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Hesselberg Recording erbjuder inspelningar

“Thank you very much! The sound is fantastic! Everything 
was simple and clear to make with you and as I told you  
we are very happy with the final result. For the first time  
we have found an engineer who understands exactly  
what we want.  You are  gifted for this job!” 
Atanas Ourkouzounov, 2011

"...and the recording quality is top-class, 
the guitar never being too much in the 
shade.” 
Classical Guitar, 2014

"...and the quality of  
the recording(recorded in  
Hesselberg’s Recording  
Studio and edited by him) is  
excellent.” 
Classical Guitar, 2013


web: www.hesselbergrecording.dk • mail: leifberg@post8.tele.dk • tlf: +45 25540900

Leif Hesselberg(f. 1962)

Klassisk gitarrist med Solistdiplom från Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium i Köpenhamn.

Hesselberg Recording startades  2007 och ägs av Leif 
Hesselberg. Studion är utrustad i toppklass.
Studion är belägen i Korsör, ca. 10 mil från Köpenhamn.

Specialist på inspelningar av solo/duo gitarr samt annan kammarmusik med gitarr

Inspelning “on location” i Danmark eller eventuellt i Sverige

Leif Hesselberg spelar in, producerar och redigerar

24bit/96khz High-Resolution Recording

Materialet levereras färdigt för CD eller streaming
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Jan Rudling, redaktör

Som bilaga till detta nummer kommer ett prospekt för årets sommarkurs som ordnas 
för 49:e året i rad. Redan från start 1968 har kursen hetat Liten Gitarrakademi. Namnet 
var ett medvetet val. Det handlade om seriöst gitarrspel och att lyfta fram den klassiska 
gitarren som hade en svag ställning i Sverige. Under åren som gått har musikhögsko-
lorna utbildat många skickliga gitarrister, pedagoger och lutenister. Det kvalificerade 
gitarrspel som SGLS verkar för har fått ett erkännande och en starkare position. En 
gitarrtradition har etablerats.

Traditionen är en viktig grund men får inte leda till att vi förnöjt lutar oss tillbaka. 
Den behöver ständigt förnyas. Sommarkursen har successivt breddats med flamenco, 
ackompanjemang, ensemblespel och nyligen har fingerstyle på stålsträngad gitarr till-
kommit. Namnet Liten Gitarrakademi passar inte längre så bra på dagens kurs. Styrel-
sen för SGLS har därför ändrat namnet till Svenska Gitarr- och Lutafestivalen, som vi 
anser bättre speglar det breda program med konserter, samspel, undervisning och möj-
lighet att uppträda för en publik och allt annat som händer under kursveckan.

Ett namnbyte är en liten fråga. SGLS har flera utmaningar att ta sig an. Vad ska vi 
satsa på i framtiden? Vad ska vi erbjuda dagens gitarrister? Hur når vi ungdomarna? 
Detta är viktiga frågor för styrelsen att arbeta vidare med. Vi tar tacksamt emot nya 
idéer och initiativ. Men för att det ska hända något krävs det också personer som vill 
vara med och förverkliga alla nya idéer.

Innehållet i detta nummer kan också relateras till motsatsparen tradition och förny-
else. De flesta av oss spelar på en sexsträngad gitarr, som var ett etablerat instrument i 
slutet av 1700-talet. Men instrumentet har utvecklats, och gitarren kan ha fler än sex 
strängar. Georg Bolin började för 50 år sedan i samarbete med Per-Olof Johnson att 
konstruera en gitarr med 11 strängar för att spela lutmusik med klassisk gitarrteknik. 
Hur instrumentet utvecklats och används kan du läsa om i detta nummer. 

Även gitarrmusiken har utvecklats sedan 1700-talet och vi har en omfattande reper-
toar som utvecklats från Sor, Giuliani, Tarrega m. fl. till dagens gitarrkompositörer. En 
viktig gitarrist och kompositör som förnyat uttrycksmöjligheterna är Andrew York som 
intervjuats och presenteras i detta nummer. 

När Segovia på 1930-talet började spela transkriptioner av J.S. Bachs musik som lutsvi-
terna och chaconnen väckte det omfattande kritik. Idag är dessa verk en viktig del av 
den klassiska gitarrens traditionella repertoar. För den som vågar gå utanför ramarna 
visar två unga gitarrister, Mikael Mannberg och Leo Sörlin, att det bland kammar-
musikverken finns en guldgruva för gitarrister som vill hitta ny repertoar. 

Vidare hittar ni en intervju med Cim Frode, som startade som klassisk gitarrist men 
gått över till fingerstylegitarr och blivit den förste studenten med denna inriktning på 
en musikhögskola. I Piteå ges han möjlighet att i samarbete med Jan-Olof Eriksson och 
andra lärare vidareutveckla sitt gitarrspel. Sist men inte minst hittar ni recensioner och 
nya noter. Tack för alla bidrag!

Tradition och förnyelse
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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

dpa4099_sting_Gitarr_Luta_maj2014_Layout 1  2014-05-16  11:13  Sida 1

Jan
 Rudlin

g

Red
ak

tö
r



AKTUELLT & NOTISER

Peder Riis har lämnat oss
I slutet av januari nåddes vi av det led-
samma beskedet att Peder Riis avlidit. Han 
studerade gitarr vid Kungl. Musikhögsko-
lan och kom tidigt till SMI, Stockholms 
Musikpedagogiska Institut som gitarrpe-
dagog. Senare flyttade han till Örebro, där 
han undervisade i klassisk gitarr och dator-
kunskap vid Musikhögskolan fram till sin 
bortgång. Han var under många år lärare 
på SGLS sommarkurs Liten Gitarrakademi 
och var en känd och uppskattad pedagog 
med stort engagemang och humor. Peder 
har också blivit erkänd för sitt mångåriga 
arbete med Stockholm Guitar Quartet som 
1978 gjorde en mycket uppmärksammad 
skiva där man spelade Bachs Brandenburg-
konserter och andra för gitarren ovanliga 
verk i arrangemang för fyra gitarrer av olika 
storlekar. Han spelade även in en kritiker-
hyllad soloskiva med musik av bl. a. J.S. 
Bach, H. Villa-Lobos och S.L. Weiss. Sär-
skilt hans inspelning av lutsvit nr 2 av Bach 
spelad på 11-strängad altgitarr blev känd 
som en måttstock för hur Bach kan spelas 
på altgitarr. Peder Riis gjorde också upp-
märksammade insatser inom multimedia 
och fick Örebro Universitets pedagogpris. 
Han blev 63 år.

Liten Gitarrakademi byter namn
Sedan starten 1968 har SGLS årliga som-
markurs hetat Liten Gitarrakademi. I år 
byter vi namn till Svenska Gitarr- och Luta-
festivalen, ett namn som bättre avspeglar 
alla aktiviteter som äger rum. Årets festival 
genomförs 24–30 juli på Ingesunds musik-
högskola och en utförlig folder följer med 
detta nummer som bilaga. Nästa år är det 
50-årsjubileum och planeringen för denna 
festival är redan igång.

Prosten Nohrborgs luta på 
utställning i Västerås
I den kommande utställningen När då 
var nu - Nya tidens ordning och reda 1500-
1700-tal, på Västmanlands läns museum 
i Västerås, kommer prosten Nohrborgs 
luta (se artikel i Gitarr och Luta 2/2015) att 
kunna beses. Utställningen börjar den 20 
februari. Till nästa nummer av Gitarr och 
Luta planerar Kenneth Sparr att presentera 
ytterligare information om lutan och dess 
tillverkare.

Guitar People’s Prize till Afra 
Rubino Malmström 
Guitar People’s Prize är ett vandringspris 
som grundades 2002. Tanken är att pre-
sentera pristagarna under en kväll i gitar-
rens tecken, nya stjärnskott lyfts fram och 
stilbildande musikanter hedras. Genom 
åren har gitarrister som David Lindley, 
Eric Bibb, Ane Brun, Jojje Wadenius, Anna 
Ternheim och Göran Söllscher tilldelats 
utmärkelsen. Årets prisutdelning var i 
Stockholm 22 november.

Motivering “För att under 10 år med 
den akustiska gitarren fört vidare flamen-
cogitarrens tradition in i 2000- talet. En 
bländande teknik som kommer från år 
av övande och passion för gitarrmusikens 
innersta väsen.” Afras pris delades med 
jazzgitarristen och kompositören Erik 
Söderlind.

Robin Rolfhamre får stipendium 
Lutenisten Robin Rolfhamre verksam vid 
Universitetet i Agder har fått ett konstnärs-
stipendium från Vest-Agder Fylkeskom-
mune som möjliggör inköp av en chitta-
rone för att användas i ensemblespel. 
Rolfhamre har bott i Kristiansand sedan 
2005 och disputerade för doktorsgraden i 
juni 2014 på avhandlingen ”The Popular 
Lute. An Investigation of the Function and 
Performance of Music in France between 
1650 and 1700”.

Svenska gitarr- och lutasällskapets, SGLS, tidning kommer ut fyra 
gånger per år. Vi speglar det som händer i gitarr- och lutavärlden 
genom reportage, intervjuer, fördjupande artiklar, tekniktips, 
recensioner och konsertkalender. 
 
Prenumera för 270 kr/år

Välkommen att prenumera genom att kontakta: sekreterare@sgls.nu 

eller 

SGLS
Riastigen 16
125 33 Älsvjö
Plusgiro nr: 40 93 55-5

Senaste nytt och utförlig information om 
SGLS hittar du på www.sgls.nu och på 
SGLS Facebooksida.

Som prenumerant  
blir du medlem i SGLS  

och får rabatt på veckokursen 
Liten Gitarrakademi som  

ordnas varje sommar.

2 / 2015
Årgång 48

INTERVJUER | REPORTAGE | RECENSIONER

Utgiven av Svenska gitarr- och lutasällskapet   

Scarlatti
– gitarrmusik på cembalo?

Erik Möllerström 

– tidigt ute med 

 den klassiska gitarren

Musikalisk crossover

– Jason Vieaux vs Pat Metheny

G_L2015_nr2 till Margareta.indd   1

2015-05-24   22:58

NOTPOOLEN AB
www.notpoolen.com
info@notpoolen.com

08-753 79 96

DIREKTNOTER      NOTBÖCKER      PROGRAMVARA

FINGERPICKING
av Jonas Strandgård
En lättillgänglig bok om 
� ngerspel. Boken vänder sig 
till alla som vill lära sig mer 
om � ngerspel inom musik-
stilar som country, blues 
och pop. Den passar både 
nybörjare och mer erfarna. 
CD medföljer.

REAL GUITAR BOOK
praktisk handbok för alla gitarrister

av KG Johansson
En omfattande bok med allt 
det väsentliga du behö-
ver för att bli en komplett 
gitarrist: ton� nnare, noter, 
tabulatur, spelteknik, ackord, 
skalor, � ngerpicking, sound, 
e� ekter, improvisation, licks 
... och mycket mer! Inkl. CD.

PENTABOKEN
av Jonas Strandgård
Den pentatoniska skalan är 
mycket användbar för dig 
som gitarrist. Här � nns teori, 
pentaboxar, tips och skalöv-
ningar. På den medföljande 
CD:n � nns komp att improvi-
sera till.

STORA KOMPGUIDEN GITARR
av Börje Sandquist & Mats Norrefalk

En komplett guide för dig 
som vill lära dig professionell 
ackompanjemangsteknik. 
Boken baseras på 70 välkän-
da sånger som presenteras 
med melodistämma, texter 
och gitarrackord med tydliga 
greppanvisningar, samt 
utskriven kompstämma.

GRUNDTEORI FÖR GITARR
av Mikael Lindkvist
Praktisk handbok för gitarris-
ter, såväl nybörjare som mer 
erfarna. Notkunskap är ej 
nödvändig.  Boken innehåll-
er grundläggande kunskap 
både för elgitarrister och för 
dig som spelar akustiskt.

IMPROVISERA PÅ GITARR
Soloteknik för rock, blues & jazz
av KG Johansson
En bok om improvisation 
i rock, blues och det som 
kallas modal jazz. Boken 
beskriver pentaskalor och 
bluesskalor samt solospel 
och ackordläggning i modal 
musik. CD medföljer.

COUNTRYGITARR
av Jonas Strandgård
Boken vänder sig i första 
hand till erfarna gitarrister, 
både de som har spelat 
country tidigare och de som 
är nybörjare i genren. Boken 
innehåller de vanligaste 
komp- och soloteknikerna. 
CD medföljer.

SOLOTEKNIK FÖR ELGITARR
av Jonas Hörnqvist
Boken för dig som vill lära 
dig moderna solotekniker 
som används av dagens 
gitarrister. Du lär dig bl. a. 
� ngersättningar, uppvärm-
ningsövningar, dämpteknik, 
oktavlicks, string-skipping, 
pivoting, single string-öv-
ningar och mycket mer.

159:-

289:-

179:-

299:-

179:-

299:-

179:-

239:-



J.S. BACH VIOLINSONATER 
Arr. för gitarr och violin av David Härenstam 

BWV 1021 och 1022 finns inspelade på skivan J.S. Bach Violin Sonatas (Proprius)  

Sonaterna kan beställas via Guitarissimo.com

David Härenstam - Recital 
David Härenstam kan det hele: Virtuos teknik uden 
svagheter, lækker lyd, musikalitet… Det er virkelig vellyd 
for øret! Det bliver stor musik i Härenstams hænder… 
Denne CD vidner om en musiker, der fortjener at blive 
kendt langt ud over Sveriges grænser… få øjne og ører 
op for denne talentfulde guitarist. 
Guitaren, Danmark

Gnistrande virtuosstycken…   azurblänkande 
romantik… kubansk hetta… Manuel de Fallas 
undersköna romans…  En skimrande svit … Härenstam 
vill verkligen bjuda på allt… Perfekt lyssning i 
sommarnatten 
Dagens Nyheter

David Härenstam führt mit großer Souveränität 
durch das Programm; Virtuosität ebenso zugetan 
wie der Kontemplation; der Schönheit des Klangs 
ebenso wie der musikalischen Struktur. 
Gitarre & Laute, Tyskland

Glödande temperament och blixtrande virtuositet… 
Härenstam tolkar på ett mästerligt sätt.  
Kammarmusik-Nytt

Listad som årets CD 2015! 
David Härenstam frestar med allt från barock till nutida, 
och behärskar rubbet… Med precision och iver låter 
Härenstam den klassiska gitarren bli till både ett folk- 
och ett rockinstrument… Härenstam förför med sitt 
precisa laborerande med dansrytmer, med ljus och 
skugga, med sång och viskning… Det är som om 
gitarren efterhand blir fullständigt uppslukad av detaljer i 
det kubanska landskapet. Kyrkklockorna har en närmast 
hypnotisk verkan.  
Sydsvenskan 

Briljant, har förmågan att få en enda gitarr att låta som en 
hel orkester… Mycket vackert…  som en dansande 
dimma över en äng.  
Dagen Recording of the month! December 2015 

One of the leading guitarists of his generation… A fully-fledged virtuoso with real stamina… full of verve 
and drive… plays with delicate nuances…  David Härenstam has caught this feeling to perfection in his 
sensitive playing…  The sound is excellent… Guitar lovers: don’t hesitate. Music-lovers in general: don’t 
hesitate. This disc will embellish any CD collection. 
Musicweb International

En skicklig ambassadör som plockar fram en fräckt 
rullande Rossini-prakt ur den Wienverksamme italienaren 
Mauro Giulianis Grand Overture och hittar Chopin-
kvaliteterna i Agustín Barrios. 
Opus Magasin

BWV 1021 G major

BWV 1022 F major

BWV 1024 C minor

Resultatet är att man får en gitarr som 
är mycket mer lättspelad än en vanlig stål-
strängad gitarr men ändå med liknande 

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

TEXT: LARS LEANDER

Mjuka stålsträngar

Jag vill passa på att uppmärksamma en typ 
av gitarrsträngar som jag tycker är mycket 
användbara och som är okända för många 
gitarrister. Strängarna heter John Pearse Folk 
Fingerpicking eller kortare Thomastic PJ 116. 
Det speciella med dessa strängar är att de är 
en ”hybrid” mellan nylon och stålsträngar. 
Strängarna har samma typ av ”ball ends” 
som är brukligt för stålsträngar.

