisk gitarr? För att få svar på dessa frågor reste vi till Oskarshamn för en intervju.

TEXT: BJÖRN PAULSSON   FOTO: KJELL OLAUSSON
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Jag tycker faktiskt att den bästa 
stolen i konsertsalen är den på 
scenen och där sitter jag. 

Studier i Manchester
Genom British Council i 
Amsterdam fick Eric ett 
stipendium för att fördjupa 
sina gitarrstudier hos Gor-
don Crosskey i Manchester. 
Gordon Crosskey hade bland 
annat studerat och arbetat i 
London tillsammans med Len 
Williams och hans son John. 
Han har sedan dess utbildat 
många framgångsrika gitar-
rister. Eftersom John Williams 
inte gav lektioner var studier 
hos Gordon det närmaste 
man kunde komma. Det hade 
Eric stor nytta av bland annat 
när han spelade stycken av 
Stephen Dodgson eftersom de 
var skrivna för John Williams: 

– Där lärde jag mig avan-
cerade tekniker och attityder i höger- och 
vänsterhand som jag inte hade hört innan.

På frågan om vad han mer ville ha ut av 
studierna hos Gordon svarar Eric:

– Det jag var ute efter hos Gordon var 
barockmusik, så jag spelade återigen Bachs 
lutmusik. Nya fingersättningar och insikter 
i hur man fingersätter och hur man får en 
frasering på fingersättningarna så att man 
får bra klang och lätthet i stycket. Orna-
mentik och mycket teknik. Men jag lärde 
mig även att spela Albéniz och Dodgson till 
exempel.

Eric och Stanley Yates 
hade tidigare träffats på 
en gitarrfestival i Grek-
land och blev goda vän-
ner. När Eric sen kom 
till Manchester bodde 
han hos Stanley i Liverpool. De bildade en 
gitarrduo.

– Vi hette Alhambra Duo, säger Eric 
med ett lite generat leende. Under några år 
gav man konserter i Holland, Belgien och 
England.

Numera har man ingen kontakt med 
varandra. Stanley har gjort internationell 
karriär som konsertgitarrist, lärare och 
arrangör.

Flytten till Sverige
Efter Manchester återvände Eric till Amers-
foort och försörjde sig som musiker med 
konserter i flera länder. Förutom solokon-
serter spelade han mycket kammarmu-
sik, men även med orkester. 1987 kom han 
i kontakt med Owe Walter som kände 
Yvonne och det ledde till Erics första kon-
sert i Ingesund. Han återkom 1989 och så 

småningom föddes tanken hos Eric och 
Yvonne att flytta till Sverige. År 1992 flyt-
tade familjen till Kristinehamn och när 
Yvonne fick fast tjänst i Vetlanda flyttade 
man dit. Det fungerade bra att bo i Sverige 
och antalet konserter i utlandet ökade. Den 
mest avlägsna konserten gav Eric i Teatro 
Colon i Buenos Aires.

Under denna del av vårt samtal kommer 
Eric in på betydelsen av att kyrkan i Sve-
rige har en så väl utbyggd konsertverksam-
het. Det är inte lika vanligt i andra länder. 

Kyrkan fungerar ju också som konsertlokal 
framför allt i mindre orter.

Scenskräck?
Jag har hört många konserter med Eric och 
har då fått uppfattningen att han njuter av 
att uppträda. På min fråga om detta svarar 
Eric:

– Jag tycker som alla andra att när man 
går upp på en scen så blir man pressad, 
men jag försöker finna mig i detta och gör 
det till en ljus situation som jag kan se fram 
emot. Jag tycker faktiskt att den bästa sto-
len i konsertsalen är den på scenen och där 
sitter jag. Man lyckas inte alltid. De flesta 
musiker vet att man kan räkna de bästa och 
mest tillfredsställande spelningarna på ena 
handens fingrar. Där man verkligen känner 
att allting klaffar, allting blir som man har 
tänkt sig och till och med bättre. Att gå ige-

nom den barriären är det man lever för.
– Ibland funkar ingenting, säger Eric 

med ett skratt, men alla som spelar vet 
att ibland är man nöjd och ibland är man 
missnöjd, men för det mesta är det OK.

Favoritkompositörer 
Eric har en bred repertoar men bland favorit-
kompositörerna nämner han Albéniz, Gra-
nados, Llobet, Bach och Dodgson. På frågan 
om varför han har fastnat för Dodgsons 
musik svarar han:

– Stephens musik kan man karaktäri-
sera som neobarock. Han laborerar runt en 
enda tanke, som sen gäller i hela satsen och 
kan dyka upp i olika skepnader, vilket leder 
till en musikalisk hierarki av motivet. Man 
måste vara väldigt noggrann med rytmer 
och artikulation. Hans partitur är oerhört 
exakta. Står det en ton som är överbunden 
så menar han det. Hans musik som har stora 
likheter med Bachs musik passar mitt sätt 
att spela väldigt bra. När man spelar gitarr 
har det stor betydelse hur man använder 
kroppen – hur man sitter, rör händerna och 
så vidare. Kroppen måste anpassa sig till 
det resultat man vill uppnå i sin tolkning. 
När det gäller Dodgsons musik krävs det 
mer fingerfärdighet än kroppslig teknik – 
det musikaliska drivet har man inte alltid i 
kroppen och det blir väldigt roligt och spän-
nande att spela. 

När jag undrar vilka gitarrister som påver-
kat Eric så svarar han:
– Det är John Williams för sin fantastiska 
kontroll i spelet och Julian Bream för sitt 
uttryck. Men sen har jag hämtat mycket 
inspiration hos Jimi Hendrix.

Skivor 
Eric har hittills gett ut en skiva Homenaje a 
la Guitarra med musik av bröderna Sainz 
de la Masa, José och Llobet. Nu har en ny 
skiva spelats in. Den innehåller bland annat 
Romancero gitano av Castelnuovo-Tedesco 
tillsammans med kören Cantores Calma-
riensis och Partita no 1, Fantasy-Divisions och 
Etyder av Dodgson. Denna musik av Dodg-
son ska Eric spela inom kort på musikhög-
skolorna i London och Birmingham. Han 
ska då även framföra det ytterst svårspelade 
stycket Stemma av samma kompositör.

Gitarrduo och trio
På 90-talet träffades Eric och Bo Hansson på 
Ingesund. De blev goda vänner och började 
spela ihop. Så småningom blev samarbetet 
mer seriöst och de har vid det här laget haft 
åtskilliga konserter, bland annat i Ingesund. 

Bo Hansson som ju också är kompositör 
har skrivit gitarrsonaten Streams till Eric. 
Amsterdams gitarrtrio hade på 80-talet stora 
framgångar med Vivaldis De fyra årstiderna 
och för några år sedan kom Eric över deras 
arr. Tillsammans med Elena Cásoli och Bo 
Hansson har han nu framfört dessa stycken 
i Kalmar. Man ska även spela dem på Små-
lands kulturfestival, på Ingesund sommaren 
2015 och det blir säkert vid flera tillfällen.

Kampsporter
Eric har genom åren varit aktiv inom olika 
kampsporter. Han började med taek-
wondo men har nu övergått till bujin-
kan budo taijutsu som är en traditionell 
japansk stridskonst. Där har han svart 
bälte av andra dan (graden).

– Att hålla på med kampsport har stora 
likheter med att lära sig ett instrument. 

Det handlar mycket om teknik, övning, 
upprepningar och kroppsvård. Det har 
gett mig både mental styrka och kropps-
kontroll. Det gör även att jag klarar av 
långa övningspass utan att skada min 
kropp.

Utveckling som gitarrist
Vad skulle Eric tycka om att höra sig själv 
spela som han spelade för 25 år sedan?

– Jag utvecklas än i dag och skulle nog 
inte gilla sättet jag spelade på när jag var 30 
år. Man mognar, ändrar uppfattningar och 
utvidgar sin repertoar. Det blir roligare att 
spela för det blir lättare.

Med dessa ord avslutar jag samtalet med 
Eric. Fylld av nya tankar drar jag mig hemåt. 
Visst är det trösterikt att höra att det kom-
mer att bli lättare att spela. Undrar hur lång 
tid av övande som krävs för att det ska bli så? 

Sofia Eriksson får hjälp med ackorden. Foto: Christer Petersson.

Eric med sina elever. Foto: Christer Petersson
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För alla som vill hitta ny musik att lyssna 
på eller spela är internet en fantastisk resurs. 
Där kan man få tag i intressant musik, 
ljudfiler och noter att ladda ner. Många läg-
ger ut inspelningar på Youtube och andra 
hemsidor. Man kan säga att musiken i dag 
”står på jättarnas skuldror”, där jättarna 
är den samlade utgivningen av noter och 
inspelning av musik.  

Men en sökning på Internet ger ofta ett 
ganska slumpmässigt resultat. Gäller det 
noter och inspelningar kan det också vara 
svårt att bedöma kvaliteten på det man 

hittar; är detta ett original eller av någon 
som gjort en egen variant? Vill man ha 
tillgång till mer säker och samlad infor-
mation är Musik- och Teaterbiblioteket en 
central resurs i Sverige. Biblioteket ligger på 
Torsgatan i Stockholm, nära Centralstatio-
nen och har en lång historia. Föregångaren, 
Musikaliska akademiens bibliotek grundades 
redan 1771. Den som skaffar sig ett lånekort 
får tillgång till 50 000 böcker om musik-
historia, 70 000 böcker om teater, dans och 
opera, ungefär 400 000 noter, mer än 200 
musiktidskrifter, 100 000-tals noter som 

kan laddas ned och mycket mer. Biblioteket 
har en stor referenssamling med lexikon, 
samlingsutgåvor och uppslagsverk.

Alla kan låna
Nyfiken på att veta mer om biblioteket 
stämmer jag möte med Susanne Haglund, 
som är bibliotekarie och katalogiseringsan-
svarig för samlingarna. Susanne är i likhet 
med många av kollegerna på biblioteket 
utbildad bibliotekarie och musikvetare. 
Hon visar mig runt i de olika arkiven och 

berättar om hur biblioteket fungerar.
Alla som vill kan enkelt, utan kostnad, 

skaffa sig ett lånekort på biblioteket och 
sätta igång att låna. Detta går till så att man 
söker i katalogen på bibliotekets hemsida och 
beställer där de böcker, noter eller CD:s man 
vill låna. Sedan går man till expeditionen 
och hämtar sina beställningar. Lånetiden är 
normalt 30 dagar men kan ofta förlängas. 
Beställningar som görs senast kl 11.15 kan 
hämtas efter kl 12.00 och beställt före kl 
14.00 kan hämtas från kl 15.00.

Men hur gör man, undrar jag, om man 
är bosatt utanför Stockholm och inte kan 
komma till biblioteket för att hämta sin 
beställning?

– Då hjälper det lokala biblioteket till med 
fjärrlån, svarar Susanne Haglund. Man läg-
ger sin beställning där och samma dag som 
beställningen kommer till oss skickar vi iväg 
den till beställande bibliotek. Vi tar inte 
betalt för våra tjänster men det kan före-
komma att det lokala biblioteket tar betalt 
för förmedlingen. När man sedan ska lämna 
tillbaka gör man det på samma ställe. 

Hur söker man?
Det låter enkelt och bekvämt. Men hur gör 
man för att söka reda på det man vill ha? 
Jo, man börjar med att gå in på Musik- och 
Teaterbibliotekets hemsida (www.musikoch-
teaterbiblioteket.se) och går sedan till ”sök i 
katalogen” och vidare till ”enkel sökning”. 
Jag ber Susanne demonstrera med ett exem-
pel, ”gitarr”:

– Det enklaste är att använda sig av klas-
sifikationer, för gitarrnoter är det till exempel 
Xgb*. Skriv in Xgb* i rutan för klassifika-
tion och gör sedan begränsningar med hjälp 
av de andra rutorna. Man kan också söka 
på ämnesord och då får vi både böcker och 
noter.  

På söksidan finns det en länk med söktips. 
Här hittar man hjälp om man är ovan att 
söka. Är man på biblioteket kan man också 
få hjälp med frågor runt sökning. Allt i sam-
lingarna är inte inlagt i onlinekatalogen. 
Bibliotekets samlingar är mycket omfat-
tande och en hel del av de äldre samling-

arna ligger kvar i ”Kortkatalogen för noter – 
1985”. Klickar man här kan man också göra 
sökningar, men man måste då granska de 
kort som dyker upp på den valda sökprofi-
len. Vill man göra en mer komplett sökning 
rekommenderar Susanne Haglund att man 
använder både on-line och kortka-
talogen.

Man kan också söka i Libris-
katalogen. Här finns även lit-
teratur från de olika special- och 
forskningsbiblioteken i Sverige och 
några av våra folkbibliotek. På så 
sätt kan man hitta musiklitteratur 
och noter som inte finns på Musik- 
och Teaterbiblioteket.

Stöd för forskning
Musik- och Teaterbiblioteket är en 
viktig resurs för den som vill forska 
eller gräva djupare i ett ämne. På 
biblioteket finns plats för fors-
kare och tillgång till kopiator till 
självkostnadspris och framför allt 
kunnig och hjälpsam personal. En 
tillgänglig tjänst är ”boka en bib-
liotekarie” som man kan utnyttja 
om man behöver hjälp i sina sök-
ningar eller tillgång till någon av 
de specialsamlingar som finns på biblioteket.

Boije-samlingen
Biblioteket har en unik samling av över 1000 
gitarrnoter från C.O. Boije af Gennäs (1849–
1923), som var amatörgitarrist och donerade 
sin stora samling till biblioteket. Tyngdpunk-
ten ligger på 1800-talsmusik som de stora 
mästarna Sor, Giuliani och Mertz men också 
flera årgångar av tyska gitarrtidskrifter från 
början av 1900-talet. Susanne Haglund berät-
tar: 

– 2001 fick vi pengar för att digitalisera 
samlingen och vi hittade ett nytt sätt att göra 
det på som är lätt att söka. Noterna är grup-
perade i bokstavsordning med nedladdnings-
bara pdf-filer. Boije-samlingen har blivit en 
succé och det är många över hela världen som 
har hittat hit och använder den.

Boije-samlingen hittas lätt via bibliotekets 

hemsida. Biblioteket har också andra sam-
lingar som har digitaliserats och där noter 
kan laddas ned. Det finns också länkar till 
andra samlingar utanför biblioteket.

IMSLP
En samling som Susanne Haglund särskilt 
nämner är IMSLP, Petrucci Music Library 
(imslp.org), som innehåller mer än 300 
000 noter och 30 000 inspelningar av äldre 
musik där upphovsrätten inte längre gäller. 
Samlingen byggs upp genom inskickade 
bidrag, bl. a. från Musik- och Teaterbibliote-
ket. Jag har själv haft stor nytta av IMSLP 
när det gäller att hitta musik av äldre mästare 
som kan vara intressant att transkribera till 
gitarr. På bibliotekets hemsida finns även 
referenser till många andra hemsidor där 
man kan ladda ned musik, hitta noter, texter 
och annat.

Tidskrifter och JSTOR
När man besöker biblioteket är det alltid 
värt att avsätta litet tid till att gå runt och 
titta i de tidskrifter som finns i biblioteket. 
Det är över 200 musiktidskrifter, allt ifrån 
föreningstidningar, specialtidningar för olika 

typer av musik till forskningspublikationer.
Vill man leta artiklar bland tidskrifter kan 

man söka i en databas, www.jstor.org som är 
tillgänglig via bibliotekets datorer. Här hittar 
man artiklar från ett stort antal musiktid-
skrifter som läggs ut med viss fördröjning, 
0–10 år. 

Lyssna i Naxosbiblioteket 
Den som har lånekort till Musik- och Tea-
terbiblioteket har också tillgång till Naxos-
biblioteket. Här finns en enorm musikskatt 
som består av mer än 100 000 CD och 1600 
filmer som kan streamas. Den intresserade 
gitarristen hittar det mesta inom gitarre-
pertoaren. Man loggar in via sitt lånekort 
och får då lyssna i minst en timme. Mycket 
användbart när man hittar ny musik och vill 
höra hur den kan tolkas av olika musiker. 

Här presenteras ett av Sveriges bibliotek som den musikintresserade kan ha stor nytta av.

– en guldgruva 

Susanne Haglund i bibliotekets tidskriftsavdelning.

Bibliotekets sökkatalog. 

Gitarrnoter ur Boije-samlingen

TEXT: JAN RUDLING   FOTO: LENA NETTELBLADT

Musik- och teaterbiblioteket
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Grimasch om morgonen

Musik: Cornelis Vreeswijk

Arr för gitarr: Kenth Dimberg

= D

III

III
III

III

. .

  1965 Multitone AB, adm. Warner/Chappell Music Scandinavia AB
Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB/Faber Music Ltd.

. .
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gliss

gliss

NOTKOMMENTAR

Grimasch om 
morgonen och 
Telegram för en bombad by 
”I Liten Gitarrakademis stimulerande atmosfär på Ingesund spelade 
jag dessa två låtar av Cornelis Vreeswijk i eget arrangemang för klas-
sisk gitarr. Efter uppträdandet hörde flera av sig och önskade kopior 
av arrangemangen. Efter att en sakkunnig person anlitad av SGLS 
granskat och gett mig värdefulla kommentarer samt förslag till kor-
rigering av noterna sökte tidskriften publiceringsrätten hos aktuellt 
notförlag. Med stor glädje publicerar jag dessa stycken och delar med 
mig av Cornelis toner!”

Kenth Dimberg har sedan ungdomen haft gitarrspelandet som 
hobby. Under de senaste åren vid Ingesunds sommarkurs har han 
utvecklat sitt intresse för gitarren och fått inspiration att skriva och 
framföra egna arrangemang för klassisk gitarr. I tidigare nummer av 
Gitarr och Luta har Kenth publicerat arrangemangen Koppången av 
Per Erik Moraeus och Bellmans Epistel nr 81.

www.4sound.se

Humidefier GH
LuftfuktareTivoli 

”Stycket har vuxit fram under en längre tid, säkert ett par år. De 
fyra första takterna var själva ursprungsidén, en slags lek med A, 
Amaj7, A6. Då och då spelade/utvecklade jag sedan stycket och satt 
till slut med något som kändes som en A-del men inte ett självstän-
digt stycke. Först då skrev jag ner det på noter. Sedan behövdes det 
en B-del som stod i kontrast till den kvicka och glada ”Tivoli-delen”, 
där man kanske är på ett nöjesfält, har roligt och åker karusell.

B-delen, den långsamma valsen, hade jag skrivit förut, men inte 
kunnat sätta in i något bra sammanhang. Här kändes det som att 
den hamnade rätt, som en fin kontrast till A-delen. Båda delarna har 
sin egen profil men känns ändå som att de hör ihop.”

Hans Nilsson arbetar som gymnasielärare vid musikprogrammet 
på Midgårdsskolan i Umeå. Han är utbildad vid musikhögskolan 
i Piteå och Umeå universitet. Som gitarrlärare hade han Jan-Olof 
Eriksson och K.G. Johansson. Hans har skrivit musik sedan gym-
nasietiden, mest orkestermusik och kammarmusik men även solo-
stycken för gitarr. Han är inte aktiv som musiker utan nöjer sig med 
att undervisa och skriva musik som han gärna ser att andra spelar. 
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Her er fortsættelsen fra sidst; og 
det lykkedes at hemmeligholde 
interviewet med Jesper. Per 

Pålsson vidste først noget, da jeg forle-
den sendte artiklen fra nr 4/2014 et par 
dage før dette interview fandt sted.

Nå, Per, hvad tænker du, når du læser 
de svar som din makker Jesper er kommet 
med – sidste år – omkring jeres fælles, fine 
projekt: Scandinavian Guitar Duo?

– Jo, det er da fint, og også lidt mærkeligt 
– trods vor forskelligheder er jeg forund-
ret over, hvor enige vi alligevel er. Vi er 
normalt også enige om, at vi tit ser forskel-
ligt på tingene, så det kom lidt bag på mig. 
Det er faktisk vor forskellighed, der er vor 
styrke. Eller en del af den. At vi også er 
enige om mange essentielle ting giver en fin 
balance. Og det er virkeligt rigtigt, at vi er 
gode til at øve. Også i lang tid.

– I slutningen af forrige artikel fortælles,  

at Jesper spiller på en Antonio Marin 
(Montero), og det gør jeg også. Begge har 
grandæk. At det er samme guitarbygger gør 
at vort samspil lyder meget egalt og har-
monisk. Især har jeg lagt mærke til det i et 
stykke af Fernando Sor, L’encouragement, 
som kommer på vor næste ’romantiske’ 
CD. I det nummer har vi valgt, at dele de 
to stemmer op i mindre bidder og kan der-
for hver især veksle mellem at spille første- 
eller andenstemmen. Vi bytter måske efter 
otte eller seksten takter. Det er tydeligt at 
høre, at de to guitarer smyger sig med og 
imellem hverandre. Kompletterer hinanden.

I to bor jo temmelig langt fra hinan-
den, hvad har det af betydning?

– Det er ikke så langt som de fem år, jeg 
boede og arbejde som lektor på konserva-
toriet i Finland. Og nu er afstanden måske 
omkring 150 kilometer. Samme afstand bli-
ver betragtelig mindre, når Jesper kommer 
til København – konservatoriet på Frede-
riksberg, der arbejder vi begge. Jesper kom-
mer fra Odense fire gange ugentlig, så det 
er egentlig ok. Og så kan man let øve det 
tekniske hver for sig. I vores forskelligheder 
er der alligevel visse gavnlige og gangbare 
ligheder.

Jeres duo hedder Scandinavian Gui-
tar Duo. Kan det have en begrænsende 
effekt? Eller kan det ligefrem gøre, at I 
ikke rigtig hører til noget sted?

– Navnet Scandinavian Guitar Duo 
valgte vi i 1993 da vi deltog i, og vandt, 
Danmarks Radios Kammermusikkonkur-
rence. Segoviaprisen blev tildelt os af Son-
ningfondens bestyrelse kort efter konkur-
rencen. Navnet beholdt vi.

– Og – verden er en anden i dag end 
eksempelvis for ti år siden. Vi er alle sam-
men rundet af den muld, vi kommer af. 
Men vi er også globetrottere, vi finder os 
tilrette. Nej, ordet Scandinavian er inter-
nationalt og fint. Og netop som verdenen 
vokser, tror jeg, at der opstår en tættere 
forbindelse mellem de skandinaviske lande 
– og Finland, Færøerne og Island. Vi har 
lige givet koncert både i Sverige, Norge og 
Danmark, og skal om føje tid spille koncert 
i Ungarn, England og Estland til efteråret. 
Sådan er livet i dag.