De tre nedre strängarna G, B och E, har 
en stålkärna överdragen av nylon, medan 
de övre spunna strängarna påminner mer 
om traditionella klassiska nylonsträngar 
men ändå med en något annorlunda ton-
karaktär. Strängarna ger inte högre spänning 
än vanliga nylonsträngar och kan därför 
sättas på en vanlig klassisk gitarr, utan att 
man riskerar att dra loss stallet eller att 
locket reser sig.

För den som vill spela fingerstyle och använda sin vanliga nylonsträngade 
gitarr och få den att låta mer som en stålsträngad kommer här ett tips.

tonkaraktär. Som namnet antyder passar 
strängarna bra för fingerpicking, men de 
passar även att spela klassiskt på, men då 
som sagt med en annan tonkaraktär. 

Jag har under flera år använt dessa 
strängar utan att få problem med naglarna. 
En nackdel med strängarna är att man får 
byta dem något oftare än vanliga nylon-
strängar eftersom de efter ett tag nöts ut vid 
banden. De passar därför inte heller så bra 
för plektrumspel.

Det är sällan man hittar dessa strängar 
i musikaffärer och många musikhandlare 
känner inte till strängarna, men har man 
tur och hittar dem brukar priset ligga på lite 
över 200 kr. På nätet kan man beställa från 
t. ex. Thomann.de eller Stringsbymail.com.
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Yorks musik är mångbottnad och 
lyrisk, ibland kan den vara lekfull 
och sprittande. Någon gång kanske 

i närheten av det sentimentala, men den 
går aldrig i fällan att helt trilla dit, då den 
bevarar ett slags nyktert och hälsosamt 
helikopterperspektiv, där olika kompo-
nenter balanserar varandra skickligt. Just 
balans är ett ord som ofta dyker upp då 
jag funderar över Yorks kompositioner. 

Musiken är som en multidimensionell 
arena, där kontrasterande element reflekterar 
varandra och gemensamt bär upp varandra 
i en organisk, välavvägd helhet. Hans kom-
positioner spänner från intrikata solostycken 
och verk för ensemble till en del pedagogiskt 
material. Rent speltekniskt är han mycket 
skicklig, men det är befriande att han i sina 
kompositioner och sitt spel gärna väljer 
enkelhet framför det extraordinära. 

En mångfald av influenser och 
uttryck 
York började spela tidigt och studerade så 
småningom klassisk gitarr både i USA och i 
Spanien. Parallellt med detta var han också 
djupt involverad i jazz och tog lektioner för 
storheter som Lenny Breau och Joe Diorio. 
Han stod alltså med en fot i vartdera lägret, 
och detta bidrar säkerligen till den lätthet 
med vilken han rör sig över genregränser. 
Nu är detta att hänga upp sig på just gränser 
knappast relevant för York ‒ det verkar 
istället handla om en flödande nyfikenhet 
inför det rika fenomenet musik, en nyfiken-
het som innebär att alla erfarenheter, referen-
ser och associationer som finns tillgängliga 
i medvetandet också tjänar som en frikostig 
reservoar av potentiella musikaliska idéer 
och embryon till nya skapelser. Yorks musik 
är sålunda djupt rotad i en klassisk gitarrtra-
dition och -teknik, men omfamnar gärna 
vitt skilda element som jazz, pop och rock, 
östeuropeisk, afrikansk och asiatisk musik. 
Bland annat. 

Lyssna på Mechanism från senaste dubbel-
LP:n (jodå, den gavs ut på vinyl) Yamour. 
Det börjar med ett uppfordrande, rytmiskt 
ostinato som stökar och bökar likt pistonger 
och kugghjul i någon oljig maskin. Det hade 
kanske kunnat vara något med industri-
rockarna Einstürzende Neubauten, men så är 
det alltså inte, det är en ensam gitarr. Efter 
ett tag frigör sig ett mer lyriskt utvecklat 
parti, som dock snart avbryts av att den där 
bländande maskinparken kommer marsche-
rande igen. Några förvecklingar i olika rikt-
ningar tar form och plötsligt ett kort inpass 
som påminner om en afrikansk kalimba. 
Allt avbryts kort och abrupt, som vore det 
avslutningen av en småruffig rocklåt. Hela 
albumet avrundas några spår senare i en helt 
annan anda med den hänförande vackra Dark-
ness Dreaming, där York trollar fram sköna, 
dröjande klanger ur en stålsträngad gitarr. 

Vi letar vidare på några äldre skivor. Per-

fect Sky rymmer två verkliga hits: Sunburst 
och Andecy, stycken som även spelats in av 
gitarrstorheter som John Williams, Chris-
topher Parkening, Sharon Isbin och Jason 
Vieaux. Men här finns också en lättsam rag-
time och ett tjusigt arrangemang av en gam-
mal evergreen som When You Wish Upon A 
Star, framförd på elgitarr. 

På Hauser Sessions hittar vi flera intro-
spektiva, eftertänksamma kompositioner 
som t. ex. ljuva Cradle Song och Why, 
interfolierade med den funkiga Josh’s Jam. 
Avslutningsspåret Heavy Weather är en skön 
duett med slagverkaren Tim Timmermans. 
Fint duospel hittar vi också på skivan Cen-
terpeace. Här finns ett antal improvisatio-
ner tillsammans med pianisten Allaudin 
Mathieu och ett spår med gitarristen Andy 
Summers. Med på ski-
van finns också ett par 
rena pianokompositio-
ner signerade York, här 
framförda av Mitsuko 
Kadu. York och Kadu 
gör även tillsammans 
det fascinerande inledningsnumret Sakura 
Perspectives. 

Ljudet på skivorna präglas av närhet och 
värme, förmodligen delvis ett resultat av att 
mikrofonerna placerats nära gitarrkroppen, 
med effekten att klangen blir djup och med 
en framträdande trä-karaktär. Upplevelsen 
av närhet vill han gärna ta med sig till kon-
sertscenen och menar att det för åhöraren 
ska vara som att bli inbjuden i hans vardags-
rum för en stunds musikalisk magi. 

Tiden med Los Angeles Guitar 
Quartet
York var under flera år en del av Los Angeles 
Guitar Quartet (LAGQ), en grupp som 
var flitig både med turnéer och skivinspel-
ningar. 2006 lämnade han kvartetten som 
sedan fortsatte med Matthew Greiff som 
ersättare för att kunna satsa mer fokuserat på 
sin egen musik. Då hade han hunnit bidra 
till gruppens repertoar med flera kompe-

tenta arrangemang, som t. ex. det av Tjajkov-
kijs Nötknäpparsviten. Ett flertal spännande 
originalkompositioner blev det också, 
däribland den intrikata Quiccan, eller Bantu, 
där ensemblen bitvis låter som en slagverks-
orkester. LAGQ var musikaliskt frisinnade, 
och när de 2004 tilldelades en Grammy för 
skivan Guitar Heroes i kategorin ”bästa klas-
siska crossover”, blev det möjligt först efter 
att ha visat juryn på partiturens komplexitet 
och därigenom lyckats övertyga denna om 
att gruppen verkligen var ”tillräckligt klas-
sisk” för att kunna kandidera.   

På sin blogg berättar York om hur LAGQ:s 
skivomslag ofta hade olika utformningar 
av fram- och baksidan: framsidan var tänkt 
mer för den amerikanska publiken och var 
färgglad med stort leende medlemmar, bak-

sidan däremot var 
mer dyster: dovare 
färgskala och inga 
muntra miner. Bak-
sidan riktade sig 
till konsertbokare i 
Europa. ”Européer 

ogillar leenden på fotografier och tycker 
färger är för glättigt, fick vi höra. Jag blev 
aldrig övertygad om att detta med att se 
förstoppad ut på ett foto signalerar att du är 
en bättre artist, men nåväl.”  

Intervju med Andrew York 
Tack vare internets välsignelser var det 
möjligt att genomföra en intervju med 
Andrew. Det blev djuplodande tankegångar 
kring komponerandets glädje och musikens 
natur, men också en del om matematik och 
matlagning... 

Din musik framstår som något av en länk 
mellan populärmusik och klassisk musik. 
Melodier, rytmer och harmonier är ofta 
lättillgängliga, men behandlingen och 
utvecklingen av motiv, bruket av polyfoni 
och harmoniska progressioner är stundtals 
mycket komplexa. På sätt och vis liknar det 
hur Mozarts musik brukar beskrivas ‒ den 

Andrew 
York
– mångfacetterad 
gitarrmagiker 
TEXT:   ANGE TURELL   
FOTO: TERRY DE WOLF

Andrew York fortsätter att flytta fram gränserna för vad man kan åstadkomma med en 
klassisk gitarr. Med öppet sinne skapar han musik som är vacker, hänförande och drömsk, 
men ofta också med flyhänt sväng eller stadig groove! 

Jag gillar naturligt-
vis jämförelsen 
med Mozart. 
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är öppen för vem som helst, men har 
ändå åtskilliga lager och är en guldgruva 
för den som är intresserad av analys och 
komposition. Vad tänker du om detta? 
Hur formade du din kompositionsmetod? 
Har du genomgått olika faser i ditt 
skapande eller fanns en idé om vad du 
ville åstadkomma redan från början? 

‒ Jag gillar naturligtvis jämförelsen 
med Mozart! Jag tror att beskrivningen av 
många lager i min musik stämmer i högsta 
grad. Jag tycker om att skapa konst med 
flera lager, tillgänglig för vem som helst 
genom sin skönhet, omedelbarhet och 
autenticitet, men också tillfredsställande för 
den skolade lyssnaren genom förvecklingar 
i hur musiken utvecklas och genom bruket 
av polyfoni och referenser till historiska 
genrer.

‒ Hur jag skapade min kompositions-

stil? Den är en naturlig del av mitt varande, 
eftersom jag inte försöker behaga någon 
annan. Den är en spegling av mitt medve-
tande och mina känslor. Jag kombinerar 
helt enkelt idéer som jag finner vackra och 
intressanta. Eftersom jag gör det jag älskar, 
tror jag att människor kan respondera på 
den äktheten. 

Hur ser själva kompositionsprocessen 
ut för dig? Hur hittar du dina idéer? 
Sitter du med gitarren i knät? Vid ett 
piano? Vid en dator eller med ett notark? 
Är det lustfyllt eller rymmer det också 
anspänning, tvivel och liknande? 

‒ Jag kan inte föreställa mig något mer 
intressant att göra i livet än att bjuda in den 
kreativa processen. När jag komponerar 
blir det som en besatthet tills dess att jag 
slutfört projektet. Den tar över mitt sinne, 

och till och med 
mitt undermedve-
tande blir uppfyllt 
av olika teman som 
virvlar runt där. Jag 
drömmer om musi-
ken då jag är mitt i 
kompositionsproces-
sen, och ofta tar en 
närmast DNA-lik-
nande kombination 
av idéer form medan 
jag sover, och sedan 
vaknar jag med 
ett färdigutvecklat 
material. 

En stor del av det 
inledande skapan-
det sker med gitar-
ren i händerna. Jag 
använder instru-
mentets magi för att 
hitta idéer och rikt-
ningar som känns 
lockande, även om 
många idéer kom-
mer till mig vid alla 
möjliga tillfällen, 
också utan instru-
ment. Sedan blir 
det en hel del skis-
sande och bearbe-
tande i tankarna. Jag 
märker att detta ger 
min fantasi full fri-

het, och den behöver inte hindras av gitar-
rens begränsningar. När jag komponerar 
i mitt sinne filtrerar jag inte heller idéerna 
genom mina tekniska begränsningar, en 
fälla som uppenbarligen står i vägen för 
många gitarrister och kompositörer. 

Jag har läst att du är mycket intresserad 
av matematik och en av dina senaste 
kompositioner heter ”The Situations Of 
Beauty” (ungefär ”skönhetens ekvatio-
ner”). Hur skulle du beskriva den? Är den 
byggd på matematiska principer? 

‒ Ja, jag har blivit besatt av matematik. 
I likhet med musik är det ett mycket rent, 
abstrakt och kraftfullt språk. Men den pre-
cision som är möjlig genom matematiken 
är häpnadsväckande för mig. The Equation 
Of Beauty är en svit i sex satser och varje 
del har fått sitt namn efter en matematisk 
konstant eller variabel. Dessa namn är h, e, 
π, i, ∞ och c. Dessa symboler står för det 
minsta, det snabbaste, det oändliga, det 
sköna, samt det mystiskt transcendenta och 
irrationella tal, och jag valde dessa namn 
för att fånga andemeningen i varje sats. Svi-
ten är också speciell eftersom den helt och 
hållet spelas med ett capo på femte ban-
det. Detta, tillsammans med stämningen, 
ger ett fantastiskt, harpliknande ljud. 
Stämningen är ovanlig ‒ D A D F# B D. 
Jag har nu använt den här stämningen i 
flera av mina stycken, som Yamour och 
Centerpeace. Jag använder den så ofta att jag 
numera kallar den för York-stämning. 

En del av din musik är uppenbarligen 
byggd på rytmer och former som inte 
vanligtvis återfinns i klassiska sam-
manhang, som t. ex. i styckena ”Marley’s 
Ghost” och ”Just How Funky Are You”. 
Hur kom den här musiken till? Var det 
ett medvetet försök att involvera element 
från pop-/rockmusik, eller var det något 
som ”bara hände”? 

‒ Mozart använde sig av influenser från 
sin egen samtid. Faktum är att han var 
något av en rockstjärna för sin tid. På den 
tiden kände ingen behovet av att undvika 
det nuvarande och istället ständigt se bakåt. 
Varför skulle inte dagens kompositörer 
göra bruk av relevanta musikgenrer som 
är vitala och livskraftiga i nuet? Att inte 
göra det är att förneka den sanna kreativa 
processen, detta utifrån rädsla, hämningar, 

eller någon annan begränsning i själen eller 
medvetandet. Så jag använder det jag har lust 
att använda, så enkelt är det. Jag hörde en 
gång Hermeto Pascal (den store brasilianske 
jazzkompositören och -musikern) skapa ett 
konstverk utifrån en fotbollskommentators 
röst på TV. Han spelade in mannens exal-
terade skrikanden och referat av hur ett lag 
gjorde mål, och därefter lade Hermeto ackord 
under denna röst på sitt piano. Han harmoni-
serade det hela tre gånger i följd, med stigande 
grad av komplexitet. Det kallar jag kreativitet! 
Varför skulle vi inte kunna använda oväntade 
saker, som en speakerröst för att skapa konst? 
Med den här jämförelsen framstår mitt 
användande av reggae och rock’n’roll knap-
past som så särskilt kontroversiellt. 