Hvad vil den nære fremtid bringe jer?
– Vi er faktisk færdige med indspilning-

erne til vor næste CD – den romantiske. 
Den mangler blot en lydmæssig redigering. 

TEXT:  THOMAS LEO HANSEN   FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

I forrige nummer bragte vi en artikel om Scandinavian Guitar Duo 
med fokus på det ene medlem Jesper Sievebæk. Nu er det Per Pålsson, 
der er midtpunkt.

Det er i øvrigt samme lydmand, som også 
stod for Cd’en ’Made in Scandinavia’, Tor-
ben Sminge, der varetager lydsiden. Derud-
over har vi koncerter og undervisning rundt 
omkring. Den nye CD rummer værker af 
Fernando Sor, Fauré, Georg Friedrich Händel 
m. fl. Den kommer her i foråret.

Hvordan sker det, at I får jeres  
arrangementer i udlandet?

– Vi får dem mange gange, fordi vi ken-
der folk rundt omkring – fra tidligere besøg 
og koncerter og de bekendtskaber et langt 
musikliv giver. Ja, og så er der kontakterne 
til andre konservatorier i andre lande. Der 
kan nogen gange etableres invitationer og 
udvekslinger ofte med tilhørende master 
class. At udgive Cd’er skader heller ikke.

– Og lad mig lige nævne, at vi har mærket 
at det betyder noget, når vi er ude at spille, 
at der bliver fortalt levende og engageret, om 
hver enkelt stykke, om komponisten, og om 
hvorfor vi har valgt at fremføre lige præ-
cis dette heller hint. Vi kan også finde på at 
drille hinanden undervejs på scenen; afbryde 
for lige at komme med en kommentar. 
Sådan ping pong.

Har I, som duo, nogen forbilleder?
– Ikke rigtigt. Der er mange dygtige. Og 

jeg lytter til tider til forskellige udgivelser. 
Og ja, skal jeg nævne en særlig udgivelse; 
mon ikke de fleste af os har nydt at lytte til 
Bream & Williams’ Together, – især den, 
men der er også Together again.

Hvordan er det at være ude at spille som 
duo contra alene?

– Der er stor og mærkbar forskel. Måske er 
det bedst, at jeg beskriver, hvordan det er at 
være ude på scene som duo. Når vi går i gang 
er det med en glæde og ildhu. Vi kender 
hinanden særdeles godt; vi kender hinanden 
ind og ud, stoler på hinanden og véd præcist, 
hvad der sker. Det er en god fornemmelse. 
Vi spiller med den samme akkuratesse, fæl-
les puls og med den samme fornemmelse for 
musikken. Vi er en slags musikalske blods-
brødre. – Vil du have mere te?

Nej tak, men hvad er det, jeg ser der bag 
døren?

– Det er nogle af mine andre guitarer. Du 
kender min Bolin med de elleve strenge, så er 
der en Ramirez, min lut bygget af Ian Har-
wood? Og kassen dér, i den ligger noget helt 
specielt. Den kan du se en anden gang.

Scandinavian Guitar 
Duo – del 2 

Per Pålsson, foto Per Morten Abrahamsen

Scandinavian Guitar Duo   Foto: Ronni Kot Wenzell

Peter Strömgren presents

3rd new

COPENHAGEN GUITAR FESTIVAL
1 – 8 august 2015

”Hofteatret”

(The Court Theater)

BEIJING GUITAR DUO

(China)

NIKLAS JOHANSEN

(Denmark)

CAVATINA DUO 

(Denis Azabagić & Eugenia Moliner)

ZAGREB GUITAR QUARTET

(Croatia)

For complete programme, please visit

WWW.COPENHAGENGUITARFESTIVAL.DK
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Som 16–17-åring var jag helt i gitar-
rens våld. Efter att ha vistats i en 
larmig jazzrockvärld hade jag just 

insett tjusningen i att spela klassisk 
gitarr. Själva grejen att ha en hel orkester 
i knät var magisk, och åtskilliga nätter 
satt jag uppe alldeles för länge och njöt 
av samvaron med gitarren. Ett problem 
var bara att jag hade svårt att förlika 
mig med musiken jag hittade i mina 
få nothäften. Sor – alldeles för polerat, 
Tárrega – alldeles för sliskigt. Musi-
ken kändes tam och inställsam, smörig 
och intetsägande. Mina husgudar hette 
Mahavishnu Orchestra och Frank 
Zappa, och avståndet mellan den musi-
ken och det jag hittade i gitarrböckerna 
var lite väl stort. Eftersom jag ändå 
insåg värdet av att lyssna på klassiskt 
gitarrspel i hopp om att snappa upp lite 
kunskaper så köpte jag på måfå några 
skivor jag hittade i rea-backen på de 
lokala skivbutikerna och lyssnade plikt-
skyldigt, men tyckte i sanningens namn 
att det hela var ganska trist... 

Men så hände det! Efter ännu en exkur-
sion till den mest ambitiösa av stadens 
skivkrängare kom jag med inte alltför 
stora förhoppningar hem med en platta 
som i ett enda slag rubbade min värld och 
förändrade allt. Någon som hette Julian 
Bream spelade under rubriken ”20th Cen-
tury Guitar”. När grammofonens nål arbe-
tade sig in i det första spåret inträdde en 

förtrollning, en magisk klangvärld öppnade 
sig. Det var som när Alice faller ner i 
kaninhålet och hamnar i Underlandet... 
Varje stycke var fascinerande, drabbande 
och härligt mystiskt. 

Brindle och Britten 
Det inledande ackordet i El Polifemo Del 
Oro är som en nyfiken fråga och en inbju-
dan till att betrakta tillvaron med nya 
ögon/öron. Musiken ledsagar oss in i en 
trolsk tillvaro där andra villkor än tona-
litetens lagar råder. Det är en skimrande 
värld av nya förnimmelser och möjligheter, 
en värld rik på flyktigt böljande bilder och 
känslor. Musiken är övervägande introspektiv, 
tankfull, närmast kontemplativ, förutom 
i den sista satsen – eller fragmentet, som 
kompositören Reginald Smith Brindle 
valde att kalla de fyra delarna – där rytmen 
är mer hektisk, orolig och nervöst uppford-
rande. I Breams händer rymmer gitarren en 
vid klangpalett och ett stort djup. Musiken 
är fylld av dynamiska pauser, av väntan, av 
öppna ytor. 

När sedan Benjamin Brittens mag-
nifika Nocturnal Op. 70 tar vid med sin 
inledande, sökande melodi där avsikten 
tycks vara att låta gitarren sjunga, förs vi 
vidare, djupare in i en drömsk existens. 
Brittens verk är en variationssvit, även om 
vissa menar att reflektioner kunde vara 
ett mer passande uttryck än variationer. 

Det bygger på renässanstonsättaren John 
Dowlands smärtsamt vackra sång Come 
Heavy Sleep. Dowlands komposition är 
förvisso underskön, men poesin talar om 
en stark ångest gränsande till dödslängtan 
och använder sömnen som en metafor 
för döden. Detta är ett vanligt grepp i 
renässansens lyrik. 

Britten speglar detta genom att låta 
musikens psykologiska tematik kretsa 
kring sömn i olika stadier, kring drömmar, 
mardrömmar och orolig vaka. Ur Dow-
lands förlaga hämtas melodiska motiv 
som bearbetas, utvecklas och förvrängs, 
ungefär på samma sätt som drömmar 
hämtar material ur vår vakentillvaro och 
sedan stuvar om händelser, förvrider per-
spektiven och skapar nya förbindelser 
mellan annars disparata element. Genom 
stycket skiftar tyngdpunkterna mellan 
trevande ansatser, laddade tomrum och 
livligt rytmiska passager. Musiken är bit-
vis oroande och påträngande, men ändå 
lockande, ungefär på samma sätt som en 
skräckfilm eller ett existentiellt drama kan 
vara det. Det är också vackert och fullt 
av fantastiskt utnyttjande av gitarrens 
klangmöjligheter, instrumentet blir till ett 
dynamiskt kraftfält; viskande, sjungande, 
agiterande. Allt avrundas med att den 
åttonde variationen, den magnifika Passa-
caglian, efter att en nedåtgående basrörelse 
repeterats åtskilliga gånger och ramat in 
en mängd rörelser som tycks kastas i olika 

riktningar i sökande efter en utväg, gradvis 
transformeras och så småningom upplöses 
i Dowlands ursprungliga tema. Det är ett 
himmelskt vackert arrangemang där Brit-
ten bakat ihop sångmelodin och lutsatsen, 
och när detta inträder efter ganska precis 16 
minuter är det som en djup befrielse – att 
äntligen komma till ro efter att ha rört sig 
i instabila mardrömslandskap av irrande 
osäkerhet och hotfulla skuggor. 

Martin, Henze och  
Villa-Lobos 
På LP:ns B-sida tar den schweiziske 
tonsättaren Frank Martin, idag kanske mest 
känd som körtonsättare, vid. Han skrev 
ursprungligen sin Quatre pièces brèves för 
Andrés Segovia, men denne ratade kompo-
sitionen, som var för modern för Segovias 
smak. Därefter hamnade musiken mer eller 
mindre i malpåse, tills Bream plockade upp 
den. Det är ett mycket vackert och skirt 
verk – lyssna bara på den ljuvliga andra 
satsen, Air. Stycket är i mångt och mycket 
inspirerat av barocken, men i sitt tonspråk 
ändå rotat i tolvtonstekniken. Dock är 
denna serialism en mycket fri sådan, där 
toner och melodirörelser tillåts att uppre-
pas och framhävda centraltoner ändå ger en 
påtaglig upplevelse av tonalitet. I den tredje 
satsen bildar återkommande brutna ackord 
en mjuk fond som den påtagligt dissonanta 
melodin kontrasterar rejält mot och den 
avslutande delen, Comme une gigue, är som 
en livlig dans som tumlar än hit, än dit med 
uppspärrade ögon... 

Drei Tentos av Hans Werner Henze är 
sökande, poetisk och eftertänksam, vilket 
lyfts fram av Breams lyhörda tolkningar. 
Musiken har tydliga tonala samlingspunk-
ter, och i mina öron och mitt inre bild-
seende är den som en vilande strandremsa 
med svepande dimslöjor en tidig morgon. 
Något otippat avslutas plattan så med två 
Villa-Lobos-etyder, förvisso två av de mest 
udda och vad gäller tonspråket mest utma-
nande. Uppriktigt sagt så känns det som att 
dessa två spår faller lite utanför ramen, det 
är en iögonfallande skillnad mellan dessa 
två spår och den övriga musiken på skivan. 
Kanske ville Bream ändå inte gå alltför långt 
i sitt radikala musikval på plattan, kan-
ske ville han försäkra publiken om att han 
inte avsåg att helt lämna de mer bekanta 
musikdomänerna? 

Musik som skapade förändring 
För mig personligen var detta album 
omvälvande och rentav avgörande för min 
fortsatta drivkraft att vilja spela gitarr. Lustigt 
att se att andra haft ungefär samma upplevelse: 
Nyligen läste jag om den amerikanske jazz-
gitarristen Bill Connors och hur hans möte 
med 20th Century Guitar vid sjuttiotalets 
mitt fick honom att lämna en framgångsrik 
karriär som elgitarrist i Chick Coreas grupp 
Return To Forever. Han blev t.o.m. så totalt 
knockad av musiken och Breams spel att 
han bestämde sig för att ta ut Henzes Drei 
Tentos på sin stålsträngade gitarr för att få 
ett hum om vad detta handlade om! Det 
blev startskottet för en helt ny musikalisk 
inriktning och Connors spelade sedan in ett 
antal mycket hörvärda akustiska gitarrplat-
tor. 

Mild modernism 
20th Century Guitar är en musikhisto-
risk milstolpe och kom att innebära en 
kursändring eller åtminstone ett viktigt 
och nödvändigt komplement för hela den 
klassiska gitarrvärlden. Den visade tydligt 
att det fanns ny, i högsta grad kompetent 
och rik musik tillgänglig, musik som inte 
nödvändigtvis drogs med ett tyngande arv 
från en spansk gitarrtradition. 

Nu får väl musiken på skivan sägas 
representera en ganska mild modernism – 
även om den knappast är att betrakta som 
lättlyssnad, så lyser sextiotalets mest expe-
rimentella grepp med dramatiska dyna-

1967 skapade Beatles pophistoria när de gav ut albumet Sergeant Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band. Samma år spelade Julian Bream in ”20th Century Guitar” – ett album som 
på ett motsvarande sätt kom att bli en milstolpe i den klassiska gitarrens nutidshistoria. 

TEXT: ANGE TURELL   
miska kast, avsaknad av melodiska konturer 
eller alternativa spelsätt med sin frånvaro. 
Samtliga tonsättare som är representerade 
på skivan låter ibland musiken vila i en 
åtminstone antydd tonalitet, repetitioner 
förekommer här och var och ger lyssnaren 
därmed ett betryggande igenkännande och 
melodier och harmoniska förlopp har mes-
tadels en tydlig gestik. Den som inte är van 
sedan tidigare vid atonal musik men ändå 
är nyfiken och öppen för nya intryck kan 
mycket väl få ut en hel del av sitt lyssnande. 

Uppbrottet från Segovia 
I åtskilliga decennier dikterade nestorn 
Andrés Segovia mer eller mindre ensam vad 
som skulle spelas på klassisk gitarr. Med 
sitt lysande spel, men också en omvittnat 
dominant och ganska burdus personlighet 
slog han fast att gitarren i första hand var 
ett romantiskt instrument. Till sig knöt han 
flera tonsättare, som t. ex. Moreno Torroba, 
Ponce och Villa-Lobos. Dessa producerade 
en rik flora av ny gitarrmusik, specialskriven 
för mästaren, ofta i en slags nationalroman-
tisk och tämligen konservativ stil, utpräglat 
tonal och fast rotad i instrumentets spanska 
arv. Faktum är dock att Segovia också genom 
åren fick flera mer modernistiskt orienterade 
kompositioner dedikerade till sig av hoppfulla 
tonsättare, men dessa avvisades. Segovia har 
därmed betraktats både som en oomstridd 
missionär för den klassiska gitarren, men 
också som något av en bromskloss. 

Skivan som 
förändrade allt 

Julian Bream
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Inom resten av den klassiska musikvärlden var tonaliteten från 
början av 1900-talet mer eller mindre kastad överbord och nya 
kompositionsmetoder, ljudbilder och musikaliska uttrycksmedel 
provades ivrigt. I denna föränderliga värld såg många kritiker en 
fara i att gitarren skulle hamna på efterkälken och cementeras 
fast i en romantisk fålla för att även fortsättningsvis betraktas 
som ett mindre seriöst instrument, bäst ämnat för smäktande 
serenader och sentimentala stämningar. 

Men vid sidan om Segovias ideal fanns inom gitarrvärlden 
ändå förhoppningen om att etablera en ny, mer tidsenlig reper-
toar för instrumentet, en strävan där också Julian Breams far 
Henry var mycket drivande i engelska gitarrkretsar. Åtskilligt av 
1900-talets gitarrmusik som idag finns på repertoaren kommer 
också från England, med tonsättarnamn som William Wal-
ton, Lennox Berkely, Stephen Dodgson, Peter Maxwell Davies. 
Med 20th Century Guitar bidrog Julian Bream i högsta grad till 
en ny utveckling och skivan kan på sätt och vis ses nästan som 
ett manifest, ett kraftfullt budskap som deklarerade att tiden 
var mogen för den klassiska gitarren att finna nya vägar. Den 
demonstrerade att gitarren som instrument var fullt kapabel att 
hantera stora och spännande musikaliska utmaningar. Gitarren 
är ett rikt, mångfacetterat instrument och de verk som återfinns 
på skivan hörs än idag flitigt på konserter och inspelningar. 

För mig är det än idag en stor upplevelse att lyssna på den här 
skivan och den känns fortfarande viktig. Fast numera älskar jag 
också Fernando Sors musik – men har fortfarande en del otalt 
med Francisco Tárrega... 

En gitarr som varit med några år har ofta fått 
märken i lacken här och där. Det kan t. ex. 
vara slagmärken från när den har bumpat 
mot ett armstöd, ett bord eller ett mikrofon-
stativ och ofta uppstår repor av naglar som 
kommer åt locket då vi spelar. Så länge som 
trät inte har spruckit så har detta egentligen 
inte någon större betydelse. En del kan dock 
tycka att det ser lite trist ut och vill därför få 
sina gitarrer omlackerade. 

Att lackera om en gitarr kan vara ett stort 
jobb om den har “fel” sorts lack. Vissa lacker 
behöver nämligen avlägsnas från trät innan 
ny lack läggs på. Om jag själv hade en sådan 
gitarr skulle jag tänka mig för både en och 
tre gånger innan jag tog itu med det jobbet. 
Inte bara för att det är arbetskrävande utan 
faktiskt mer för att i processen där den gamla 
lacken tas bort tvingas man slipa trät och 
tunnar därigenom ut gitarrens olika delar. 
I synnerhet locket är känsligt för en sådan 
operation, och utförs den på fel sätt kan 
tonen i gitarren förändras radikalt och inte 
nödvändigtvis till det bättre. Lockets styvhet 
förändras nämligen med kubiken på tjockle-

Ingen som spelar gitarr är väl omedveten 
om det nödvändiga i att stämma strängarna 
inbördes, men hur många är noga med att 
stämma till rätt tonhöjd? Om man spelar 
ihop med andra är detta självklart, men då 
man sitter ensam på kammaren är det väl 
inte så noga? Men jo! Det är viktigt. Läs 
vidare så ska jag förklara varför.

Gitarren har, liksom alla andra sträng-
instrument, olika resonanser där locket (eller 
bottnen) vibrerar starkare. En del av dessa 
resonanser vibrerar så lätt att om de skulle 
råka sammanfalla med en ren ton på grepp-
brädan går strängenergin över från strängen 
till locket på mycket kort tid. Man hör detta 
genom att just den tonen låter starkt men 
kort. En sådan ton kallas för vargton. Kun-
niga gitarrbyggare försöker därför lägga dessa 
starka resonanser mellan tonerna på grepp-
brädan för att på så sätt göra dem mindre 
benägna att orsaka vargtoner. Ett vanligt 
problemområde för normalt byggda gitarrer 
är ofta runt b–c# på första strängen, band 
6–8, där någon, men oftast bara en av dessa 
toner, har en tydligt annorlunda karaktär. 

ken så även små förändringar i tjocklek kan 
få stora konsekvenser och har man otur kan 
gitarren tappa mycket av sin ton. Förändrad 

blir den i vilket fall som helst.
Gitarrer som är franskpolerade har den 

fördelen att de inte behöver få sin gamla lack 
borttagen innan ny lack läggs på. Tyvärr 
verkar det inte som om alla som jobbar med 
gitarrer känner till detta eller bryr sig, för jag 

Ett annat vanligt område är runt 11–13 band 
på första strängen, d#–f. Anledningen till 
att just dessa två resonanser är problema-
tiska är att de är förhållandevis starka och att 
det samtidigt är frekvensmässigt tätt mellan 
tonerna. Det är svårt för byggaren att med-
vetet styra resonanserna till att befinna sig 

mitt emellan tonerna på greppbrädan. Även 
andra resonanser kan vara känsliga. I synner-
het lockets grundresonans som oftast ligger 
någonstans mellan f–a, fjärde sträng 3e band 

har sett många gitarrer där locket slipats för 
att få bort alla repor och därigenom tunnats 
ut till tunnare dimensioner än vad bygga-
ren från början avsåg. Helt i onödan! För 
det finns tekniker som trollar bort de flesta 
repor utan att man slipar locket. Det hela 
är ganska enkelt och okomplicerat om man 
behärskar grundläggande franskpolering 
och dessutom har erfarenhet av lite olika 
poleringstekniker med shellack. Anlita inte 
någon för en ompolering som inte har kän-
nedom om dessa tekniker utan investera lite 
tid i letandet av en bra polerare för din gitarrs 
skull. Gå rakt på sak och fråga.

För övrigt anser jag som byggare att även 
om det självklart inte är något att sträva efter 
att få sitt instrument repat och slitet så är 
det inte hela världen om det skulle hända 
en och annan olycka (så länge som trät inte 
spricker...). Hellre se ett instrument som 
spelats och använts och som har fått sina 
märken av livet än att ana att gitarren ifråga 
bara ligger skyddad och oanvänd i sitt fodral. 
Ett ansikte som inte skrattar får inte några 
skrattrynkor...

– tredje sträng 2a band.
Skulle din gitarr ha problem med vargto-

ner bör du kontrollera hur det fungerar med 
olika stämtoner. Har du tur har byggaren 
gjort ett bra jobb så att problemet är mini-
merat då gitarren är stämd till a, 440 Hz, 
om inte kan du kanske kringgå problemet 
genom att undersöka vilken stämton som 
gitarren fungerar bäst till. Så länge som du 
inte spelar tillsammans med någon annan 
kan detta fungera bra som nödlösning. Att 
stämma om resonanser i en gitarr är svårt. 

Jag vill betona hur svårt detta med att 
avstämma olika resonanser är, så jag vill rikta 
ett varningens ord till alla dem som inte har 
stor erfarenhet av att bygga gitarr. Don’t try 
this at home, som det brukar heta. Det är 
mycket lätt att förstöra ett instrument om 
man inte vet vad man gör. Medan teorin 
bakom avstämning av resonanser är tämli-
gen enkel och rättfram är praktiken i själva 
verket en process som kräver stor erfarenhets-
baserad kunskap. Teori och praktik är inte 
samma sak i något som är så komplicerat 
som gitarrer.

TEXT OCH FOTO: PER HALLGREN

Om omlackering av gitarrer

Om att stämma gitarren rätt

Franskpolering med shellack är en månghundra-
årig lackeringsmetod. Lackytan poleras fram med 
en shellackfylld sudd och tar lång tid att utföra.

Genom att justera lockets tjocklek på speciella 
punkter avstäms gitarrens olika resonanser.

Flera läsare har efterlyst mer praktiskt inriktade artiklar om gitarrspel  

och sådant som rör gitarren som instrument. Här är två texter som gitarrbyggaren  

Per Hallgren välvilligt ställt till vårt förfogande. De är hämtade från hans blogg  

(www.hallgrenguitars.com). Vi tar tacksamt emot förslag på nya ämnen för ”Gitarrfrågan”.