Jag har förstått att du också är en beund-
rare av Bachs musik, som ju gärna får stå 
som ett exempel på hur matematik kan 
transformeras till underskön musik. Men 
hur ser du på 1900-talets komponerande 
som ofta baserades på matematik, som de 
olika formerna av serialism? 

‒ Bach var ett sådant enastående geni. 
Nivåerna i hans musik knockar mig varje 
gång jag hör dem. Hur han kunde kombi-
nera en sådan strukturell renhet, närmast en 
matematisk renhet, med sådan skönhet är ett 
mysterium. Sedan dess har ingen ens kom-
mit i närheten av att vara hans jämlike. 

‒ Serialismen var ett djärvt experi-
ment, men ett misslyckat sådant. Den 
förnekade naturen och egenskaperna hos 
övertonsserien, som rymmer hur ljud och 
vibrationer är strukturerade på den djupaste 
nivån. Även de universella vibrationerna 
hos materia och ljus följer samma lagar. 
Jag påstår inte att tonaliteten är det enda 
möjliga systemet. Det är bara det att seria-
lismen gick för långt och förnekade akus-
tikens sanningar, ja till och med förnekade 
dess matematiska grunder. Så jag anser inte 
att de var så värst matematiska alls. 

‒ Serialismen byggde på slumpmässighet 
i den meningen att samtliga tolv toner 
behövde användas innan någon av dem 
kunde upprepas. Detta undandrog 
möjligheten att stegra intensiteten och 
kraften hos vissa toner genom att låta dem 
höras oftare än andra. Universum är inte 
slumpmässigt och inte heller musiken. 
Genom att till varje pris försöka undvika 
tonaliteten var serialisterna uppenbarligen 
fortfarande slavar under den. Ingen kan und-
komma sanningen genom att förneka den. 

Din musik tycks vara fast rotad i 
tonaliteten, men har du någon gång 
experimenterat med atonalitet?

‒ Tonaliteten är rotad i övertonsserien. 
Och övertonsserien är ett resultat av hur 
energi vibrerar i vår verklighet. Därför är 
tonaliteten ett naturligt utslag av egenska-
perna hos energi och vibration. Så jag kan 
inte höra något ljud, inte ens buller, utan 
att plocka ut dess framträdande grundtoner 

och deras relation till enkla talförhållanden, 
såsom oktaver och kvinter. Detta är tonalitet. 
Men jag involverar mig också i komplex har-
monisk utveckling, vilket jag förmodar att 
vissa kan missta för en slags atonalitet. 

På ”Yamour” sjunger du också. Det är 
förtjusande och det ger en särskild närhet 
och intimitet till musiken. Vad är din 
relation till sången? Är det något du vill 
göra mer av? Håller du med om påståendet 
att sången är grunden för all musik och 
att instrumentalister bör hålla sig så nära 
sången som möjligt i sitt uttryck? 

‒ Jag tror verkligen att musiken ursprung-
ligen uppstod ur rösten och att så fortfarande 
är fallet på en mycket djup nivå. Känslor 
uttrycks tydligt genom klangen, tonhöjden, 
intensiteten och rytmen hos rösten, och detta 
bildar helt klart ett fundament för många 
aspekter av musik. Men våra sinnen har 
vidareutvecklat denna till ett så mycket större 
fält av möjliga uttryck. Jag upplever det inte 
som att rösten som sådan behöver efterliknas. 
Men att däremot förmedla musiken på ett 
klart och kraftfullt sätt, välmodulerad och 
vokal till sin karaktär, är ett tecken på moget 
musikerskap. 

‒ Det var aldrig min ursprungliga inten-
tion att använda rösten i stycken som 
Yamour och Letting Go. Det blev bara 
uppenbart medan jag skrev dem att detta 
med att dubbla en melodilinje med sång var 
nödvändigt för energiflödet i formen, och det 
tillförde en intim och suggestiv kvalitet med 
stark emotionell laddning. 

Skönhet tycks vara ett centralt tema för dig. 
Är utforskandet och skapandet av skönhet 
musikens primära mål som du ser det? 

‒ Skönhet är... ja, vad är det? Vad är det vi 
uppfattar som skönhet? Varför berör den oss? 
Detta är djupa frågor. Jag vet att jag söker 
skönhet och försöker skapa den. Skönhet är 
sammanvävda mönster av stor komplexitet, 
men ibland också något enkelt i harmoniskt 
samspel. Skönhet kan också vara det mest 
elementära uttryck av det minsta tema, eller 
ett mönster, eller en färgnyans... genom dessa 
utforskanden av skönhet försöker mitt sinne 
skapa min musik.  

Ur ett generellt och mer filosofiskt perspek-
tiv, vilken roll skulle du säga att musiken 
har? Att visa på tillvarons under? Befria 
själen? Föra människor närmare varandra? 
Tjäna samhället? Finns det någon andlig 
aspekt av den? 

‒ Musik är den enda konstform som inte 
direkt kan kopplas till något konkret i våra 
liv. Den är helt och hållet abstrakt. Jag tror 
att den är ett uttryck för hur universum 
fungerar, samt hur vårt medvetande upplever 
sig självt som en del av universum och hur vi 
erfar verklighetens struktur. 

En mer jordnära fråga: vilka gitarrer 
spelar du på? Skiljer det sig mellan 
konsertframträdanden och skivinspel-
ningar? 

‒ Jag spelar mestadels på gitarrer byggda av 
David Daily i Reno, Nevada. Ibland konser-
terar jag också med en Matthias Damman, 

byggd 1996. Men Daily-gitarrerna är mina 
huvudsakliga instrument för konserterande 
och framförallt för inspelning. 

Vad är ditt nästa steg eller musikaliska 
projekt? Hur ser den närmaste framtiden 
ut? 

‒ Jag har just gjort en videoinspelning av 
hela den 26 minuter långa sviten The Equa-
tions Of Beauty för Guitar Salon Interna-
tional i Los Angeles. Jag spelade på Julian 
Breams Hauser II-gitarr, den som han spe-
lade på under konserter på 60-talet och som 
han också använde för de makalösa inspel-
ningar han gjorde under samma period. 
Detta är jag mycket nöjd med och jag ser 
fram mot releasen i januari. Förutom det så 
förbereder jag mig inför ett antal kommande 
konserter och håller även på med att återigen 
studera in en av Bachs cellosviter som jag 
brukade spela för många år sedan. 

Har hört att du, liksom jag, gillar matlag-
ning... Har du någon paradrätt i köket eller 
någon favoritingrediens? 

‒ Javisst, matlagning är en underbar konst-
form, eller hur? Jag älskar att göra Eintopf, 
eller rätter som görs i en enda gryta med 
färska och organiska ingredienser. Jag har 
också specialiserat mig på texas-style-chili, 
men har utvecklat det till en betydligt mer 
komplex rätt. Jag gillar improviserad matlag-
ning ‒ att vandra genom en marknad och 
låta fantasin välja ut ingredienser och i stun-
den besluta hur de ska tillagas.

Bortsett från matematik och matlag-
ning ‒ finns det några andra viktiga 
inspirationskällor för dig? 

‒ Naturen är alltid rik och full av poten-
tial. Att bara betrakta mångfalden av inter-
relaterade livsmönster i en trädgård är en out-
sinlig källa till skönhet och hänförelse. Och 
att blicka upp mot himlen och inse att det 
bara är ett tunt hölje som skiljer oss från den 
gränslösa rymden är tillräckligt för att inspi-
rera till oändlig förundran ‒ jag förmodar 
att inspiration inte är så svår att finna om du 
förblir öppen inför den. 

Mer information och spännande 
tankegångar finns på hemsidan www.
andrewyork.net . Här är det också möjligt 
att ladda hem noterna till flera av Andrews 
kompositioner. 

Universum är inte 
slumpmässigt och inte 
heller musiken.

Foto: Jeff Zucker

Andrew York på Hamburgs gitarrfestival
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Mikael Mannberg med sångerskan Hilma Wikström. 

Denna artikel är skriven i syftet 
att belysa några av de positiva 
följder som vi anser att kammar-

musicerandet gett för vår musikaliska 
utveckling. Ämnet är brett och går att 
fördjupa sig inom på många olika plan. 
Genom den här artikeln vill vi, som 
båda är aktiva som musiker i flera olika 
ensembler med olika sättningar, göra 
en personlig reflektion kring, och ge en 
inblick i vad vi anser att kammarmusi-
ken har betytt för oss. 

Mikaels erfarenheter
Jag minns känslan när jag precis hade bör-
jat högskolan och startade ensembler med 
målet att skapa konserttillfällen inom och 
utanför skolområdet. Nervositeten som 
fortfarande infann sig när man var på väg 
mot ett rep; tankarna kring vad man skulle 
nämna och funderingarna kring gitarrstäm-
man som man hade övat in noggrant. Alla 
tankar for runt i huvudet: ”Vad säger man 
efter att man har kört igenom stycket? Hur 
går man tillväga när man repeterar? Vilka 
bitar väljer man att spela igen? På vilket sätt 

behöver vi samarbeta för att den gemen-
samma interpretationen ska utvecklas?”

Samtidigt som reptillfällena växte i antal 
började strukturer falla på plats. Nervosite-
ten inför ett rep försvann snabbt och ersattes 
av ett starkt engagemang. Erfarenhet ska-
pade kunskap kring vad man behöver veta 

när man spelar med t. ex. en sångare eller 
en flöjtist. Jag började schemalägga regel-
bundna reptider, läste artiklar, diskuterade 
och fick ständigt idéer om vad som var bra 
att nämna och att inte nämna under rep 
– hur man kan uttrycka sina musikaliska 
idéer genom ord, med målet att växa som 
en ensemble. Och tillsammans med mina 
medmusiker lärde jag mig att börja mark-
nadsföra mig och leta konserter utanför den 
ibland instängda världen som man lever i på 
musikhögskola och kanske ibland som just 

gitarrist. Kammar-
musik är ett givande 
och tagande, och 
tillsammans med en 
stor skara musiker 
av olika slag stude-
rade jag arbetsme-
toder som inte bara 
gynnar kammar-
musicerandet utan 
även det egna peda-
gogiska arbetet och 
musicerandet.

Som ett exem-
pel på detta vill jag 
påpeka hur mycket 
en gitarrist kan lära 
sig om exempelvis 
dynamik och frase-
ring från en instru-

mentalist ur en annan instrumentgrupp. 
Man öppnar öronen för andra musikers sätt 
att tolka och skapa musik. 

Den sociala aspekten
Som musiker behöver man lära sig att knyta 
kontakter, träda fram och hitta sin roll i en 
ensemble, marknadsföra sig, leta konserter 
och så vidare. Att regelbundet spela kam-
marmusik är ett sätt att växa och utvecklas 
inom dessa områden. Att genom det gemen-
samma musicerandet bli mindre inbunden 
i sin egen repertoar och hantera andra män-
niskor både inne i och utanför musiken och 
att kunna ha kontakt med en medmusiker 
i skarpt konsertläge – det är någonting som 
utvecklar en som musiker. 

En intressant aspekt av att regelbundet 
spela kammarmusik är hur man lär sig att 
hålla liv i en ensemble under en längre tid. 
Som musiker måste man då lära sig och ta 
ställning till vilka andra musiker man trivs 
att samarbeta med samt vara kreativ och 
idérik i resan mot målet att hålla en god 
stämning i ensemblen. Det är utvecklande 
att utöver sökandet efter ny repertoar ha ett 
stabilt och bra konsertprogram med reper-
toar som man vet fungerar och som man 
kan spela om och om igen, med målet att 
den alltid ska förbättras och förfinas. Kan-
ske behöver man stämma möten, diskutera 
repertoar och lyssna på olika inspelningar. 
Ställa frågor som: ”Hur behöver gitarren 
förstärkas under denna konsert och med 
denna repertoar? Hur vill den här instru-
mentalisten att jag spelar? Behöver jag kan-
ske fokusera på att framhäva något speciellt 
i mitt spel? Bör vi se över olika utgåvor av 
det här arrangemanget? Vilket tempo väl-
jer Britten och Rostropovitj när de framför 
Schuberts Arpeggione?”

De två sista frågorna rör arrangemang för 
gitarr. Och det för oss över på nästa ämne: 
den breda repertoar av originalmusik och 
arrangemang som finns tillgänglig för den 
gitarrist som väljer att spela kammarmusik.

Repertoarmässiga fördelar
En väl instuderad kammarmusikrepertoar 
kan leda till många fördelar för en gitarrist. 
En fördjupad kunskap kring en repertoar-
skatt av kammarmusik av kunniga kom-
positörer som av olika skäl ligger dold för 
många bidrar till utökade möjligheter för ett 
attraktivt konsertprogram. Man får chan-
sen att framföra musik av en bredare skara 
kompositörer, och möjligheterna öppnas 
att marknadsföra sig själv och gitarren som 
instrument för en bredare publik, som är mer 
bekant med klassisk kammarmusik skriven 
för andra instrument än gitarr.

1900-talets musikaliska utveckling till-
sammans med gitarrens utveckling under 
århundradet har lett till en otrolig framväxt 
av avancerad kammarmusikrepertoar, vilken 
kvalitetsmässigt kan jämföras med det breda 
repertoarutbud som exempelvis en pianist 
eller violinist kan välja mellan. Om en gitar-
rist tar sig an arbetet att aktivt arbeta med 
en ensemble och tar sig an stycken av olika 
svårighetsgrader för olika typer av konserter, 
så finns en enorm skatt av stycken av alla slag 
att välja mellan. 

Här finns möjligheter för den aktiva kam-
margitarristen att hitta musik för alla syften. 
Från klassisk musik till modernistisk musik, 
till ett stort urval av välskriven modern 
musik som känns fräsch och tilltalande för 
bred publik, samtidigt som den lyckas ge en 
interpretationsmässig utmaning för ensemb-
len som utför den. Här finner man kompo-
sitörer som Sergio Assad, Celso Machado, 

Astor Piazzolla, Ylva Skog, Jurien Andriessen 
för att nämna några. Kammarmusikreper-
toaren kan även bredda gitarristens syn på 
kompositörer som ofta förekommer i solo-
repertoaren, som exempelvis Castelnuovo-
Tedesco, Villa-Lobos och Ponce. Framfö-
randet och övandet av kammarmusik ger en 
mer ingående inblick i kompositörens olika 
sätt att skapa musik.

Den ”förlängda arm” ‒ de ytterligare 
musikaliska möjligheter, som en eller flera 
extra musiker ger gitarristen skapar även 
möjligheter att på ett tillfredsställande sätt 
framföra verk av de stora kompositörerna, 
verk som kan vara svåra att framföra på ett 
tillfredsställande vis på endast en gitarr. 
Tack vare en skara kompetenta arrangörer 
så finns ett stort utbud av kammarmusik av 
kompositörer som Schubert, Brahms, Grieg, 
Nielsen och många fler tillgängligt för oss att 
utforska, tolka och utvecklas genom. 

Kammarmusikens inverkan på det 
egna musicerandet
I detta avsnitt vill vi peka på de positiva följ-
der som regelbundet kammarmusicerande 
har på det egna musicerandet och vi inleder 
med den övergripande frågan:

Varför är det nyttigt med kammarmusik?
När vi spelar solo kan vi själva sätta ramarna 

för vår interpretation. Det är positivt och det 
är en viktig och underbar möjlighet. Men det 
kan också vara en farlig fälla, som gör att man 
blir för bekväm och att små egenheter omärk-

ligt smyger sig in i gitarrspelet. Av för mycket 
passiv och bekväm övning på egen hand kan 
exempelvis konstiga temporubbningar ristas 
in i det mekaniska minnet och hörselmin-
net och dölja sig maskerat som en del av den 
personliga interpretationen.

I en situation när vi övar eller framför 
kammarmusik kontrollerar vi däremot 
inte förutsättningarna självständigt då vi 
har medmusikanter att förhålla oss till. Vi 
tvingas att hålla pulsen, hålla en gemensam 
dynamik och realisera de interpretativa val 
som vi gemensamt har enats om. Val som i 
vissa fall leder till resultat som är annorlunda 
än de som solospelet skulle ha givit. Alla 
dessa musikaliska möten, som sker utanför 
våra egna ramar, ger oss chansen att stöta på 
moment som vi ännu inte behärskar och kan 
då ge tydliga signaler på vad vi behöver för-
bättra i gitarrspelet. 

På samma sätt kan det också ge en god 
kännedom om och skapa trygghet kring 
instrumentets möjligheter. Gitarrens relativt 
svaga dynamiska förutsättningar kan ofta 
innebära svårigheter att höras vid ensemble-
spel. Det kan leda till att vi tvingas offra lite 
tonkvalitet, eller kanske hittar vi lösningen 
genom att ändra om fingersättningen för att 
möjliggöra ett starkare anslag.

Att spela kammarmusik 
är ett sätt att växa och 
utvecklas.

Gitarrbyggare
Heikki Rousu

www.gitarrmakare.se 
heikki.rousu@hotmail.com
0705-94 95 87     
Sand 213, 881 91, Sollefteå

Besök mig gärna här!
facebook.com/gitarrmakare

Spela kammarmusik 
gitarrister!

TEXT: MIKAEL MANNBERG OCH LEO SÖRLIN FOTO: THOMAS GARNBECK

Som gitarrist kan man stöta på interpretations- och repertoarmässiga problem som inte är lika 
bekanta för musiker inom andra instrumentgrupper. Utmaningar som kan förenklas genom att 
man regelbundet spelar kammarmusik, startar och bibehåller samarbeten med andra musiker.

Kammarmusik är ett 
givande och tagande.
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Fakturera för giget 
utan att ha företag!
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by Scanna QR-koden med en 
QR-readerapp i din mobil 
så kommer du till oss.

Även via mobilsurf
ama.mobipage.se

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

Timothy Phelan

Nyköpings Gitarrseminarium 
31/8 – 4/9 2016
För andra året anordnas nu Nyköpings Gitarr-
seminarium – fullmatade dagar med gemensamma 
föreläsningar, öppna och enskilda lektioner, gitarr-
orkester, avslutande gitarrstämma där vi spelar för 
varandra och konserter av absolut högsta klass.

Liksom förra året finns ett tema att komma över 
scenskräck, våga göra sig själv rättvisa på scen, att 
undvika skador och att vända svårigheter i något 
positivt. 

Föreläsningar: 
•	 Ju mer man övar, ju mer tur har man.	Om	inlärning	och		
	 instudering	av	nya	stycken	med	Göran	och	Johan	Söllscher
•	 The Beautiful reclaiming of the Guitar after Serious Injury,			
	 Tim	Phelan
•	 Gitarrspelets ergonomi –	om	att	undvika	skador	med	Jan-Olof		
	 Eriksson,	Leo	Sörlin,	Mikael	Mannberg	och	Håkan	Odeberg
•	 Introduktion i Fingerstyle –	Cim	Frode

Undervisning: 
Öppna	lektioner	med		
Göran	Söllscher	(lottas)
Enskilda	lektioner	för	alla	deltagare
Orkester	med	Tim	Phelan,	med		
instudering	av	stämmor	i	smågrupper

Mer	info	och	anmälan	på		
www.nykopingseminarium.se

Hilma Wikström och Mikael Mannberg

Göran och Johan Söllscher

Jan-Olof Eriksson

Lucia Sánchez Jordán

Eric Lammers 

Arr. Håkan Odeberg

KONSERTER I NIcOlaISKOlaNS aUla

31 aUG	 Göran och Johan Söllscher. 	
Kl 19.00	 Från	Bach	till	Beatles
	 I	Puben	spelar	”The	60’s”

1 SEP  lucia Sánchez Jordán, Stockholms Gitarrensemble,  
Kl 19.00 Tim Phelan, Michael Neumann,	flöjt	
	 stråkmusiker	och	dansare.		
	
	 Argentinsk	och	Brasiliansk	musik	av	Astor	Piazzolla,		 	
	 Maximo	Diego	Pujol,	Antonio	Jobim	m.fl.
	 I	Puben	Harri	Ihanus	och	den	brasilianske		
	 gitarristen	Nelson	Faria

2 SEP 		 Duo Suonante, Mikael Mannberg & Hilma Wikström	
Kl 19.00	 Nordens	sånger.	
	 I	Puben:	Cim	Frode

3 SEP		 Eric lammers och Roland Hogman
Kl 16.00	 Musik	av	Gaspar	Sanz	och	Joaquin	Rodrigo		
	 leo Sörlin, Filharmoniska sällskapet	under	ledning	av		
	 Tim Phelan	spelar	Rodrigo:		
	 Fantasia para un Gentilhombre. 
	 Avslutning	med	Seminarieorkestern	under	Tim	Phelan.

GITaRRSTäMMa:

Dagarna	avslutas	med	Gitarrstämma	lördag	kväll,	där	vi	under	trevliga	
former	äter	en	bit	mat	och	spelar	för	varandra.	Ambitionen	är	att	alla	
skall	spela!	Stämman	leds	av	Thomas Garnbeck och	binds	samman	
av	Käraste Bröder Björn	Richard,	Jan	Rudling	och	Erik	Norman.

Roland HogmanLeo Sörlin

Duo Suonante

Sjung, var lyhörd, öva ekonomiskt!
Tips 
för att öva sin ensemblestämma
Sjung din ensemblepartners stämma samtid-
igt som du spelar din egen. Detta övar dig i att 
lyssna på din medmusikant, och ju bättre du 
blir på att lyssna, desto bättre kan du förhålla 
dig till honom/henne. Det resulterar även i 
att du, då du lägger fokus på den andra stäm-
man, tvingas kunna din egen stämma väl. På 
ett naturligt sätt ger det indikationer på vilka 
partier du behöver förbättra. Känner du att du 
inte klarar av att spela din stämma samtidigt 
som du nynnar en annan, så betyder det att du 
antingen kan din medmusikants stämma eller 
din egen stämma för dåligt eller inte någon av 
dem.

Var lyhörd. Lyssna till hur din spelpartner 
framför musiken. Diskutera er gemensamma 
interpretation och vilka detaljer som ni gör 
bra, och vad som ska förändras eller förbättras. 
Skriv ned anteckningar i noterna. Det bidrar 
till ökad målmedvetenhet när man övar stäm-
man separat. 

Öva ekonomiskt. Var inte rädd för att 
använda samma stycke med olika instrumen-
talister. Förutom att du sparar tid, så ger det en 
möjlighet att göra en djupdykning i interpre- 
tationen av stycket och möjligheter att fram-
föra samma stycke på olika sätt med hänsyn 
till de olika instrumentens behov. Det kan 
leda till många nya insikter i övningsrummet. 

Mikael Mannberg har studerat Masterprogrammet i gitarr för Jan-Olof 
Eriksson vid Musikhögskolan i Piteå och jobbar som gitarrlärare på Saltsjö-
badens Musikskola.
Leo Sörlin studerar andra året på Masterutbildningen i gitarr för Zoran 
Dukic’ (Koninklijk Conservatorium i Den Haag).

Ett känt kammarmusikstycke för flöjt och gitarr

Annons
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Det har funnits gitarrinstrument 
med mer än 6 strängar före altgi-
tarren1, historien är full av instru-

ment med både dubbla strängar (körer) och 
enkla strängar som överstiger 6 till antalet. 
Om man bortser från lutinstrumenten, som 
egentligen tillhör en annan instrumentfa-
milj, så har det funnits exempelvis harp-
gitarrer som kanske är de instrument bland 
föregångarna som mest liknar altgitarren 
till utseendet. Harpgitarrerna byggdes från 
1790-talet och framför allt under 1800-
talet, ofta med gitarrens vanliga 6 strängar 
utökade med extra bassträngar. Mot slutet 
av 1800-talet dog intresset för harpgitarren 
ut, men inom dagens fingerstylegitarr har 
den stålsträngade harpgitarren blivit popu-
lär igen, och det har kommit fram många 
intressanta byggare och gitarrister.

Narciso Yepes 
Narciso Yepes är känd för sin 10-strängade 
klassiska gitarr, som José Ramirez byggde åt 
honom 1964. Yepes hade andra skäl för sin 
önskan om en 10-strängad gitarr jämfört 
med Per-Olof Johnson. Yepes ville stämma 
de extra bassträngarna C2, Bb2, G#2 och 
F#2. Orsaken till detta är att han ville ha 
samma möjlighet till resonans från med-
klingande bassträngar för hela den kroma-
tiska skalan, inte som på en vanlig 6-strängad 
gitarr, där de tre bassträngarna endast klingar 
med i några få toner. Med de 4 extra bas-
strängarna stämda enligt Yepes instruktion så 
uppnås detta (med bassträngarnas grund-
toner och starkaste övertoner inräknade). 
Yepes diskuterar även att en ytterligare fördel 
med en 10-strängad gitarr är möjligheten att 
spela renässans- och barockmusik skriven för 

börjat beställa sina gitarrer från. Johnson 
beskriver sina tankegångar så här: 

‒ Jag kunde inte kompromissa. Bara det 
förhållandet att gitarrens enkelsträngar 
skall slås an med nagel och lutans sträng-
körer med fingertopparna gör att en sådan 
kompromiss blir mycket komplicerad, 
för att inte säga omöjlig. Antingen var 
jag tvungen att överge gitarren och spela 
enbart renässansluta, eller bli gitarren tro-
gen och spela endast gitarr. Jag valde då det 
senare alternativet.

1961 fick Johnson av Bolin låna en 
Requinto, ett mindre, gitarrliknande 
instrument från Sydamerika, som han 
kunde stämma i samma stämning som 
renässanslutan och vihuelan. Därmed 
kunde han spela renässans-och barock-
musiken direkt från originalmanuskripten. 
Detta sydamerikanska folkmusikinstru-
ment förvandlades alltså i Per-Olof John-
sons händer till en tersgitarr, omfånget blev 
som en luta utan basregister. Men från den 
elisabetanska perioden 1600‒1630 lades det 
till extra bassträngar på lutorna och detta 
ställde till problem för Johnson. Han bad 
då Bolin att bygga honom en tersgitarr med 
extra bassträngar. 1962 var denna färdig 
och hade nio enkla strängar. Stämningen 
för strängarna var då g1-d1-a-f-c-G-F-Eb-D. 
Nu kunde Johnson spela musik skriven för 
lutor med 6‒9 strängkörer. Men han nöjde 
sig inte med detta. Ju längre in i barocken 
man kommer, desto fler bassträngar hade 
lagts till på lutorna och senare på teorberna. 

Oscar Hedlund berättar: 
‒ Då byggde Georg ännu en tersgitarr 

med ännu fler strängar... och då kom pro-
blemen. Han måste göra en ny konstruk-
tion av hela innanmätet. Han måste börja 
ändra på gitarrens klassiska former för att 
dels få plats med fler strängar och dels göra 
det speltekniskt tillgängligt...

Det blev en gitarr med 9 strängar, med 
10, med 11, med 12...

‒ Vid 13 strängar är det dags att säga stopp, 
då är instrumentet bestyckat ungefär som de 
gamla teorberna (en renässansluta för gene-
ralbasspel)... och därmed har alla likheter 
med en vanlig gitarr fullständigt försvunnit!

Altgitarren får sin form
1965 byggde Bolin en 10-strängad gitarr 
stämd g1-d1-a-f-c-G/F-Eb-D-C. Med denna 
modell hade konstruktionen avlägsnat sig 
så mycket från tersgitarrens utgångspunkt 
att Bolin och Johnson kom överens om 
att kalla instrumentet för ”altgitarr”. 1966 
byggde sedan Bolin en primgitarr med fem 
extra bassträngar. Samma år byggde han en 
altgitarr med den form som allt sedan dess 
för honom kom att bli den vanligare for-

men, med 11 strängar och med 
en mensur på 57 cm. Det var 
också då som han introducerade 
en cut-away på gitarrkroppens 
diskantsida för att ge bättre till-
gång till de höga registren. Bolin 
byggde även en altgitarrmodell 
med 13 strängar detta år, men 
där drog han sedan gränsen vad 
gäller strängantal.  

Bolin och Johnson hade nu 
slutat sitt experimenterande. 
Men en av Per-Olof Johnsons 
elever, Bertil Ingwaldsson, kon-
taktade Bolin 1976 och ville få 
byggt en altgitarr med ”lutde-
sign”. Det skulle vara ett mellanting mellan 
gitarr och luta på så vis att kroppen skulle 
ha en lutas päronform, samtidigt som den 
skulle vara plattbottnad som en gitarr. Ing-
waldsson ville dessutom ha ett stränghuvud 
för bassträngarna i form av en lutas svan-
halshuvud. 12 strängar önskades, och stäm-
skruvarna skulle vara utformade som på en 
luta. Bolin accepterade utmaningen men 
vägrade efter fullbordandet av detta unika 
instrument sedan att bygga fler exemplar 
med denna design, eftersom han tyckte att 
det hade varit alltför krävande.

Enligt Oscar Hedlund höll Bolin på att 
experimentera med altgitarren under 11 
år, och om detta stämmer kan man anta 
att Bolin själv ansåg att han hittat helt rätt 
först med de altgitarrer som är byggda 
från 1972 och framåt. Bolin och Johnson 
uttrycker i Oscar Hedlunds bok en tanke 
som är talande för den utvecklingsprocess 
som de tillsammans drev:

‒ Ingenting är till sin natur så ofören-
ligt med vår tids stress och krav på snabba 
resultat som att bygga instrument. Och att 
dessutom bygga ett helt nytt instrument!... 
det är ett slags storartat och underbart van-
sinne från början till slut.

Oscar Hedlund gör en jämförelse med 
andra samarbeten i historien mellan gitar-
rister och gitarrbyggare: Francisco Tarrega-
Antonio Torres, Andrés Segovia-Herman 
Hauser, Julian Bream-José Romanillos 
och Narciso Yepes-José Ramirez. Per-Olof 
Johnson och Georg Bolin platsar i den 
skaran.

För Georg Bolins del kan man numera 
konstatera, att det tycks vara altgitar-
ren som är den gitarrkonstruktion han 
främst kommer att bli ihågkommen för. 
Byggandet av sexsträngad klassisk gitarr 
har utvecklats oerhört under de senaste 
årtiondena, med nya konstruktionsidéer 
(doubletop, lattice etc.), och en ny genera-
tion svenska byggare har etablerat sig varav 
flera stycken har fått internationellt rykte. 
Jag tror det är av den anledningen som 
Bolins 6-strängade gitarrer inte är lika efter-
traktade längre. Altgitarristerna är också 
en snävare skara bland alla som trakterar 
klassisk gitarr, men även om det inte är alla 

TEXT: ROLF NILSÉN   FOTO: CHRISTOPHE BOSSO

Någon gång under 2015‒2016 fyller altgitarren 50 år. Här ges en 
beskrivning av instrumentets historia, och i en efterföljande artikel får 
vi ta del av några gitarristers erfarenheter. Dessutom ges några skivtips.

luta på gitarr. Men Yepes siktade inte på att 
i första hand återskapa lutans stämning på 
gitarren: ”Med den tiosträngade gitarren får 
jag många möjligheter, och jag behöver inte 
ha den exakta barock(lut)stämningen”, sa 
han i en intervju.