Referenser 
Julian Bream’s 20th Century Guitar: An Album’s 
Influence on the Modern Guitar Repertoire. Taylor 
Jonathon Greene 
(University of California). 

Benjamin Britten’s Nocturnal, op. 70 for guitar: A novel 
approach to program music and variation structure. 
Roberto Alcaraz 
(University Of Arizona). 

Andrés Segovia

Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

Tel. +45-24893285  ·  guitar@carsten.nu
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Genom Erik Stenstadvolds nyligen 
publicerade bibliografi An  
Annotated Bibliography of Guitar 

Methods, 1760–1860, kan vi för första 
gången få en helhetsbild framför allt av 
gitarrpedagogikens tidiga utveckling. 
Som en konsekvens av att gitarren sak-
nades vid de högre musikutbildningarna 
så standardiserades inte heller pedago-
giken för gitarren på samma sätt som 
för andra musikinstrument, t. ex. piano 
och violin. Detta gav upphov till en 
uppsjö av gitarrskolor av den mest skif-
tande kvalitet och omfång, drygt 300 
av 200 unika författare under perioden 
1760–1860. Även i Sverige och Danmark 
utkom några gitarrskolor under första 
hälften av 1800-talet. 

1857 publicerades den första svenska 
gitarrskolan som inte enbart var ett kom-
pilat eller en översättning av en utländsk 
förlaga: NY GUITARR-SKOLA FÖR 
BEGYNNARE och dem, hvilka utan att 
ega musikaliska förkunskaper, likväl vilja på 
egen hand lära sig spela Guitarr. Innehål-
lande fullständig musikalisk förkännedom 
och så mycket af musikens theori som för en 
Guitarrspelare kan vara nödigt att känna, 
samt: skalor, intervaller och utvikningar i 
mer än hundra öfningar, jemte tolf korta men 
högst ändamålsenliga öfningsstycken. AF G. 
J. CHARLES. 

Den utgavs under pseudonymen G. J. 
Charles, men var författad och troligen 
också finansierad av en intressant person 
med många strängar på sin lyra: socker-
bagaren, konditorn, författaren, politi-
kern, skarpskytteentusiasten m.m. Carl 
Johan Grafström (1820–1892). Endast 
fem exemplar av Grafströms gitarrskola 
tycks bevarade. Boken har levt ett undan-
skymt liv och finns inte heller förtecknad 
i Stenstadvolds nämnda bibliografi över 
gitarrskolor 1760–1860. Gitarrfebern i 
Europa under första hälften av 1800-talet 
spreds till Sverige först under 1820-talet i 
försenad och försvagad form, säkerligen på 
grund av det tidigare importförbudet på 
musikinstrument och den svenska lutans 

utbredning. När Grafströms gitarrskola 
publiceras så har pianot blivit en allvarlig 
konkurrent, och successivt trängs gitar-
ren ut för att i Sverige under senare delen 
av 1800-talet återkomma i form av den s.k. 
”jesusknäppan”. Grafström skriver själv 
1857:

”Guitarrens vänner kunna med skäl 
klaga öfver den ringa uppmärksamhet 
man här i landet egnar detta, om det rätt 
behandlas, angenäma kammarinstrument. 
Deremot har man anmärkt, att det dyr-
bara, svåra och, hvad stämningen beträffar, 
ömtåliga och kostsamma pianot, numera 
ej får saknas ens i portvaktarens trånga 
boning.”

Varför den mångsidige Grafström gav ut 
sin gitarrskola är något av ett mysterium, 
men bottnar säkert i ett genuint intresse 
för gitarren som instrument och dess 

användbarhet i olika musikaliska samman-
hang. I sin dagbok skriver han 1841:

”... Köpte mig en gitarr, gitarrskola, stäm-
gaffel osv. Spelte nu så som jag förut läst : 
om nätter, söndagar. Spelte mig blåsor på 
nio fingrar och sjöng skalor etuder osv…”

Under sin gesällvandring 1846–1847 
vistades Grafström en tid i Frankrike där 
det fortfarande musicerades på gitarr om 

än i mindre omfattning än under tidigare 
decennier. Grafström har haft god känne-
dom om både Carullis och Giulianis gitarr-
skolor. Han har dessutom synpunkter på 
deras pedagogik. Om 1800-talets gitarrskolor 
skriver Grafström att de innehåller:

”(t. ex. Carullis) en mängd mer eller  
mindre lätta kompositioner, hvilka alldeles 
icke äro några etuder och således alldeles 
utan allmän nytta för eleven, eller också  
(t. ex. Guillianis [sic]) en så stor mängd 
och så omständligt utarbetade etuder att 
nybörjaren snart misströstar och i de flesta 
fall innan han ännu har lärt något, lemnas i 
sticket af det tröttnade tålamodet.”

Nåväl, jag kan nog tycka att Grafströms 
skola i sin avsaknad av vackra musikstycken 
är mer tålamodsprövande än både Carullis  
och Giulianis skolor. Grafström skriver 
vidare att hans egen gitarrskolas

”utgifvande är föranledt af en varm 
önskan, att på kortaste vägen föra eleven 
grundligt och väl så långt framåt, att han, 
då skolan är väl genomgången, bör med 
lätthet kunna exeqvera alla vanliga guitarr-
ackompanjemanger och, om han önskar 
utbilda sig till solospelning, snart skall 
vara hemmastadd i Mauro Guillianis [sic] 
superba Guitarrskola för mera försigkomne, 
till hvilken denna bör anses såsom en för-
beredelse.”

Det finns inget som tyder på att gitarr-
skolan fick någon större spridning eller 
betydelse. Den omnämns inte i dåtidens 
musiktidningar och de bevarade exem-
plaren är, som sagts, ganska få. Först 1876 
skulle nästa svenska gitarrskola ges ut av 
Jonas Petrus Sjöberg. Då hade gitarren 
redan fått en ny fast hemvist i frikyrkorö-
relsen.

En utförligare beskrivning av Grafström 
och hans gitarrskola finns i min artikel i XVI 
Nordic Musicological Congress. Stockholm 
2012. Proceedings s. 223–238. Denna finns 
tillgänglig på webben från http://diva-
portal.org/smash/get/diva2:770575/FULL-
TEXT02.pdf eller direkt från http://hem.
bredband.net/b250899/NMC_2012_Sparr.
pdf.

Den gitarrspelande 
sockerbagaren 
TEXT: KENNETH SPARR

– om Carl Johan Grafström och hans gitarrskola
Carl Johan Grafström. Okänd fotograf c. 1860-1870.  
Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar. 
Band I. Stockholm 1988 s. 92.

Titelbladet till Grafströms gitarrskola.  
Exemplar i Musik- och teaterbiblioteket.

Till min förtjusning läste jag på en 
anslagstavla här i Bromma att Liv 
och Per Skareng skulle komma och 

spela för de gamla på Nockebyhöjdens 
vårdhem. Jag bor inte där men är ju lite 
gammal och fick lov att gå dit och ta med 
mig två gitarrintresserade vänner.

Vi fick en fin musikstund med två mycket 
samspelta musikanter. De hade valt lättill-
gänglig musik av F. Carulli, A. Vivaldi, B. 
Sjöberg, J. Rodrigo, I. Albéniz, H. Latti, S. 
Myers och M. De Falla. De har konserte-
rat som duo sedan 2003 och spelade idag på 
sina Lars Jönsson-gitarrer och presenterade 
musiken mycket trevligt. Jag tyckte mest om 
Vivaldistyckena, ett preludium och en Cor-
rente. Rodrigos Fandango del ventorrillo var 
roligast. Sjöbergs Jag längtar till Italien var på 
sin plats denna mörka höstdag.

För många år sedan intervjuade jag Liv 
Engvall, som hon hette då, för Gitarr och 

Luta och har sedan dess följt hennes musik-
liv. Senare gästade hon Blidö kyrka med sin 
make Per och jag var där och delgav er min 
upplevelse i tidningen. Paret har tre barn och 
bor i Åkersberga. Liv utbildar sig nu till kyr-
komusiker på Ersta Sköndal högskola. Hon 
spelar också med cellisten Tove Törngren. 
Per spelar även mandolin på Operan och 
samarbetar med flöjtisten Tobias Carron.

Den här spelningen fick de genom Kultur 
i Vården som landstinget ordnar. Man måste 
genomgå prov innan man får medverka. 
Särskilt välbetalt är det inte – men tacksamt 
att få spela för sjuka och gamla som behöver 
glädje i sin tillvaro. På Liv och Pers hemsida 
kan man läsa om deras spelningar och där 
finns välskrivna recensioner i t. ex. Norrtäl-
jetidningen med lovord. Det är inte svårt att 
hålla med!

Ett stort TACK till Liv och Per! Idag mår 
själen bra! 

Konsert med 
Liv och Per Skareng
TEXT OCH FOTO: LENA BÖVING

Fakturera för giget 
utan att ha företag!
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så kommer du till oss.
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3 Har du inget företag och behöver få hjälp med att fakturera för giget?

3 Vill du har mer tid över till musiken och slippa sköta bokföring och 
 skatteinbetalningar?

Då kan du anlita AMA!
Läs mer på ama.se 
eller ring oss idag! 08-587 060 92
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Under vintern och våren kommer 
här att bjudas på en rad spän-
nande artister med start den 20 

februari. Då intar Erik Steen, den kände 
svenske flamencogitarristen, scenen till-
sammans med sångaren Gustavo Rey.  

Eldsjälen bakom denna satsning är flamen-
codansaren Pia Pohjakallio, mest känd under 
sitt artistnamn Pia del Norte. Hon berättar 
om idén bakom verksamheten:

– Inspirationen till Flamenco Fredag kom-
mer från flamencoklubb-kulturen, och fram-
för allt en tablao som heter Las Carboneras i 
Madrid. Tanken är att man kommer till oss 
vid 18-tiden, tar ett glas vin och några tapas  
i baren och umgås. Sedan kommer Mercedes  
som är värd för kvällen att berätta om flamenco 
och om flamencons historia så att alla känner  
sig välkomna. När Mercedes är klar, sätter  
vi igång med det första setet. Vi har en 
grupp som heter Aire de Vida – som består 
av Per Lenner på gitarr, Ellen Pontara, en av 
Sveriges bästa flamencosångerskor och jag 
som dansar. Vi är ett cuadro, ”husband”, en 
grund för att det ska kunna bli ett händel-
serikt och välfyllt flamencoset med våra 
inbjudna gästartister. Gästerna och Aire de 
Vida möts kring några olika flamencostilar, 
palos, som vi kommit överens om, och bjuder 
på en flamencostund som baseras till stor del 
på improvisation inom de olika palos. Efter 
en paus bjuder vi på ytterligare ett flamen-
coset där gästerna har fria händer. Kvällen 
avslutas med en fin de fiesta där alla kvällens 

artister är med. Vi har lyckats bjuda in den 
Sevilla-baserade dansaren Sofia Castro, som 
kommer att förgylla kvällarna i både februari 
och april.
Det låter spännande och det är en impon-
erande artistlista som presenteras.
20 mars kommer Compañia Ann y Robbie 
Flamenco med gitarristen Robert Svärd och 
dansaren Ann Sehlstedt. De blandar tradi-
tionell flamenco med nyare tongångar och 
andra musiktraditioner.