Det är intressant att konstatera att Narciso 
Yepes och Per-Olof Johnson vid ungefär 
samma tid börjar fundera över, och initierar 
arbetet på att finna, en alternativ gitarrmo-
dell. Man kan konstatera att de var samtida 
(Narciso Yepes 1927‒1997 och Per-Olof 
Johnson 1928‒2000) och tillhörde genera-
tionen efter Segovia som skulle komma att 
förvalta arvet efter denne i olika regioner av 
Europa. En stor skillnad dem emellan är att 
Yepes gjorde betydligt fler skivinspelningar 
än Johnson. Istället kom Per-Olof Johnson 
att bli Nordens viktigaste gitarrpedagog. 

Experiment i Bolins verkstad
Samarbetet mellan Georg Bolin och Per-
Olof Johnson som ledde fram till altgitar-
rens skapande har berättats av dem båda 
två, var för sig. Per-Olof Johnson har i sitt 
omfattande kompendium ”Altgitarren” 
(utgiven av Malmö Musikhögskola 1998) 
berättat lite om vilka funderingar som drev 
honom i sökandet. Georg Bolin har berät-
tat för Oscar Hedlund om sitt perspektiv 
på saken i boken ”Georg Bolins gitarrbok” 
(1982). Jag ska i det följande återge de vikti-
gaste stegen i utvecklingen.

Per-Olof Johnson hade studerat i Wien 
för Karl Scheit 1955‒57, innan han återvände 
till Sverige och undervisning och konser-
terande. 1960 fick han ett stipendium från 
Kungafonden som möjliggjorde för honom 
att resa till Basel och Schola Cantorum 
Baseliensis för att studera vidare inom renäs-
sans-och barockmusiken. Per-Olof John-
son kom där att studera för Ina Lohr, som 
ledde en ensemble som uppförde musik av 
1600-talstonsättare som Schütz och Schein. 
Johnson hade börjat spela renässansluta och 
hade en rekonstruktion av en renässansluta 
byggd av den tyska lutbyggaren Hans Jor-
dan från Markneukirchen. Men efter hand 
blev det tydligt för honom att det skulle bli 
omöjligt att kombinera lutspelandet med 
dubbelsträngsanslag och gitarrspelandet 
med det helt annorlunda anslag som han 
hade där. Eftersom renässans-och barock-
musiken hade kommit att ligga honom 
varmt om hjärtat, och eftersom han inte 
hade lust att återgå till det traditionella sät-
tet att arrangera denna musik för gitarr, så 
funderade han på hur kan kunde lösa detta 
dilemma.

Efter återkomsten till Sverige diskuterade 
han frågan med Georg Bolin, som han hade 

1 Det finns även en 6-strängad gitarr med kortare mensur 
som är stämd en kvint högre än den vanliga gitarren och 
som också benämns altgitarr. Den används mest som 
gitarrorkesterinstrument.

Bolin höll på att
experimentera med
altgitarren i 11 år.

Vid 13 strängar är det
dags att säga stopp.

från den första generationen altgitarrister 
som fortfarande aktivt spelar instrumentet, 
så har det fyllts på med en del musiker från 
andra länder som intresserat sig för instru-
mentet. 

Rolfhamre och Miolin
Två musiker som intresserat sig för instru-
mentets fortsatta utveckling efter Bolins 
arbete är Robin Rolfhamre och Anders 
Miolin. Rolfhamre har i samarbete med 
instrumentbyggaren Lars Jönsson tagit 
fram en 11-strängad gitarr med en mensur 
på 65 cm, ungefär som en vanlig primgitarr. 
Han har också skrivit en master thesis med 
titeln ”French Baroque Lute Music from 
1650‒1700” (2010), där han i ett avsnitt 
diskuterar praktiska aspekter med att spela 
barockmusik på en 11-strängad gitarr.

Anders Miolin studerade för Per-Olof 
Johnson, innan han kom till sin nuvarande 
professur i Zürich. Han har samarbetat 
med den schweiziska byggaren Ermanno 
Chiavi i konstruktionen av en 13-strängad 
gitarr som de inte längre benämner altgi-
tarr. Även denna konstruktion har en men-
sur på 65 cm (men Chiavi erbjuder även 
63, 65,5 och 66 cm). Man kan diskutera 
om det är altgitarrer som Rolfhamre och 
Miolin spelar på, de har ju åtminstone 
delvis lämnat Bolins koncept. Men en sak 
känns ganska säker, dessa gitarrer skulle 
knappast ha byggts om inte Bolin och 
Johnson hade banat väg för dem.

Svenska byggare
Under de sista åren av 1900-talet byggdes 
altgitarrer av åtminstone 4‒5 professionella 
svenska byggare. Idag är det bland svenska 
byggare främst Heikki Ruoso som är känd 
för att bygga altgitarrer, och bland hans 
köpare finns många utlänningar, framför 
allt tyskar.

Slutligen, det finns en websida ägnad altgi-tarren där de intresserade diskuterar instru-mentet och delar med sig av transkriptioner m.m. Adressen är www.altoguitar.com och sidan har så många som 374 registrerade medlemmar.

Altgitarren 50 år

Bengt Edqvist, en tidig altgitarrist

13-strängad altgitarr byggd av Ermanno Chiavi, foto 
Ermanno Chiavi

Per-Olof Johnson och Gunnar Hansson13-strängad altgitarr byggd av Heikki Rousu
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Christer Karlberg
‒ Jag började med altgitarr redan när jag 

började spela gitarr. Per-Olof Johnson höll 
då på och konstruerade den tillsammans 
med Georg Bolin. Jag använder den alltid 
när jag spelar barock- och renässansmusik. 
Eftersom det inte funkar att spela luta med 
naglar är jag glad att altgitarren finns. Det 
händer att jag kombinerar den med oktav-
gitarr och stålsträngad gitarr.

Peder Riis
‒ Jag började 1974 för att ge bättre rätt-

visa åt lutmusiken men spelar inte altgitarr 
så frekvent som förr. Den passar egentligen 
bäst för 6- till 10-körig lutmusik, men med 
den 11:e bassträngen fungerar även barock-
lutans musik. Idag anses altgitarren med 
viss rätta som en hybrid ‒ dock inte mer än 
då man spelar tidig musik på den vanliga 
6-strängade gitarren.

Göran Söllscher
‒ Jag kom första gången i kontakt med 

altgitarren när jag började ta privatlektio-
ner för Per-Olof Johnson 1970. Det var 
fantastiskt att sitta och lyssna när han spe-
lade på lektionerna. Sedan hörde jag Bengt 
Edqvist och Börje Sandquist spela på flera 
SGLS-kurser. Det var också väldigt inspi-
rerande, och 1973 beställde jag mitt första 
instrument. Från början spelade jag mest 
musik från renässans och barock, men efter 
hand har det utökats med Beatles, Schu-
bert, Schumann, svensk folkmusik, nutida 
musik som t. ex. Daniel Börtz, Arvo Pärt... 
Jag tycker det är viktigt att inte se altgitar-
ren som någon slags ersättare för lutan, 

utan som ett eget instrument med sina för- 
och eventuella nackdelar precis som gitar-
ren. För mig är det inspirerande att jämföra 
altgitarrens klangvärld med gitarrens och 
det utvecklar absolut mitt spel på båda 
instrumenten.

När jag turnerar och spelar på gitarrfes-
tivaler runt om i världen, har jag numera 
oftast bara med min altgitarr. Den har på 
sätt och vis blivit mitt signum, och jag kän-
ner att den ger mig möjlighet och frihet 
att tolka musiken på det sätt jag önskar. 
Efter Sverige är Japan det land jag spelar 
mest i, och där har altgitarren blivit väldigt 
populär. Intressant är att notera att knappt 
någon lyfter på ögonbrynen över att jag 
spelar på ett instrument med 11 strängar. 
Det är musiken som räknas. Dessutom 
hade Pat Metheny 43 strängar på en av sina 
gitarrer senast han spelade i Uppsala...

Mats Bergström
‒ Som femtonåring fick jag Peder Riis 

som lärare. Det var genom honom, och den 
då nybildade Gitarrkvartetten, som jag kom 
i kontakt med altgitarren. Jag beställde en 
egen av Georg Bolin men var för otålig 
för att vänta på att den skulle bli klar, så 
jag slog till på en begagnad som såldes på 
annons i Gitarr och Luta. 4.500 kr betalade 
jag för den i Borlänge sommaren 1978, och 
då fick jag det där ljusblå Bach-häftet och 
två stora Weiss-volymer på köpet. Men i 
dag spelar jag ytterst sällan altgitarr.

Bachs preludium, fuga & allegro i Ess-
dur känns som om det vore gjort för alt-
gitarren! I takt med att det blivit vanligare 
med framföranden av lutmusik på original-

instrument, har altgitarren för mig förlorat 
i angelägenhetsgrad. Under en period tillta-
lades jag starkt av det utökade basregistret, 
som öppnade möjligheter vid transkription 
av pianomusik t. ex. Men jag har omvärde-
rat det där, bl. a. beroende på att jag själv 
har fullt sjå med att spela på sex strängar. 
Med elva blir det i mitt tycke alltför svår-
bemästrat, samtidigt som en del av den 
”vanliga” gitarrens specifika karaktär går 
förlorad. Och man kommer ju ändå inte i 
närheten av pianots omfång! Så jag nöjer 
mig numera i allmänhet med sex strängar, 
trots de begränsningar det innebär. Men 
jag kommer aldrig att tröttna på att höra 
Göran Söllscher spela Bach på altgitarr!

Stefan Östersjö
‒ Jag började spela altgitarr under studie-

åren på Musikhögskolan i Malmö och den 
hör till de instrument jag spelar mest på. 
Jag spelar allt från Dowland till nyskriven 
och improviserad musik. Jag blev introdu-
cerad till altgitarren som ett alternativ för 
gitarrister som vill spela lutmusik men blev 
snart övertygad om instrumentets möjlig-
heter som ett samtidsinstrument. Jag tror 
det första nyskrivna verk jag spelade var 
Kent Olofssons gitarrkonsert The Garden of 
Earthly Delights, där två satser använder alt-
gitarr. Den stora ögonöppnaren var André 
Chinis fantastiska solostycke Skål Khayyam 
(som jag sedan spelat in både på DVD och 
på en solo-CD) som också ledde vidare till 
hans konsert för altgitarr och flöjtorkester, 
som uruppfördes i Paris med Pierre-Yves 
Artauds orkester. Vi planerar en ny version 
för altgitarr och stråkorkester. 

Ett verkligt mästerverk är också David 
Gortons Forlorn Hope (efter Dowlands 
Forlorn Hope Fancy), ett stort upplagt verk 
som, utan att på något vis referera till Brit-
ten, samtidigt blivit en samtida pendang till 
dennes Nocturnal. Under 2000-talet skrev 
Christer Lindwall två enastående verk för 
altgitarr och sinfonietta och för altgitarr och 
stråkkvartett. Så sent som för några måna-
der sedan skrev han nu ett nytt soloverk för 
instrumentet. Som improvisatör minns jag 
särskilt inspelningarna med Natasha Barrett 
i projektet Black Bile Galliards med improvi-
sationer och nya kompositioner på material 
från lutverk av John Dowland. 

Carsten Gröndahl
‒ Jag började spela altgitarr i början på 

80-talet. Jag hörde Johnson och Söllscher på 
LP-skivor och jag blev inspirerad. 1984 flyt-
tade jag till Sverige för att studera altgitarren. 
Renässans och barock passar bäst för alt-
gitarren men även vissa romantiska stycken 
för piano. Jag har spelat mycket duo på alt-
gitarren också. Det är ett fantastiskt instru-
ment att spela på ‒ fast svårt. 

Nils Klöfver
‒ Stig-Arne Karlin var min lärare på kom-

munala musikskolan i Borlänge, och det var 
han som i grund och botten introducerade 
mig för klassiskt gitarrspel. Han spelade 
också altgitarr, och jag kommer fortfarande 
ihåg lektionen då han visade den 11-sträng-
ade Bolingitarren för första gången. Han 
lyfte på locket på fodralet och jag blev helt 
tagen av vad jag såg. Sedan plockade han 
upp instrumentet och spelade preludiet från 
Bachs första svit för solocello, och jag satt 
som förtrollad. Jag förstod det nog inte där 

och då, men i det ögonblicket öppnades en 
helt ny värld, och sedan dess har altgitar-
ren varit en lika trogen följeslagare som min 
6-strängade gitarr.

Jag var lyckligt lottad och fick låna 
Bolingitarren som musikskolan i Borlänge 
hade. I många år spelade jag på det instru-
mentet, men idag spelar jag på ett instru-
ment av Henrik Jansson. Jag spelar altgitarr 
aktivt idag, och på mitt senaste album har 
jag valt att bara spela stycken på altgitarr. 
Dessutom är jag intresserad av att sprida 
vetskapen om instrumentet ytterligare och 
har t. ex. gjort föreläsningar om altgitarren 
på Royal College of Music i London och på 
Pontificia Universidad Javeriana i Bogotá, 
Colombia.

Jag växte upp med Söllschers vackra Bach-
inspelningar på altgitarr och detta har defi-
nitivt satt sina spår, jag tycker fortfarande att 
barock- och renässansmusik gör sig otroligt 
bra på instrumentet. Och det var ju för-
stås också för denna musik altgitarren först 
och främst var ämnad. Men varför ska vi 
begränsa oss till bara tidig musik? Alt- 
gitarren är så mycket mer än en slags ”luta 
för gitarrister”, det är ett fullvärdigt instru-
ment i sig, och jag tycker att arrangemang 
och transkriptioner av alla typer av musik 
kan fungera fantastiskt bra. Jag säger “kan” 
fungera, för mig handlar det om att välja 
stycken som fungerar för instrumentet (oav-
sett tidsepok och genre), på samma sätt som 
när man arrangerar för 6-strängad gitarr.

När jag började spela altgitarr spelade jag 
nästan uteslutande repertoar från barocken 

Nordiska altgitarrister
TEXT: ROLF NILSÉN

och renässansen, men idag arrangerar/kom-
ponerar jag själv och är också intresserad av 
nyskriven musik av andra kompositörer. Jag 
ser altgitarren som mer mångsidig idag.

Som ett komplement till altgitarrens historia skickade jag en enkät till några kända nordiska altgitarrister med frågorna:

• När och hur kom det sig att du började spela altgitarr?
• Vilken repertoar tycker du gör sig bäst på altgitarr?
• Hur ser du på instrumentet idag? 
• Har din uppfattning om instrumentet förändrats genom åren?

Robin Rolfhamre, foto: Ingunn Johnsen Rolfhamre

Carsten Gröndahl

Nils Klöfver

Göran Söllscher, foto: Mats Bäcker, från Deutsche 
Grammophon
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Gitarrseminarium 
... speciellt du som älskar gitarren men tvekar  
att spela inför andra.

Mötesplats för utveckling och upplevelser,  
för gitarrister på alla nivåer. 

www.nykopingseminarium.se

Följ oss 
gärna på

Altgitarrskivor att lyssna på

TEXT: ROLF NILSÉN

Genom de 50 år som altgitarren figurerat bland gitarrister som ett alternativ till 
(prim-)gitarren har det spelats in ganska många skivor med instrumentet. Det följande 
är ett högst personligt urval av skivor som författaren i första hand kommer att tänka på.

Man måste börja med Per-Olof Johnson, 
och inte bara för att han var först med 
instrumentet. Han är i mångas öron 
fortfarande den främste och ett ideal 
som många försöker nå upp till. Särskilt 
gäller detta naturligtvis för de som var 
hans elever, där många burit vidare tra-
ditionen med altgitarrspel. Den skiva av 
Per-Olof Johnson som jag vill framhålla 
är hans andra LP-inspelning som utgavs 
1971. Han spelar där verk av Dowland, 
Milán, de Mudarra och de Narváez på 
altgitarr. Tyvärr är skivan inte återutgi-
ven i CD-format, men leta på bibliotek 
så finns chansen!

Efter Per-Olof Johnson blir det naturligt 
att nämna Göran Söllschers debutskiva, 
där han spelar de verk av Bach som gav 
honom förstapris i Concours Interna-
tional de Guitarre i Paris 1978. Göran 
Söllscher är den som förvaltat arvet 
efter Per-Olof Johnson, inte bara genom 
att efterträda Johnson på professuren i 
Malmö. Göran Söllscher har altgitarren 
som främsta konsertinstrument och den 
har blivit hans kännetecken även inter-
nationellt. I Göran Söllschers diskografi 
finns åtminstone ett tiotal skivtitlar med 
altgitarren som instrument, vilket troli-
gen gör honom till den flitigast inspelade 
altgitarristen.

Bengt & Börje (med efternamnen 
Edqvist resp. Sandquist) är kanske mest 
kända för skivan ”Diger Janke” från 
1974, där de bl. a. spelar svensk folk-
musik i arrangemang för två altgitarrer. 
Detta var ett tidigt försök att utvidga 
instrumentets repertoar

Gitarrkvartetten bildades 1975 av Peder 
Riis, Peter Augustesen, Henry Forsblom 
och Anders Kagg. De spelade på två 
altgitarrer, en primgitarr och en kontra-
gitarr. Den ena altgitarren stämdes en 
kvart högre än den andra, och därmed 
hade man en komplett gitarrfamilj med 
sammanlagt fem och en halv oktavs 
omfång! Kvartettens första inspelning 
från 1978 kan rekommenderas.

En av Per-Olof Johnsons elever var 
Anders Miolin, som intresserade sig för 
altgitarren med avsikten att arrangera 
pianomusik för instrumentet. Hans förs-
ta inspelning ägnades Erik Saties kom-
positioner och utkom 1992. Miolin har 
sedan gått vidare med flera skivinspel-
ningar med bl. a. Ravels, Debussys och 
Granados kompositioner överförda till 
gitarrer byggda speciellt för detta syfte.

En annan altgitarrduo är ”Guitar duo 
22 strings” som består av Carsten Grön-
dahl och den tyska gitarristen Carsten 
Linck. Duon bildades 2005, och deras 
skiva med bl. a. Bachs Partita nr 1 utkom 
2010.

Om den nya, yngre generationen av 
gitarrister kommer att intressera sig för 
altgitarren står skrivet i stjärnorna. 

En, av kanske få, som ser altgitarren som 
sitt huvudinstrument är Nils Klöfver, 
vars nyutkomna skiva recenseras på 
annan plats i detta nummer av Gitarr & 
Luta. Robin Rolfhamres skiva ”Baro-
que Lute Music” är en annan intressant 
inspelning. Sedan är det en definitions-
fråga om man ska kalla hans instrument 
för altgitarr...

Oror
Detta stycke är ursprungligen ett arrangemang för röst och piano 
av en vaggvisa, Oror, av den armeniske kompositörern Parsegh 
Ganatchian (1885‒1967). Armeniska vaggvisor kännetecknas av en 
lätthet i melodin och rytmen efterliknar vaggans gungande. Texten 
uttrycker ofta moderns oro och omsorg. Megerdich Mikayelian har 
transkriberat Ganatchians original och arrangerat det för sologitarr. 
Han har också spelat in stycket som finns på www.youtube.com/
watch?v=YTWVJtditHE. 

Mikayelian är professor i gitarrspel vid Lebanese National High-
er Conservatory of Music, Parsegh Ganatchian College of Music 
och Antonine University. Han har också gett ut en bok, Armenian 
Liturgy and Armenian Songs for Guitar. 2006 spelade Mikayelian 
in en CD med musik för klassisk gitarr. Den följdes av Kaleido-
scope, som spelades in i Aten 2008, och 2010 av en DVD som även 
innehåller arrangemang av armenisk musik.

Mikayelian har konserterat i bl. a. Libanon, Syrien, Förenade Arab-
emiraten, Armenien, Sverige och Kanada som solist och i ensembler 
som Madrigal Ensemble of Hamazkayin och i duo med gitarr, violin 
och flöjt. 
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Adagio II II

V IV VIIVIII

V II

(1885 - 1967)Parsegh Ganatchian

1.

2.

rall.
a tempo

Piu mosso

Oror

Arranged by Megerdich Mikayelian

A tribute to Leo Brouwer
Titeln A tribute to Leo Brouwer syftar på att kompositionen är 
en hyllning till Leo Brouwer och all den musik han har skapat. 
Högerhandsfiguren är tagen från hans Étude simple no 6. Det är ett 
arpeggiostycke med färgningar kring grundtonen A. Anslaget är en 
kort spanskliknande introduktion i fritt tempo. Flageolettonens b 
tas upp som lös b-sträng i andra delen. Den bildar en add9-klang, 
som är vanlig i stycket. Kommat mellan takt 31 och 32 visar på en 
rytmisk dragning i övergången från moll till dur.

Robert Robertsson har i många år varit ansvarig för kursen i  
ackompanjemang på Liten Gitarrakademi. Han är utbildad vid 
Musikhögskolan i Stockholm och har en bred musikalisk profil som 
omfattar klassisk gitarr, barockmusik, jazz och blues, körledning, 
gitarrorkester och en del annat. Robert medverkar också som skribent 
i Gitarr och Luta, skriver egen musik och gör arr. i olika genrer. 

Ad lib.
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Musikhögskolan i Piteå är känd för en 
öppen atmosfär, positiv till gränsöverskri-
dande arbete. 

‒ Jag blev första eleven som blev antagen 
för att spela fingerstyle, tack vare JOE. Han 
ser att det här har blivit stort och att det går 
att utveckla. I Piteå var de tidigt ute med 
program för el- och jazzgitarr.

Men hur lägger man upp en utbildning där 
det inte finns några lärare som behärskar 
ämnet?

‒ Det vi har gjort är att börja från början 
och se vad fingerstyle är. Tillbaka till röt-
terna kan man säga, se hur fingerstyle har 
utvecklats och varför man spelar som man 
gör. Jag har börjat med att spela musik av 
pionjärer som Blind Blake, Jerry Reed och 
Michael Hedges. Tekniskt är det ingen som 
kan hjälpa mig. JOE kan nästan allt teore-
tiskt, han har en otrolig bredd och musika-
liskt kunnande. Han har spelat en hel del 
fingerstyle men har inte gått in på djupet i 
genren som jag vill göra, därför jobbar vi på 
kunskapen tillsammans. Vi har inte pratat 
så mycket om tekniska aspekter i klassisk 
mening. Jag köper en not och lär mig den 
som en etyd, som t. ex. Andy McKees mest 
kända låt Drifting. Den är komplex eftersom 
den innehåller tapping, perkussiva slag och 
överhandsspel1. 

‒ Jag försöker bygga en bank av etyder 
som hjälper mig att lära mig olika tekniker 
och för att kunna komponera bättre. Jag 
har hittat musik där jag känner att den här 
tekniken behärskar jag inte. Sedan har jag 
övat och spelat upp för JOE, vi jobbar med 
detaljer som sticker ut. Jag har också spelat 
upp min egen musik och fått värdefulla syn-
punkter. JOE hittar ofta infallsvinklar som 
jag inte tänkt på själv. Jag får mycket hjälp av 
honom med det musikaliska, fraseringar och 
vad jag vill uttrycka med min musik.

‒ Det kanske är tråkigt för lärarna att 

Fingerstylegitarr har på kort tid fått 
ett stort genomslag, och många 
gitarrlärare kan berätta att det är 

det som deras elever vill spela. I Gitarr 
och Luta nr 4/2015 försökte vi reda ut 
vad fingerstyle är och konstaterade att 
det är en uppsjö av stilar/genrer som 
ryms under denna beteckning. Vi inter-
vjuade Emil Ernebro som börjar bli 
känd i Sverige. Emil spelar mest i en stil 
som kallas Travis picking. En nutida 

gitarrist som vidareutvecklat stilen är 
Tommy Emmanuel, som blivit något av 
en megastjärna inom fingerstylegitarr. 
En annan gitarrist som fått stor bety-
delse och blivit stilbildande är Andy 
McKee.

Och dessa gitarrister har kommit att 
betyda mycket för Cim:

‒ När jag gick på gymnasiet i Oskars-
hamn började Andy McKee bli känd. Han 
spelade Drifting 2006. Wow, kan man 

göra så på en gitarr, tänkte jag. Jag hörde 
Tommy Emmanuel första gången 2003 och 
köpte hans skivor Only och senare Endless 
road. Jag tog till mig hans musik för att det 
var så fina och vackra melodier. Men då 
var jag var insnöad på klassisk gitarr och 
det dröjde ända till 2012 innan jag började 
spela fingerstyle. Jag började spela gitarr 
när jag var 15. Min gitarrlärare var klassiskt 
skolad och han introducerade klassiska 
stycken, arpeggion och sånt som låter coolt 

på gitarren. Det tilltalade mig. Jag sökte in 
på gymnasiet och övade jättemycket. Efter 
två år kunde min gitarrlärare inte lära mig 
mer, då fick jag åka till Vetlanda och studera 
för Eric Lammers. Sedan fortsatte jag studera 
kammarmusik med inriktning gitarrsolist på 
S:t Sigfrids folkhögskola och efter det klas-
sisk gitarr på Oskarshamns folkhögskola.  

Men det blev ingen fortsättning med 
gitarrstudierna efter folkhögskolan:

‒ Jag kände redan när jag började spela 
gitarr att jag hade en egen musik jag ville 
utveckla. På konserterna introducerade jag 
egna små stycken. Jag kände mer och mer 
att den klassiska gitarrepertoaren inte gav 
mig det jag ville ha, och det ledde till att jag 
slutade spela klassiskt. I fem år hade jag sut-
tit och övat minst åtta timmar om dagen, 
jag gjorde knappast något annat. Och jag 
började fundera på vad jag gick miste om 
och ville se vad det fanns utanför gitarren. 
Jag började jobba på en byggvarufirma som 
säljare, avancerade till teamledare och hade 
ansvar för utbildningar samt rekryteringar. 

‒ Men för fyra år sedan började jag spela 
igen och köpte en stålsträngad gitarr. Tänkte 
att det skulle passa min stil litet bättre. Jag 
började utveckla idéer jag haft i huvudet 
under en tid och kände att det kom ut låt 
efter låt. Jag hade hittat hem, men jag vis-
ste inte ens att det var fingerstyle jag höll på 
med. Det började lossna. Jag fick feedback 
från vänner som sa “Du måste ut med det 
här”. Jag började lägga ut mina låtar på 
Youtube och fick snabbt många följare. Folk 
hörde av sig och ville köpa min musik och 
noter/tabs. 

Till musikhögskolan i Piteå
Tanken på att ägna sig åt gitarren hade inte 
försvunnit. Cim märkte att han satt och 
tänkte på gitarren på jobbet och kände att 
fritiden inte räckte till. Han hade inte hit-
tat någon lärare inom fingerstyle utan hade 
på egen hand och med hjälp av böcker och 
videor utvecklat sitt spelande. Nu var det 
dags för nästa steg:

‒ Jag ville testa vad jag kunde göra och 
började maila till olika högskolor för att höra 
om det var möjligt att utbilda mig inom 
fingerstyle. Jag fick ett positivt svar från Jan-
Olof Eriksson, JOE, vid Musikhögskolan i 
Piteå. Jag skulle kunna få gå på klassisk gitarr 
med egen anpassning. Så jag sökte och kom 
in nu i höstas på musikerprogrammet, konst-
närlig kandidat.

Såvitt jag kan förstå är Cim den första 
högskoleleven inom fingerstyle med musi-
kerinriktning i Sverige. På SMI i Stockholm 
där man utbildar gitarrlärare, är det sedan 
några år tillbaka möjligt att få en utbildning 

de inte kan lära mig så mycket i traditio-
nell mening. Men tanken är att jag ska 
byta lärare efter en tid, så att jag får de som 
behärskar jazz, rock och blues och lär mig 
mer om harmonik och annat som är viktigt 
för mig. Jag passar inte in på klassiskt, inte 
på jazz, inte på rock, jag går mellan alla gen-
rer, pratar med alla och får utmana mig själv. 
Kan inte kunna allt inom fingerstyle 

Som vi skrev i förra numret omfattar fing-
erstyle ett stort antal spelstilar och tradi-
tioner. Kan man behärska alla stilar? Cim 
funderar:

‒ Typiskt är att en gitarrist spelar på ett 
sätt och har utvecklat en egen liten “finger-
stylebubbla”, som Andy McKee. Du hör att 
det är han som spelar. Det betyder att om 
jag ska få ett grepp om Andy McKee måste 
jag lägga ner mycket tid på det. Byter jag till 
Tommy Emmanuel så är det ett helt annat 
tekniskt och musikaliskt mönster, och går 
jag vidare till Don Ross, Jon Gomm och 
Antoine Dufour så är det väldigt olika tek-
niker. Det är mycket med fingerstyle som 
handlar om att lära sig en viss teknik och 
behärska den. Det svåra är att bli så bred 
inom fingerstyle att man kan spela och lära 
ut musik från så olika gitarrister som Jerry 
Reed och Andy McKee.

Det kanske är större spännvidd än inom 
den klassiska gitarren?

‒ Om man köper Pumping Nylon med 
Scott Tennant och spelar igenom den så 
täcker man de flesta tekniska aspekterna 
inom klassisk gitarr. Men jag skulle vilja 
påstå, att inom fingerstyle skulle du behöva 
ett stort antal böcker för att behärska de vik-
tigaste stilarna. Man ser ju inte att Tommy 
Emmanuel använder tapping. Det kan bli 
litet slagverkseffekter men då brukar han 
sluta spela melodier. Andy McKee spelar 
ju inte Jerry Reeds stil med snabba ”banjo-
rolls”. Tvivlar på att det finns någon som 
behärskar allt.

En stor skillnad mellan klassisk och 

Cim Frode
– från klassiskt till fingerstyle 

Det är nu möjligt att studera fingerstylegitarr på högskolenivå i Sverige. Den första 
eleven är Cim Frode som studerar som specialelev vid musikhögskolan i Piteå. Här 
berättar han om hur studierna är upplagda, hur han började spela fingerstyle och 
annat runt gitarren. 