24 april gästas Flamenco Fredag av flamen-
cogitarristen och sångerskan Bettina Flater, 
som verkar i flamencotraditionen men också 
skriver egen musik som är en blandning av 
flamenco, norska toner och egna texter på 
engelska.

8 maj är det dags för den svenska flamen-
colegenden, gitarristen och kompositören 
Eva Norée Möller att inta scenen.

Den som kommer till Flamenco Fredag 
kommer också att få se en utställning med 
teckningar och skulpturer av konstnären 
Annika Heed. Allt för att publiken, som 
Pia del Norte uttrycker det, ska få en fin 
helhetsupplevelse under kvällen. Flamenco 
är en levande dialog mellan publiken och 
artisterna.

En fortsättning på Flamenco Fredag är 
planerad till hösten. Pia del Norte är opti-
mistisk.

– Det finns ett ökande intresse i Sverige för 
flamencon. Det finns många som vill lära sig 
dansa och Sacai, Stockholms flamencofören-

ing, sysslar med att väcka intresse för flamenco. 
De har en sånggrupp som spelar cajon, och 
gitarr, sjunger och klappar och de kommer för-
hoppningsvis att vara med 24 april. 

 Intresset för flamenco är stort över hela 
världen och sedan 2010 är flamencon ett 
av UNESCOs kulturella världsarv. I Pia 
del Nortes hemland Finland finns det ett 
20-tal peñas, flamencoföreningar, och många 
duktiga gitarrister, sångare och dansare. Pia 
började dansa flamenco i Finland redan i 
femårsåldern och intresset har bara ökat 
med tiden till en heltidssysselsättning idag. 
Kanske kommer Flamenco Fredag att bidra 
till att intresset för flamenco blir lika stort i 
Sverige som i Finland. Det ska bli spännande 
att följa fortsättningen. Pygméteatern kom-
mer också att satsa på andra musikgenrer. 
Kanske kan andra gitarrgenrer också hitta 
sin plats där.

Mer info om flamenco hittar du på 
www.piadelnorte.com/flamencofredag.

Flamenco fredag 

Cuadron Aire De Vida, Pia del Norte till vänster.  
Foto: Z. Dokic.

Eva Norée. Foto: T Möller.

– Stockholms nya flamencoscen
TEXT: JAN RUDLING   FOTO: M. SIHLÉN

På Vegagatan 17, en liten tvärgata vid Odenplan, ligger Pygméteatern. 
Via en trappa kommer man ner i en korridor med konstverk som leder till 
en bar och en teater. Detta är platsen för Flamenco Fredag.
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Mars

1 Kiruna kyrka kl 18.00 Schuberts Winterreise, Jakob Högström 
baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett.

1  Enköping Tingshuset kl 16.00 Mats Bergström & Uppsala Kam-
marsolister, Mikael Edlund: Studi Preappenninici samt verk av 
Schubert & Castelnuovo-Tedesco.

2–4  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb och vihuela.

5  Uppsala Konsert & Kongress kl 19.00 Göran Söllscher Concierto 
de Aranjuez med Uppsala Kammarorkester. 

11  Stockholm Handen St. Eskils kyrka kl 12.00 Magnus Grönlund 
gitarr.

14  Stockholm Bio Tellus Midsommarkransen kl 14.00–16.00 Ted 
Bjurwill Trio. 

14  Linköping Lagerlunda gård kl 16.00, Louise Agnani violoncell, 
Mårten Falk gitarr. Musik av Schubert och de Falla.

14  Uppland Rasbokils Kyrka kl 16.00 Aniello Desiderio gitarr. 

15  Enköping Vårfrukyrkan kl 19.00 Aniello Desiderio gitarr. 

15  Uppsala Konsert & Kongress kl 16.00 Mats Bergström &  
Uppsala Kammarsolister, Mikael Edlund: Studi Preappenninici 
samt verk av Schubert & Castelnuovo-Tedesco.

16  Björkhagen Markus kyrka kl 12.30 Tove Törngren cello och Liv 
Skareng gitarr. 

17  Stockholm Södra Teatern kl 19.00 Aniello Desiderio gitarr. 

18  Åkersberga kyrka kl 12 Liv Skareng gitarr. 

18  Sundsvalls gitarrfestival Kulturmagasinet kl 12.00 samt 12.30 
Lunchkonsert Emil Ernebro gitarr. 

18  Sundsvalls gitarrfestival Stadshuset kl 18.00 Kulturskolans Gitar-
rer Konsert med elever från Sundsvalls Kulturskola.

18  Sundsvalls gitarrfestival Stadshuset kl 21.00 Susanna Risberg Trio. 

19  Sundsvall Stadshuset Spegelsalen kl 19.00 Aniello Desiderio 
gitarr.

19  Oskarshamns gitarrfestival Folkhögskolan Ceciliakapellet  
kl 19.00 Jakob Henriques gitarr.

20  Oskarshamns gitarrfestival Folkhögskolan Ceciliakapellet kl 19.00. 
Delad konsert: Gitarrtrion Viva Projekt (Elena Cásoli, Eric Lammers, 
Bo Hansson) som framför Vivaldis Fyra Årstider samt Mårten 
Falk, Villa Lobos 12 etyder. 

20  Sundsvalls gitarrfestival Stadshuset kl 12.00 Lunchkonsert med 
Kulturskolans gitarrlärare.

20  Sundsvalls gitarrfestival Stadshuset kl 19.00 Daniel Ek & Erik 
Igelström gitarr och mandolin.

20  Sundsvalls gitarrfestival Stadshuset kl 22.00 Freak kitchen.

20  Stockholm Pygméteatern Vegagatan 17, FlamencoFredag@Oden-
plan. Dörrarna öppnas kl 18.00, första set ca 19.00 Compañía Ann 
y Robbie Flamenco. Aire de Vida. Husets cuadro: Ellen ”La Loba” 
Pontara sång, Per Lenner gitarr, Pia ”del Norte” Pohjakallo dans. 

20  Stockholm Riddarhuset kl 17.00 Haga Duo.

21  Sundsvalls gitarrfestival Stadshuset kl 15.00 Ensemble T R E.

21  Sundsvalls gitarrfestival Stadshuset kl 19.00 Tilman Hoppstock 
gitarr. 

21  Stockholm Folkkulturcentrum kl 19.00 Stockholms gitarrensem-
ble under ledning av Lucia Sánchez Jordán.

22  Hässleholms kyrka kl 17.00 Malmö Gitarrorkester.

22  Solna Villa Odin Hagalund kl 15.00 Haga Duo.

23  Ljungskile folkhögskola kl 18.00 Gitarrmusikens utveckling del 3 
1899–1929 Mårten Falk.

24  Göteborg Hvitfeldska Aulan Gitarrmusikens utveckling del 3 
1899–1929 Mårten Falk.

25  Uddevalla kyrka Lunchkonsert Mårten Falk.

28 Åmål Mårten Falk Musik av Villa-Lobos, Tarrega, Turina. 

29  Sundbybergs Kulturcentrum, Hallonbergens Centrum kl 13. 
Gitarrfestival med utställare, workshop och elevkonserter. Kl 17 
konsert med Mats Bergström. Fri entré hela dagen.

April
11  Piteå Museum kl 13.00 ”Två sidor av Europa” Musikalisk salong 

med Hilma Wikström och Mikael Mannberg Musik av Weill & de 
Falla.

12  Borås Kammarmusiksällskap kl 16.00 Celia Linde gitarr.

15  Oxelösund kl 19.00 Haga Duo.

15 Göteborg Hvitfedtska gymnasiet Norra aulan kl 19.00  
Gitarrkonsert med elever på gitarrlinjen. 

19  Lomma kyrka kl 18.00 Malmö Gitarrorkester.

19  Skellefteå Anderstorpsaulan Duo Favoloso. 

20  Ljungskile folkhögskola kl 18.00 Gitarrmusikens utveckling del 4 
1950–1999 Mårten Falk. 

21 Göteborg, Hvitfeldska gymnasiets aula kl 19.00.  Mårten Falk. 
Musik av Britten, Ohana, Berio, Sciarrino, Sandström. 

23  Västerås Konserthus kl 19.00 Mats Bergström & Västerås Sinfo-
nietta, dir. Julian Kuerti (Daniel Nelson: Electric Graffiti för elgitarr 
& orkester, uruppf.).

24  Göteborg Hvitfeldska Aulan Gitarrmusikens utveckling del 4 
1950–1999 Mårten Falk.

24  Stockholm Pygméteatern Vegagatan 17, FlamencoFredag@
Odenplan. Dörrarna öppnas kl 18.00, första set ca 19.00 Bettina 
Flater (gitarr). Aire de Vida. Husets cuadro: Ellen ”La Loba” Pon-
tara sång, Per Lenner gitarr, Pia ”del Norte” Pohjakallo dans med 
inbjudna gästen Sofia Castro (dans). 

25 Stockholm Lilla Akademien kl 18.00 Christer Brodén vihulea och 
klassisk gitarr. 

26  Värnamo kyrka Göran Söllscher.

Maj 

8  Stockholm, Pygméteatern Vegagatan 17, FlamencoFredag@
Odenplan. Dörrarna öppnas kl 18.00, första set ca 19.00 Eva 
Norée Möller (gitarr). Aire de Vida. Husets cuadro: Ellen ”La Loba” 
Pontara sång, Per Lenner gitarr, Pia ”del Norte” Pohjakallo dans. 

9  Lunds universitet Aulan kl 22.00 ”Romancero Gitano” av  
Mario Castelnuovo-Tedesco Malmö Musikhögskolas kammarkör 
under Mats Paulsson, Claes Ottelid gitarr.

10  Mellösa Flen Gitarrfestival Mellösa kyrka kl 13.00 Göran Söllscher 
gitarr.

10 Mellösa Teater Klämman kl 19.00 Mårten Falk. 

10  Linköping Östergötlands Museum kl 16.30, Olle Persson sång & 
Mats Bergström gitarr (“En enkel visa”).

13  Nyköpings teater kl 19.00 Agnew & McAllister duo Flöjt och gitarr 
från Skottland. 

14  Nyköpings teater kl 19.00 Lucia Sánchez Jordán, Jubileumskonsert 
– 55 år som artist.

15  Nyköpings teater kl 19.00 Timothy Phelan, framstående kanaden-
sisk gitarrist. Mikael Mannberg, Hilma Wikstöm, sångcykel över 
dikter av Carin Malmstedt Westerlund (uruppförande).

16  Nyköpings teater kl 16.00 Stockholms Gitarrensemble, dir.  
Lucia Sánchez Jordán. Erland von Kochs gitarrkonsert med  
Mikael Mannberg och musiker ur Nyköpingssymfonikerna. Duo 
Liedholm-Garnbeck, Seminarieorkestern, dir. Timothy Phelan.

25  Göteborg Hvitfeldska Aulan Gitarrmusikens utveckling del 5 
2000-tal. Mårten Falk gitarr, rysk gitarr, elektronik, video, objekt.

26  Ljungskile folkhögskola kl 18.00 Gitarrmusikens utveckling del 5 
2000-tal. Mårten Falk gitarr, rysk gitarr, elektronik, video, objekt.