TEXT:    JAN RUDLING   
FOTO: CAMILA MORALES

1 Överhandsspel är när man spelar med vänsterhanden ovan-
för gitarrhalsen istället för underifrån (se bild). Tapping är 
när man trycker ner en ton på greppbrädan med högerhan-
dens fingrar istället för vänsterhanden, oftast i kombination 
med hammer on/pull off. Perkussiva slag är när man använ-
der gitarren som ett trumset för att få fram markeringar 
och slag.

Cims naglar

Jag kände att det kom 
ut låt efter låt.
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fingerstylegitarren är bruket av omstäm-
ningar. Medan den klassiska gitarren i 
stort sett begränsar sig till nedstämning av 
E-strängen så använder sig modern finger-
style av en uppsjö av olika omstämningar 
som DADGAD, Open G, Open C o.s.v. 
Det är också lättare att snabbt stämma om 
en stålsträngad gitarr än en nylonsträngad. 
Detta är ett intressant ämne som vi kom-
mer att skriva mer om i Gitarr och Luta.

Ny teknik och nytt instrument
Vi kommer osökt över på frågan om svårig-
heterna att gå över från klassisk gitarr till 
fingerstyle och Cims erfarenheter:

‒ Typiskt på en stålsträngad gitarr är att 
det kan bli problem med fingrarna i höger-
handen. Det finns mindre plats mellan 
strängarna och träffsäkerheten kan minska. 
På klassisk gitarr kan man spreta lite mer. 
Man behöver också anpassa nageltekniken. 
På klassisk gitarr är det oftast rakare naglar 
med stor och bred anläggningsyta som gäl-
ler. På stålsträngad fungerar det inte lika 
bra om nageln är bred, då kommer man åt 
de andra strängarna. Min erfarenhet är att 
naglarna nöts snabbare ned med klassisk 
formning eftersom stålsträngar är skarpare.

Om man granskar Cims naglar (se bil-
den) så är de filade på ett annat sätt än som 
är brukligt hos de som spelar med klassisk 
gitarrteknik. De ser ut som klor och han 
spelar med rak handställning. Oftast spe-
lar han med tumplektrum, men om han 
vill ha en mer dämpad bas så blir det med 
“köttanslag” utan plektrum.

‒ Jag har testat lösnaglar som jag lim-
made på, men de åkte av när man minst 
ville det. Sedan provade jag gelnaglar. Man 
går till en salong som lägger en beläggning 
på nageln och härdar med UV-ljus. Jag 
filar sedan ganska mycket under nageln. 
Då tar man bort en del av nageln och gelen 

kommer fram. Den är starkare och klarar 
mer nötning. Jag har också provat “alaska-
picks”, det är som en fingerborg som man 
sätter på fingret och använder för anslag 
istället för nageln.

‒ För mig är tonbildningen viktig; det är 
något jag fått med mig från min tid som 
klassisk gitarrist. De flesta fingerstylegitar-
rister jobbar inte med tonbildningen som 
klassiska gitarrister gör. Jag spelar inte om 
jag inte har en bra ton. För mig är tonen 
enormt viktig. 

Som i alla samtal gitarrister emellan kommer 
vi in på gitarrer. Vilken gitarr använder Cim?

‒ För några år sedan köpte jag en begag-
nad Sandéngitarr och fick bra kontakt med 
Sandén och beställde senare en ny, en jum-
bomodell2. De flesta som spelar modern 
fingerstyle använder jumbogitarr. Man får 
lite längre tonlängd (sustain). Locket på 
min Sandéngitarr är i ceder, den svarar väl-
digt bra och är litet mörkare i tonen än gran 
samt är lite känsligare för mjukt anslag.

Cim har också en Lowden-gitarr, ett väl-
känt gitarrmärke inom fingerstylevärlden.

‒ Min Lowden är med ceder i lock och 
bakstycke i valnöt, det ger gitarren en folklig 
ton med väldigt bra separation av tonerna 
med en söt sustain. CJ Acoustic Music är de 
enda i Sverige som säljer Lowden.

Hur noterar man fingerstyle?
Den som studerar fingerstyle på ett seriöst 
sätt eller gör egna kompositioner, kommer 
förr eller senare in på frågan om notation. 
Cims uppfattning:

‒ Där har vi ett jätteproblem. Man spelar 
fingerstyle på alla nivåer och vill själv-
klart kunna notera sin musik. Så gott som 
alla använder tabulatur. Ett viktigt skäl 
är att man inom fingerstyle ofta använder 
omstämningar och då blir det nästan omöj-
ligt att läsa musiken i noter. Jag har många 
låtar där jag stämt i C#, G#, E, F#, B, 
D#. Men jag använder också noter, efter-
som jag behöver rytmiken och tonläng-
den och det går inte att följa harmoniska 
förlopp bra i tabulatur. 

Cim har kommit fram till att det behövs 
ytterligare ett system för slagverkseffekter:

‒ Jag ser gitarren som ett trumset som 
behöver noteras och preciseras. Men det 
räcker inte med att säga att här ska det vara 
ett slag, man behöver precisera hur och var 
själva slaget ska göras.

Så många fingerstylelåtar kan alltså 
behöva tre system för notation.

Egen musik 
Cim arbetar mycket med att göra sin egen 
musik.

‒ Jag sitter med gitarren och improviserar 
tills jag hittar något som fastnar. Musik är 
för mig en känsla i kroppen. När jag hittar 
något jag gillar så sparar jag det och jobbar 
vidare. Jag lägger ut små ljudklipp varje dag 
på Instagram och har nu fått över 10 000 
följare. Det blir en gitarrdagbok, som en 
ljudbank. Jag märkte att folk gillade att 
följa en idé fram till en färdig låt.

‒ Man hör ofta att något är skrivet för 
gitarr. Det är ett flöde om det är välkompo-
nerat och inga avhuggna toner eller avbrott. 
Det märks att Llobet och Tarrega som jag 
spelat mycket själva var gitarrister. Mycket 
av Villa-Lobos musik påminner om hur 
fingerstyle kan låta idag.

Råd till den som vill spela finger-
style
Vad behöver man tänka på om man vill 
gå över till/komplettera med fingerstyle 
och hållit på länge med klassisk gitarr och 
vill lära sig fingerstyle?

‒ Försök att hitta en låt, ett stycke som 
du tycker om och satsa på att lära dig det. 
Att bara köpa en bok om fingerstyletek-
nik och sätta igång ger inte så mycket. Jag 
köpte 20 böcker om fingerstyle som mest 
handlade om teknik och spelade igenom 
dem. Det gav inte så mycket. Man måste 
hitta det musikaliska, det sköna och vackra 
i det man vill spela. Sen ska man inte bli 
avskräckt och tro att fingerstyle handlar om 
att slå på gitarren. Det finns massor med 
musik där det inte ingår.

Vi kommer in på frågan om man måste 
skaffa en stålsträngad gitarr för att spela 
fingerstyle. Cim funderar:  

‒ Det är lättare att stämma om på en stål-

strängad gitarr. Man får lättare fram över-
toner och tonlängden (sustain) ökar, större 
flageolettydlighet och man kan utföra fler 
typer av perkussiva slag. En klassisk gitarr är 
lättare byggd. Tapping på en nylonsträngad 
gitarr är svårt och perkussiva effekter blir 
mer ihåliga. 

De flesta stålsträngade fabriksbyggda gitar-
rer har smalare greppbräda än en klassisk 
gitarr, men det finns gitarrer med samma 
bredd som på den nylonsträngade gitar-
ren. Man får prova sig fram. Om man vill 
ha strängar med lägre spänning så finns det 
”mjuka stålsträngar” (se artikel i detta num-
mer).

Se också rutan ”5 stycken som du inte får 
missa” med lyssnings- och speltips från Cim.

Framtiden
Cim har flera år kvar på högskolan men har 
redan börjat fundera på vad han ska göra 
efter utbildningen. Ska man lyckas som 
artist måste man kanske fokusera hårt på 
ett mindre område, men som lärare kan det 
vara viktigt att vara bred:

‒ Jag försöker hitta min väg inom fing-
erstyle och känner att jag är på god väg. 
Jag tänker att jag ska satsa på att uppträda 
så mycket som möjligt, men jag vill också 

undervisa. Jag kommer från en pedagog-
familj och tycker om att se när eleven för-
står, när polletten trillar ner. Jag har elever 
på Skype, i USA och i Piteå och får en del 
intäkter via Youtube, Spotify och Instagram. 
Jag är mycket nördig, om jag fastnar för 
något vill jag göra det fullt ut. Jag vill också 
spela mer modern svensk folkmusik och foga 
in det i mitt komponerande. 

Cim har också lärt känna Emil Ernebro 
och de trivs bra ihop. 

‒Vi ska göra en liten turné tillsammans i 
höst. Vi tänkte köra ett koncept, “Fingerstyle 
från början”. Han spelar deltablues fram 
till Jerry Reed och Chet Atkins. Sedan tar 
jag över från 1980-talet med gitarrister som 
Michael Hedges, Don Ross och så går vi ige-
nom när viktiga saker hände.

Vill du höra hur Cim låter finns det flera 
klipp utlagda på Youtube. Du kan också 
följa honom på Instagram @cimfrode. Du är 
välkommen att kontakta Cim på cim@cim-
frode.com, www.cimfrode.com 

Prisvärd studentluta 
Hieber 8-körig luta, ny de-
sign, från The Early Music 

Shop  
Välbyggd, vacker och 

välklingande renässansluta  
med 15 strängar i åtta körer.  
Den päronformade kroppen 
är byggd med ett mönster av  

olikfärgade trästavar och 
locket är i ljus Sitkagran. 

 
Finns nu i Sverige hos  

Fredmans Musik! 
 

 
www.fredmansmusik.com

2 Jumbogitarr syftar på kroppsformen på gitarren. Den har 
oftast större ”höfter” än en traditionell gitarr. Vanligt i 
fingerpicking är annars gitarrer av OM-modell (orchestra 
model).

På väg till dagens lektioner

Överhandsspel, bild Pierre Bravin

Jag spelar inte om jag 
inte har en bra ton.

Man måste hitta det 
musikaliska, det sköna 
och vackra i det man vill 
spela.

5 stycken som du inte 
får missa
1. Ragamuffin – Michael Hedges 

(DADGAD)
2. Wu Wei – Pierre Bensusan 

(DADGAD)
3. Drifting – Andy McKee 

(DADGAD)
4. Passionflower – Jon Gomm  

(Eb G Bb F G Bb)
5. Angelina – Tommy Emmanuel 

(Drop D, capo 2)

Samtliga låtar går att köpa tabs och 
noter på.
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RECENSIONER / SKIVOR z/ BÖCKER

Mats Bergström med  
Georg Riedel 
Sånger utan ord (2010) 
Julsånger utan ord (2012) 
Fler sånger utan ord (2015) 
Naxos 

Skivorna Sånger utan ord, Julsånger utan ord och Fler sånger utan ord bildar 
en trilogi, sprungen ur Mats Bergströms ambition att presentera en mängd 
fina melodier (mestadels ursprungligen sånger) i instrumental gitarrdräkt. 
Titeln är lånad från Felix Mendelssohn. På samtliga produktioner har han 
samarbetat tätt med den lysande kontrabasisten Georg Riedel, och på de 
två senare skivorna finns också flera prominenta gästmusiker. 

Valet av melodier är smakfullt och flera mindre kända kompositioner 
lyfts fram, vilket är välgörande. Det hade kanske varit lätt att luta sig mot 
publikfriande alster med hög igenkänningsfaktor, men här tycks målet 
i första hand ha varit att presentera fina melodier, vare sig de är allmänt 
bekanta eller ej. Så den som tror att detta handlar om slentrianproducerad 
easy-listening är helt fel ute. Det är förvisso lättillgänglig musik, men arrang-
erad och framförd med stor omsorg om materialet, musikalisk lyhördhet 
och imponerande hantverksskicklighet. 

Den första skivan inleds med Jan Ekedahls vackra Snön är kristaller och 
här spelar Mats även stålsträngad gitarr. Därefter blir det härliga tolk-
ningar av exempelvis Så skimrande var aldrig havet och Ted Gärdestads 
fantastiska Himlen är oskyldigt blå. Detta tillsammans med fint och ledigt 
duospel tillsammans med Riedel, en basist som spelar med trygghet och 
självklarhet, utan stora åtbörder men med just den inramning som tjänar 
låtarna. Det blir omedelbart en jazzigare atmosfär, med fint färgade ackord 
av Bergström, och det är lätt att associera till Pat Methenys och Charlie 
Hadens klassiska duoplatta Beyond The Missouri.

Olle Adolphson var, förutom att vara en fantastisk viskompositör, också 
en god gitarrist och har faktiskt komponerat några stycken för sologitarr, 
varav Habanera är ett som presenteras här (på den senaste skivan i trilogin 
finns ytterligare ett, Nils Dacke till minne). Sånger utan ord avslutas känsligt 
med den finstämda Yaqui. 

Den andra skivan, Julsånger utan ord, är ett lyckat försök att gjuta nytt 
liv i det, lindrigt uttryckt, något trötta konceptet ”julskiva”. Sådana får 
lätt något slentrianmässigt och oengagerat över sig, men så icke här. Det 
inledande spåret, den så vackra Det är en ros utsprungen, sätter tonen med 
en gång: här vankas det genomarbetade och fantasifulla arrangemang med 
en önskan om att beröra. Det blir efter hand också uppenbart att ännu 
en ambition varit att få med åtskilliga olika stilar och infallsvinklar ‒ inte 
bara det andäktigt stämningsfulla. 

Fenomenale folkmusikern och multiinstrumentalisten Per Runberg 
förankrar jultraditionerna långt tillbaka i tiden med hjälp av kohorn, tagel-
harpa och mungiga på ett par spår. Tjusigt! Lätt experimentjazzigt och 
uppfriskande blir det i Tomtarnas julnatt, där den lyhörde trumslagaren 
Jonas Holgersson medverkar. Låter detta som ett tvivelaktigt låtval? Nja, 

Thomas Lyng Poulsen 
Letters To Posterity Heitor Villa-Lobos – 
The Solo Guitar Works 
CVM 002

“Jag ser mina verk som brev till eftervärlden (letters to posterity), utan 
förväntan om svar” är ett ofta återgivet citat från Heitor Villa-Lobos, som 
bildar bakgrund till den här skivans titel. Danske Thomas Lyng Poulsen har 
tagit sig an uppgiften att spela in Villa-Lobos gitarrmusik, vilket är ett stort 
och respektingivande projekt – det är ett omfattande material att tränga in 
i och bitvis rejält svårspelat. Resultatet är denna egenproducerade dubbel-
CD. Arbetet med albumet finns beskrivet på en blogg (guitarconfessions.
blogspot.com) och det är rolig och givande läsning om glädjen och våndan 
i att spela gitarr och vara sin egen producent. 

Poulsen har dykit djupt in i Villa-Lobos musikaliska värld och framför 
överlag styckena fint. Ibland levereras versioner som avviker en del från de 
tolkningar som brukar höras. Så görs t. ex. den uttrycksfulla adagio-delen 
i det tredje preludiet (Hommage à Bach), som ofta spelas med ett roman-
tiskt präglat legato, här med mer accentuerade anslag. En detalj kan tyckas, 
men i ett så här pass känsloladdat parti ger det en annan upplevelse av hela 
kompositionen. 