Juni

10  Kista kyrka Anna Zander Sand mezzosopran och Liv Skareng 
gitarr. 

28  Festival Isidors Kulle Huaröd Skåne Göran Söllscher gitarr.

KONSERTKALENDER

Liten gitarrakademi 2015
Ingesunds folkhögskola 26 juli – 1 augusti

Hon har belönats med en mängd 
internationella priser och 
utmärkelser och har fått både 

kritiker och publik att häpna med sitt 
oerhört virtuosa och innerliga spel. 
Sedan debuten som underbarn på Mal-
lorca har hon utvecklats till en full-
blodsmusiker som med scenisk karisma 
och bländande teknik laddar varje kon-
sert med massor av energi och starka 
uttryck. Anabel Montesinos är upp-
vuxen i den kultur- och traditionsrika 
trakten kring Sevilla i södra Spanien 
och älskar rytmerna och melodierna i de 
spanska danserna. Tillsammans med 
gitarristen Marco Tamayo, född på 
Kuba men numera bosatt i Salzburg där 
han är professor på Mozarteum, kommer 
hon att undervisa i masterclass. Marco 
har en diger meritlista med åtskilliga 
priser och utmärkelser samt prestige-
fyllda konserter och masterclasses värl-
den över. 

Liten Gitarrakademi är en gitarr- och 
lutakurs för alla åldrar och kunskapsnivåer. 
På kursen träffar du gitarrlärare på fortbild-
ning, musikhögskolestudenter, professio-

nella musiker och ”fritidsmusiker”, från 
nybörjare till avancerad nivå. Kursen är ett 
ypperligt tillfälle att träffas och utbyta erfa-
renheter med ca hundratalet andra gitar-
rister och lutenister. Varje deltagare lägger 

upp sitt eget schema med de lektioner och 
ensembler som man är intresserad av. Alla 
deltagare har möjlighet att få minst en lek-
tion per dag och varje kväll avslutas med 
en konsert. Masterclass, seminarier och 

föredrag hålls också under veckan. Luta-
kursen är öppen för alla nivåer på luta och 
barockgitarr.

För den som är intresserad av andra 
stilar finns lärare i flamenco, fingerstyle, 
sång/gitarr och ackompanjemang. Det 
finns stora möjligheter att medverka i en 
ensemble. Vi hoppas även att många vill 
medverka i gitarrorkestern. Nytt för i år är 
nybörjarkurser i både gitarr och luta. Under 
kursveckan har vi också ett antal peda-
gogiska seminarier för lärare och andra 
intresserade. Du får också möjlighet att 
träffa gästande gitarrbyggare och prova 
nya instrument samt tillfälle att botani-
sera bland skivor och noter hos gästande 
förläggare. Lärarna är erfarna pedagoger 
och skickliga musiker. Vi samarbetar med 
Ingesunds folkhögskola utanför Arvika, 
vilket innebär att vi kan erbjuda utsökta 
lektionssalar, en fantastisk konsertsal och 
bra inkvartering.

För mer info, kurs- och lärarpresentation, 
samt anmälan, gå in på SGLS hemsida: 
www.sgls.nu

Liten Gitarrakademi är världens äldsta gitarrfestival. I år kan vi presentera  
Anabel Montesinos. Anabel är ett av Spaniens mest uppmärksammade gitarrfenomen. 
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Jan Ekedahl 
Ansen 
Sjelvar SJECD 31 

Ansen betyder att ta om, att ta för sig en andra gång på gutemål. Det är 
också namnet på en by i Holland. En annan titel på CD:n skulle kunna 
vara ö-musik. Musiken är nämligen gotländsk folkmusik, Jans egna låtar 
samt irländsk folkmusik, där harpisten Turlough O’Carolan (1670–1738) 
är flitigt representerad.

Jan Ekedahl började göra låtar under tonåren. Mycket gitarr, men han 
har även komponerat för stråk och kör. Musiken till den fina Volund, ett 
folkmusikdrama om den fornnordiske smeden Volund, har han skrivit. 
Mest berömd, det som blivit hans signum, är han nog för folkmusik på 
gitarr. Där tillhör han en av pionjärerna i Sverige. Samt kluriga, personliga 
kompositioner inom den genren.

På CD:n spelar Jan nylon- och stålsträngad gitarr samt oktavgitarr. På kon-
serter brukar ett flertal instrument vara med i olika storlekar och stämningar.

Trots att musiken spänner över flera århundraden och bottnar i olika kultu-
rer känns den som en självklar helhet. Inom denna helhet finns det variation. 
Jag brukar ofta tycka att en CD med sologitarr bör avnjutas i smärre bitar. 
Inte för att artisten spelar dåligt, utan för att gitarren är ett litet instrument, 
vilket begränsar variationsmöjligheten, samt för att repertoaren kan kännas 
likformig. Inte så med Ansen. Här följer låtarna i varandra på ett organiskt 
sätt och jag vet inte om jag är i Irland, på Gotland eller hemma hos Janne. 
En lyckad sammanställning!

Tre låtar ur respektive värld vill jag lyfta fram: den irländska O’Carolans 
draught, den otroligt vackra gotländska Ljaus av ljaus samt Jans Vals till Marie. 
Jan Ekedahl spelade mycket fingerpicking förut. Det har delvis klingat av, 
men Snösmältning, en härlig låt, finns med på skivan. Folkmusiken har tagit 
större plats. Ornament på fiol och andra instrument har hamnat i fokus och 
Jan tycker att den nylonsträngade gitarren bättre svarar på att lyfta fram dessa 
uttryck. Det är bra och behagfullt spelat och inspelningen är ljus och luftig.

Gitarren är ett mångsidigt och uttrycksfullt instrument, som är verksamt 
inom många genrer. På Ansen spelar Jan Ekedahl ett prima urval av folk-
musik för gitarr. Rekommenderas!

ROBERT ROBERTSSON

Johannes Möller & Laura 
Fraticelli 
Johann Kaspar Mertz Guitar Duets
Naxos 8.573055

Johannes Möllers nya skiva är en duoskiva där han tillsammans med den 
argentinska gitarristen Laura Fraticelli spelar duetter av den ungerske kom-
positören Johann Kaspar Mertz, som bl. a. var verksam i Wien och ofta 
förknippas med gitarrens storhetstid under första hälften av 1800-talet i 
denna stad. Det är gitarrmusik från en epok då gitarren hade en viss status 
som konsertinstrument och kompositionerna utnyttjar klangmöjligheterna 
väl för att förmedla starka känsloyttringar. Mertz komponerade ofta sina 
duetter för gitarr och tersgitarr. Här använder duon istället en capotasto på 
tredje bandet på ena gitarren. 

Mertz duetter har ofta förbisetts av gitarrduos (1985 gavs hans samlade 
kompositioner ut i en tiobandsutgåva, men duetterna har inte fått den upp-
märksamhet de förtjänar) och det är inte ofta en hel skiva ägnas hans verk. 
Det blir då intressant att på en CD få en bredare uppfattning av Mertz musik 
och duon bjuder generöst av dessa känsloladdade stycken. Som Möller och 
Fraticelli visar med sin inspelning är detta musik som är mycket väl ämnad 
för en samspelt och känslig duo. Johannes Möller har i tidigare inspelningar 
av egna kompositioner uppvisat en känslighet och förmåga att sjunka in i 
ett musikaliskt stämningsläge som han förmedlar på ett utsökt sätt. Här 
visar han detta även i duo-formatet, och efter att ha lyssnat på det känsliga 
samspelet mellan de båda gitarristerna blir man inte förvånad över att läsa 
att skivan är dedicerad till deras gemensamma son.

ROLF NILSÉN

Sirocco
Amirim
Sirocco Music SMCD101

Flamencogitarristen Patrik Bonnet är en av medlemmarna i gruppen Sirocco 
som nu släppt sin första skiva. Sirocco är namnet på ökenvinden som blåser 
från Sahara och även når den europeiska kontinenten. Gruppen Sirocco 
blandar influenser från framför allt arabisk, judisk och zigensk musiktradi-
tion. Denna blandning kan resultera i flamenco, men även i ladino-musik 
– och det är den riktning som jag tycker dominerar albumet. Gruppens 
sångerska Sofia Berg-Böhme, som tidigare sjungit i gruppen Östblocket 
och har en bakgrund med Klezmer-musik, har en röst som passar utmärkt 
för denna sångstil, och hennes sång står oftast i centrum i låtarna. Gitar-
ren, cellon (Jonas Bleckman) och percussionen (Robin Cochrane) bildar 
en stark rytmisk och harmonisk väv bakom sången och resultatet blir 
ofta rent hypnotiskt. Svenska grupper som spelar etnisk musik från andra 
traditioner får lätt ett autenticitets-problem om man inte har tillräckligt 
på fötterna. Jag misstänker att Sirocco har arbetat i många år för att få en 
fördjupning i de traditioner de gräver ur och för att finna fram sin säkra 
ljudbild. Då kan det också bli så här bra som Siroccos skiva, en stark och 
mogen debut som lovar mycket för fortsättningen.

ROLF NILSÉN

Thibault Cauvin 
Le voyage d’Albéniz 
Sony Music 88875033252

Thibault Cauvin är ett av de största namnen i en ung generation av kon-
sertgitarrister som turnerar världen runt. I skivkonvolutet stoltserar han 
med att sedan det internationella genombrottet för tio år sedan ha vunnit 
13 tävlingar och givit 1000 konserter i 120 länder! Slå det den som kan! På 
denna sin åttonde skivinspelning har han tagit sikte på Albéniz och fram-
för en rad av dennes kompositioner med motiv från spanska städer från 
framför allt Suite espagnole op. 47. 

Skivan startar med en smygande start av Asturias, och man märker direkt 
att Cauvin är expert på att arbeta med dynamiken i ett stycke. Även om 
Albéniz kompositioner är välkända från många inspelningar och konsert-
gitarrister så upplever jag att Cauvin i de allra flesta av spåren hittar nya 
nyanser jag inte hört tidigare som han kan poängtera, och därigenom blir 
skivan ett färskt bidrag till en annars ganska traditionell repertoar. De av 
kompositionerna som bär en dansprägel, t. ex. Sevilla och Cádiz, dansar 
med en känslighet som ger en vision av dansarens elegans och lätthet. Det 
föds vid lyssnandet en önskan att Cauvin ska passera i närheten för kon-
sert snart! Skivan är inspelad i vinkällaren på Château Lafite Rothschild, 
vilket visat sig vara en utmärkt akustisk lokal.

ROLF NILSÈN

Spetsutbildning
Riksintag
Sveriges ledande musikhögskole-
förberedande utbildning – under 
snart 50 år.

Läs mer på:
musikkonservatoriet.com

DRÖMMER DU OCKSÅ OM
ETT LIV MED MUSIKEN?

klassiskt  |  jazz |  folk |  komposit ion

24 juli till 2 augusti 2015
• spela i gitarrorkester och 

mindre grupper
• många tillfällen att 
   spela för varandra
• delta i offentlig konsert

anmälan till Braheskolan 
Visingsö folkhögskola, 
telefon 0360 56600 eller på 
info@braheskolan.se 

Gitarrspel på Visingsö lärare: Börje Sandquist, Per-Owe Solvelius, Klas Nilsson
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Christer Brodén
Recital
CB Musikproduktion

Ett antal år har passerat sedan debutskivan Paseo, men visst känner vi igen 
Christer Brodén. Nya skivan Recital tar oss med på en exposé av klassisk 
gitarrepertoar av bästa märke: Torrobas  Castillos de España, transkriptioner 
av Albéniz, Domenico Scarlatti och Johann Sebastian Bach m. fl. 

Samtliga spår på Recital, förutom de två Albénizstyckena, är inspelade 
i Stillhetens kapell, Ljungskile Folkhögskola där Christer arbetar sedan 
2006. I jämförelse med debutskivan har vi fått mer av rymd och efterklang 
men ändå denna upplevelse av närhet till exekutören. Lite som att glänta 
på dörren till en konsertlokal och, med facit i hand en rättvis bild av hur 
det låter på konsert. 

Inspelningstekniken gör också att gitarrens karaktär kommer fram på 
ett mycket fint sätt och instrumentet, en Paulino Bernabe Royal från 2007, 
svarar fantastiskt mot den speciella högerhandstekniken. Djupledsanslaget 
är karakteristiskt, utvecklat från Andrés Segovia, strängarna pressas vid 
anslag in mot locket. Ljudet som produceras kan beskrivas som varmare/
mer kärnfullt än det vanligare anslaget i sidled. Vi lyssnar till en gitarrist 
som har ägnat denna teknik en hel del uppmärksamhet. Sublim klangbe-
handling, små nyanser och skiftningar i dynamik tillsammans med ett 
kontrollerat temperament ger denna skiva sin speciella karakteristik, inte 
minst i öppningsspåret Cantigas de Santa Maria. En del stycken står ut som 
riktiga små pärlor; Manzanares el Real framförs spänstigt men välbalanserat 
med utsökt dynamik. Tolkningen av Romance de los pinos är den vackraste 
jag hört, Scarlattistyckena spelas med en imponerande tyngd.

Recital är överhuvudtaget en mycket välspelad och genomarbetad skiva 
men har också ett personligt djup som också gör produktionen intressant. 
Lyssna till Rumores de la Caleta, ett annat guldkorn på skivan, när melodin 
kommer in, lyssna till kompstämmorna noterade i trioler. Att ta fram dem 
så är riktigt snyggt och verkligen smakfullt, har jag aldrig hört förut. Att 
ägna liknande omsorg åt stämmorna i Torre Bermeja faller mig inte riktigt i 
smaken, här behövs det mer driv för att binda ihop melodilinjen, men Bro-
dén ”förlorar sig gärna i en vacker klang”. Ibland på bekostnad av ett driv, 
men då kan han blixtra till och säga: ”Titta här, det här är också vackert.” 

Och så är det. För den intresserade som tar sig tid att lyssna bjuder skivan 
på en uppsjö av välspelade, musikaliska idéer som ni kanske aldrig hört förut. 
Detta av den enkla anledningen att det är Christer Brodén som spelar. Han 
låter inte som någon annan och visst var det någon som sade: ”Tänk om 
det var så att det bara fanns ett sätt framföra musik på. Det var det ’rätta’ 
sättet och det en stackars gitarrist hade att göra var att rätta in sig i ledet för 
att försöka, förvisso med stora ansträngningar, uppnå detta idealresultat. 
Ja, den perfekta tolkningen om ni så vill.”

Man tröttnar nog fort på den lär jag tro. Tack Christer för ett gott arbete 
och för att du vårdar din originalitet, vi ser med glädje fram emot nästa skiva!

THOMAS LARSSON

Raúl Mannola 
El guitarrista Flamenco Creativo (The Crea-
tive Flamenco Guitarist) 
Oscar Herrero Ediciones Madrid 2014

Den finsk-argentinske flamencogitarristen Raúl Mannola har arbetat mycket 
med att fusionera flamencogitarr med jazz och han har även skapat en akade-
misk karriär i flamencons hemland Spanien. Nu presenterar han en instruk-
tionsbok med medföljande CD, där fokus ligger på modern flamenco och de 
typer av fusioner med bl. a. jazz som utvecklats inom flamencon under de 
senare decennierna. Mannola börjar med övningar som ska utveckla polyryt-
miken parallellt med att tekniken vässas. Gradvis närmar sig övningarna 
autentiska partier i olika flamencogenrer och detta är en stor pedagogisk 
styrka med Mannolas skola, att man tydligt kan se hur han isolerat viktiga 
element som en aspirerande flamencogitarrist behöver arbeta med – och att 
han sedan på ett klargörande sätt kan infoga de nyvunna framstegen i kon-
kreta musikaliska sammanhang. 

Efter de inledande övningarna går fokus över på flamencons tonspråk. 
Här påpekar Mannola att flamencons skalmodell är den doriska snarare än 
som ofta traditionellt har sagts, den frygiska. Mannola gör klokt i att inte 
påstå att flamencon är entydigt varken frygisk eller dorisk, och min egen 
uppfattning är att det skett en förskjutning under den moderna flamencons 
utveckling med ett närmande till jazzens tonspråk. Instruktionsboken riktar 
sig till avancerade gitarrister och man bör kanske också påpeka (om detta 
inte redan framgått) att det är huvudsakligen den inriktning av modern fla-
menco som fusionerar med jazz som lärs ut. Jag kan tillägga att jag inte sett 
en instruktionsbok inom flamencons område som så tydligt kunnat visa på 
sammanhanget mellan teori, övning och praktik. Boken är skriven på både 
spanska och engelska och det påpekas även, att man inte behöver kunna läsa 
varken noter eller tabulatur (övningarna är utskrivna i båda notationerna) 
eftersom CD-skivan innehåller alla övningar.  

ROLF NILSÉN

Mauro Giuliani
Grand Potpourri Op. 53 for Flute (Violin) 
and Guitar
Urtext. Ut Orpheus CH 204.

Wenzeslaus Thomas Matiegka 
Sérénade Op. 19 for Violin and Guitar
Urtext. Ut Orpheus CH 199. 

Det flitiga italienska musikförlaget Ut Orpheus har ännu inte gett upp 
hoppet om en framtid för de tryckta noterna och presenterar i sin serie 
Chitarra två kammarmusikverk ursprungligen utgivna under 1800-talets 
första decennier. Giulianis potpourri för violin och gitarr publicerades för 
första gången 1814 och återutgavs ca 1832 av Diabelli. Potpourriet bygger 
på populära melodier från tiden, i det här fallet bl. a. från Mozarts opera 
Don Juan. Giuliani gav ut drygt 20 duos för violin/flöjt och gitarr, alltifrån 
enklare verk till mer avancerade duos concertantes där båda instrumenten 
omväxlande får utföra virtuosa partier. Flera av Giulianis duoverk har med 
rätta blivit klassiker och framförs fortfarande. Detta potpourri (opus 53) 
hör till duo concertante-genren och verket kräver en del av de båda musi-
cerande. Giulianis potpourri har sedan länge funnits tillgängligt i faksimil 
av Diabelli-utgåvan i serien med Giulianis samlade verk från Tecla Editions. 
Den finns också tillgänglig på Internet som free sheet music. 

Den mindre kände gitarrkompositören av de två, Wenzeslaus Thomas 
Matiegka, var född i Böhmen i nuvarande Tjeckien, utbildade sig till jurist, 
men musikintresset tog överhanden. Han etablerade sig i Wien som kom-
positör och musiklärare ca 1800. Hans vackra serenad opus 19 publicerades 
ursprungligen ca 1810, troligen på Matiegkas egen bekostnad. Den består av 
tre satser: Allegro moderato, Fandango andante och Rondo andantino och 
är mer av duo concertante-typen än Giulianis potpourri. Passande musik 
för ”väl förfarna” amatörer och mycket att göra för framför allt violinis-
ten, men också för gitarristen. Giulianis potpourri och Matiegkas serenad 
finns tillgängliga på Spotify för den som vill lyssna till verken. Fabio Rizzas 
urtextutgåvor är nysättningar av noterna och de är naturligtvis tydligare 
samt lättare att läsa än originalen. Här finns också kortfattade kommen-
tarer till utgivarens förändringar. Fördelen med de moderna utgåvorna är 
också att det både finns partitur och separata stämmor. Liksom tidigare är 
utgåvorna snyggt och professionellt utförda av Ut Orpheus.

KENNETH SPARR
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Roberto Riva: Aficionados
Professione Flamenco Metodo di chitarra 
Edizioni Musicali Sinfonica Jazz, Brugherio 2012

Den italienska flamencogitarristen Roberto Riva har studerat hos Paco Peña 
och Manolo Sanlucar och uppträtt flitigt i italiensk television ända sedan 
80-talet. Han har också publicerat flamencoskolor, och nu föreligger del tre 
i en serie som sedan tidigare rymmer en bok och en instruktionsvideo. Till 
Aficionados medföljer en CD med 4 spår som är de kompletta ”toques” som 
skolan utmynnar i: Alegrías, Taranta, Siguiriyas och Tientos. Enligt Riva 
riktar sig skolan till de gitarrister som kommit en bit på vägen med flamen-
con. Jag tror nog att en gitarrist som skolats klassiskt men inte börjat spela 
flamenco kan tillägna sig Rivas undervisning. Boken är uppdelad i tre delar 
där första delen är en genomgång av flamencospelets teknik, andra delen 
består av övningar av de viktigaste teknikerna och den avslutande delen 
utgörs av de fyra toques. Min uppfattning om skolan är att de fyra toques 
som är slutstationen låter en aning stela och gammalmodiga. Detta förvånar 
eftersom man kan hitta Youtube-inspelningar med Roberto Riva där han 
låter helt ok själv. Boken är skriven på italienska och engelska.

ROLF NILSÉN

Sting 
Songs from the labyrinth 
Doblinger Wien 2007

För några år sedan gjorde popstjärnan Sting en paus i sin popkarriär för 
att tillsammans med lutenisten Edin Karamazov spela in ett antal av John 
Dowlands sånger med lutackompanjemang. Stings sångröst är ju långt ifrån 
klassiskt skolad och reaktionerna på inspelningen blev blandade, men pro-
jektet gjorde säkert att fler musikälskare fann vägen till Dowlands musik. 
Nu har musikförlaget Doblinger utgivit 10 av de 16 sånger som Karamazov 
och Sting spelade in på skivan. Sting skriver själv att han betraktar sångerna 
som ”pop-sånger från 1600-talet”och att han hoppas kunna ”bring some 
freshness to them”. 

Även om Dowlands musik och sånger hade fortlevt väl utan Stings och 
Karamazovs gästspel, så kunde åtminstone de som inte är alltför strikt tradi-
tionsbundna njuta av t. ex. inspelningen av Fine knacks for ladies där Stings 
sång backades upp av en vokalensemble till en fin upplevelse (påminnande om 
King’s Singers version). Men tyvärr ser jag när jag öppnar häftet att utgåvan 
som Doblinger tryckt inte innehåller de arrangemang som gav Karamazovs 
och Stings inspelning en särart (på gott och ont). Istället har man här låtit 
Werner J. Wolff arrangera sångerna från Dowlands originalversion till sång 
och gitarr, trots att man på omslag stoltserar med bild av Sting och har döpt 
häftet efter dennes skivutgåva. Då får jag inte det speciella arrangemanget 
av Fine knacks for ladies som jag traktade efter! Och tyvärr blir ju känslan 
att utgåvan då är ett ganska egendomligt försök att passa på och slå mynt 
av Stings gästspel i genren. 

ROLF NILSÉN
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