Ibland hade jag önskat mer variation i spelet. Det är bitvis ganska långa 
stycken, med flera repriser och talrika upprepningar av sekvenser, varför större 
dynamisk spännvidd och ett vidare nyttjande av gitarrens olika klangfärger 
hade varit värdefullt. Det finns också några passager där större omsorg om 
tekniska detaljer skulle verkat välgörande. Men Poulsen är uppenbarligen 
en mycket kompetent gitarrist och till nästa skiva kan ett frimodigare men 
likväl disciplinerat spel lyfta fram hans kapacitet än mer. 

Ljudbilden är en smula platt och basregistret lider här och var av en viss 
”boomighet”, vilket leder till att ackord grumlas och kan upplevas som 
något orena, även då de i själva verket inte är det. Men detta bör ses som 
en randanmärkning. Det är mycket glädjande att alltfler gitarrister spelar 
in sig själva och ger ut resultatet. Det bidrar till mångfalden av tillgänglig 
klassisk gitarrmusik. Detta album är ett intressant tillskott till utbudet av 
Villa-Lobos-tolkningar. 

ANGE TURELL

det är både fräscht och fräckt och ger en schysst kryddning av julgröten. En 
viss skepsis inträder när jag ser titeln Rudolf med röda mulen, men det är en 
rolig tolkning i Django Reinhardt-stil med gästande gitarristen Andreas 
Öberg, som ju är en hejare på att bränna av flyhänta räkor, och även i den 
följande Hej mitt vinterland ger musiken en tillbakalutad hotjazz-prägel. 
Men Yngve Stoors Godjulvisan från Hawaii, med slidegitarr, banjo och en 
brusande orgel är väl hurtfrisk. Nog för att variation är bra, men här gick 
kanske önskan om att få med allt lite väl långt? Hela säcken knyts i alla fall 
ihop med en fin variant av Nu vilar hela jorden (Innsbruck ich muss dich las-
sen), och därmed är allt på plats igen. 

Georg Riedel är som bekant en framstående melodisnickare och på den 
tredje skivan i serien, Fler sånger utan ord, bidrar han med tre fina komposi-
tioner. Lillebror Söderlundh är väl mest känd för sina tonsättningar av Nils 
Ferlins texter, men han skrev också instrumentalmusik, däribland Liten vals 
för två gitarrer, ett spår där Göran Söllscher gästar. 

Denne är med även på nästa spår, den likaledes visassocierade Birger 
Sjöbergs Balen hos apotekaren (som det faktiskt inte finns någon text till) och 
Bo Nilssons vemodiga Arctic Romance, i ett välklingade arrangemang signe-
rat Bergström. Ännu en lyrisk höjdpunkt är, i mina öron, Fläskkvartettens 
Life Wish, med suggestivt hammondspel av Andreas Hellkvist. På albumet 
finns massor av fint musikanteri och det hela känns, trots sina blickar i olika 
riktningar, som en skön, organisk helhet. Flera spår kunde lyftas fram, men 
jag kan bara konstatera att detta är en högst njutbar skiva. 

För att summera det hela är Mats Bergström en alldeles utsökt både 
arrangör och gitarrist, med känsla för såväl det klassiska idiomet som jaz-
zens harmonik och fraseringskonst. I en rutinerad och mångsidig musikant 
som Georg Riedel har han en idealisk samarbetspartner. Skivorna bör ha 
en stor publik även långt utanför de hängivna gitarrfantasternas krets. Lju-
det på skivorna är, särskilt på de senare två, av ypperlig kvalitet, klart och 
detaljerat, med både rymd och närhet. Ett stort plus också för de välskrivna, 
informativa och personliga texterna som medföljer. 

ANGE TURELL
order@gehrmans.se

www.gehrmans.se 
tel 08-610 06 00
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Hilary Field
Premieres. Contemporary lyrical works for 
the classical guitar 
Yellow Tail Records YTC-10108

Amerikanska gitarristen Hilary Field har på sin sjätte CD koncentrerat sig på 
moderna kompositörer, alla födda under 1900-talet. Mest bekant är kanske 
argentinaren Jorge Morel som finns representerad med två kompositioner, 
Suite for Olga och Echoes del sur, den sistnämnda komponerad för Hilary 
Field. Över huvud taget är kompositionerna på skivan representanter för en 
lyrisk tradition som kanske är vanligare i äldre gitarrmusik. Jag gissar att 
det beror på att många av kompositörerna har anknytning till Sydamerika, 
men naturligtvis visar urvalet också på en preferens hos Hilary Fields. Fields 
har själv komponerat ett stycke på skivan, Donzella: Fantasia on a sephar-
dic lullaby. De övriga kompositörerna är Richard Lora, Alberto Cumplido, 
Victor Kioulaphides, Nadia Bosilova, Gerard Drozd och Rick Sowash. Jag 
blir nog själv mest tagen av de två sockersöta, långsamma kompositionerna 
av Nadia Borislova, Preludio och Baiser (Kiss).  

ROLF NILSÉN

Alfredo Lagos
Punto de fuga 
Universal 
0602547331984

Flamencogitarristen Alfredo Lagos gör sin solodebut på skiva med Punto de fuga, 
men Sverige-publiken har kunnat se honom i konsertsalar med en supertrio för 
några år sedan, då han turnerade med den senare avlidne sångaren Fernando 
Terremoto och den avantgardistiska flamencodansaren Israel Galván. Alfredo 
Lagos är en mycket ödmjuk och tillbakahållen musiker, hans soloskiva hade 
kunnat släppas för länge sedan, men det gör bara att debuten känns ännu mer 
mogen och välbalanserad. Han är inte heller den mest spektakulära flamenco-
gitarristen, inte snabbast, inte flashigast, men allt han gör kan han backa upp 
med en säker teknik och stor smakfullhet. 

Många artister väljer Alfredo Lagos som sin samarbetspartner eftersom han 
är en seriös musiker som alltid backat upp sina kolleger på ett förstklassigt sätt. 
Det gör också att på soloskivan finns gästspel från sångare som Estrella Morente, 
Guadiana, Diego Carrasco och brodern David Lagos. Bäst gillar jag den Soleá 
por Bulerías som Alfredo gör tillsammans med dansaren Israel Galván, där 
glöder Alfredos gitarr som mest... 

ROLF NILSÉN
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Esteban Colucci
German Dzhaparidze – 24 preludes and 
fugues
ECCD 1007 

Att ge sig på att komponera 24 parvis arrangerade preludier och fugor ‒ ett 
par i dur och ett par i moll för var och en av de tolv tonerna i den kromatiska 
skalan ‒ är naturligtvis en svindlande och krävande uppgift, som nog inte 
många ger sig på frivilligt utan att tänka sig noga för. Det mest kända och 
förmodligen tidigaste exemplet på ett sådant mastodontverk är J.S. Bachs 
Das Wohltemperierte Klavier, som väl får sägas ha stått som modell för de 
efterkommande försök som gjorts av bl. a. Dmitrij Sjostakovitj. 

Både Bach och Sjostakovitj skrev för klaviaturinstrument. Att istället ta 
sig an ett så här stort projekt för ett svårmanövrerat och egensinnigt instru-
ment som gitarren gör förmodligen processen än mer utmanande. Likväl 
komponerade den ryske kompositören Igor Rehkin 1990 ett sällan spelat, 
liknande verk för sologitarr. Och mellan 2004 och 2006 arbetade den geor-
giske kompositören German Dzhaparidze med sitt omfattande verk, som 
i sin helhet tar närmare två timmar att framföra och här ges ett ut på en 
välljudande dubbel-CD med den argentinske gitarristen Esteban Colucci. 
Jämförelser med Bach blir ofrånkomliga, och Dzhaparidze anknyter i sitt 
tonspråk ofta till denne och drar sig inte heller för att ibland använda barock-
liknande ornamentik. Men de lätt jazzkryddade ackord som förekommer 
här och var, samt en del tillfälliga utflykter som gränsar till atonalitet, gör 
att det ändå är uppenbart vilken tid vi befinner oss i. 

Det är mycket välkomponerat och musiken bjuder på en rikhaltig palett 
av tematiska idéer och fantasifulla klanger. Ofta är det enormt vackert. Det 
är alltså inte bara barockinfluenser som förekommer, stundvis låter det mer 
färgat av östeuropeisk folkmusik och ibland är klangerna närmast roman-
tiska. I den inledande satsens arpeggio-gymnastik finns en återkommande, 
lätt påträngande ton som känns lite skevt bluesig, så referenser finns åt 
skiftande håll. 

Esteban Colucci, som även tidigare gärna har spelat musik av kompositörer 
från öst, t. ex. på skivorna My Heart Is In The Highlands och Soliloquium, 
spelar med utsökt precision och förmår att lyfta fram de olika parallella 
melodilinjerna på ett sätt som gör den intrikata kontrapunktiken tydlig och 
högst njutbar. Att döma av texterna på skivomslaget har inspelningsarbetet 
sträckt sig över drygt ett och ett halvt år, vilket är fullt förståeligt med tanke 
på materialets omfattning och grad av komplexitet. 

Till en början hade jag svårt med ljudbilden på skivan ‒ den kändes lite 
steril och gitarren lät lite metallisk i mina öron (gissar att allt spelas på en 
doubletop-gitarr med karbonsträngar), men efter ett tags lyssnande tycker 
jag det är ett ljud som istället närmast hjälper till att bära fram polyfonin fint. 
Den ljudtekniskt intresserade kan också notera att inspelningen är gjord i 24 
bits/176.4 kHz, istället för 16 bits/44.1 kHz som annars är brukligt vad gäller 
CD-kvalitet, vilket sannolikt bidrar till den mycket klara ljudbilden. Detta 
är ett mycket hörvärt album: förstklassigt komponerande och förstklassigt 
framförande, och hela verket är någonting som borde intressera nyfikna 
gitarrister med den tekniska kapacitet som krävs. Rekommenderas varmt!

ANGE TURELL 

Igor Nedeljkovic
Docta ignorancia
Egen utgivning

Flamencogitarristen Igor Nedeljkovic är van vid att gå mot strömmen. Bara 
det att med sitt ursprung utanför Spanien (Serbien) kliva fram som en solo-
gitarrist i den högt konkurrensutsatta disciplinen flamencogitarr är ju till 
att börja med starkt. Men Igor är tredje generationen musiker, om än den 
första i familjen med flamenco som specialitet. Han är utbildad vid kon-
servatoriet i Córdoba och har alltid många avancerade tankar bakom det 
han gör med gitarren. Som en sådan ny sak inom flamencon att han i tre 

Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

Tel. +45-24893285  ·  guitar@carsten.nu
www.carsten.nu
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av spåren på skivan använder en helt annan stämning än den traditionella 
440 Hz (Igor använder då 432 Hz). 

Kanske är tanken där att återskapa äldre flamencogitarristers situation då 
de liksom lutenisterna i historien stämde utifrån vad de trodde att strängen 
klarar av. Igor spelar mycket med tekniken ”a cuerda pelá” där bassträng-
arna ofta får bära melodin anslagna av tummen. Han förenar, med andra 
ord, det moderna tänkandet med tillbakablickar på äldre traditioner inom 
flamencogitarrspelandet. Och han gör det med god smak, strålande teknik 
och en konsekvens som är ovanlig i vår tid. Det kan bli spännande att följa 
hans musicerande framöver.

ROLF NILSÉN
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Nils Klöfver
Altgitarr
ArtMusicProject

Nils Klöfver är en av de yngre gitarristerna som trakterar altgitarren i våra 
dagar. Han är faktiskt den person som initierat firandet av altgitarrens 
50-årsdag i Gitarr & Luta, och han ser också själv sin nya skiva som en hyll-
ning till instrumentet, samtidigt som han även presenterar sin inspelning 
på ett nyskapande sätt genom att samarbeta med en bildkonstnär, Jenny 
Svenberg Bunnel, som skapat en serie konstverk inspirerade av Klöfvers 
musicerande. Musiken utges i en begränsad upplaga (240 ex.) på vinyl-LP, 
där omslaget är ett signerat konstverk. Musiken kan även laddas ned digi-
talt på sedvanliga streaming-sajter. 

Skivan inleds med Bachs första svit för cello som Klöfver här presente-
rar som komponerad av Anna Magdalena Bach (andra hustrun till Johann 
Sebastian Bach). Därefter följer preludiet ur Bachs svit i E-dur för luta, Weiss’ 
Passacaglia, ett eget arrangemang av Greensleeves och sedan avslutas skivan 
med Göran Söllschers arrangemang av Lennon/McCartneys Fool on the hill. 
Klöfver spelar med en klar ton och inspelningen är välgjord i en lokal med 
akustik passande för instrumentet, vilket gör att ljudbilden blir på en gång 
djup och tydlig. I dessa tider, då många musiker kämpar ekonomiskt för att 
kunna ge ut sina musikinspelningar, känns det som ett fräscht initiativ med 
det koncept som Klöfver lanserar. Om det kommer att bli framgångsrikt 
eller förebildligt får tiden utvisa. Men det är roligt att se en yngre förmåga 
ge sig i kast med altgitarren och göra det så bra och på en internationell 
scen. Klöfver är baserad i London och har en livlig konsertkalender. Det 
finns något spännande och utmanande i hans musicerande som gör att jag 
känner ett starkt hopp om att det finns en framtid för altgitarren.

ROLF NILSÉN
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Norberto Torres &  
Carles Trepat
Barcelona y la configuración de la guitarra 
clásico-flamenca
Barcelona 2014

Ibland, har jag upplevt, är en boks titel så bra att det är svårt att fylla den med 
ett lika bra innehåll. Denna boktitel fyllde mig med förväntan att få uppkla-
rat just hur det gick till när den klassiska gitarren och flamencogitarren gick 
skilda vägar vid slutet av 1800-talet. Bokens 90-tal sidor uppfyller dock inte 
alla dessa mina drömmar, men det är ändå ett litet försök att rekonstruera 
och undersöka en mycket spännande epok i gitarrens historia. De båda pro-
ducenterna, Norberto Torres och Carles Trepat, uppmanades av Barcelonas 
flamencoförening El Dorado att i ett samarbete framföra ett föredrag (Torres) 
och en konsert (Trepat) på temat. 

Den senare gick såpass mycket upp i idén att han till konserten anlände 
med en gitarr byggd av Antonio Torres 1892 försedd med sensträngar. Kon-
serten finns upplagd på youtube (www.edicionescarena.com/page-concierto-
guitarra) med mycket god ljud- och bildkvalitet, och Trepats framförande 
inleds med ett stycke från det sena 1600-talets spanska barock för att sedan 
närma sig den musik som spelades av de gitarrister som diskuteras i föredraget 
av Norbert Torres. Och dessa är Trinidad Huerta, Julian Arcas, Francisco 
Tárrega, Paco el de Lucena, Rafael Marín, Miguel Borrull, Miguel Llobet 
och Ramón Montoya. Det handlar om fem eller sex generationer gitarrister 
och en period över ca 100 år. Norberto Torres redogörelse för gitarristerna och 
epoken utgör större delen av boken, men jag får direkt tanken att en utförlig 
undersökning av temat skulle resulterat i en mångdubbelt tjock volym. Kan-
ske kommer den så småningom, tills dess får man nöja sig med denna bok 
och själv fantisera utifrån titeln om alla möten och diskussioner som kan ha 
ägt rum mellan huvudpersonerna...

ROLF NILSÉN
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Augustin Carbonell ”Bola”
El sueño de Don Ramón Montoya

Det finns ingen monografi skriven om den store flamencogitarristen Ramón 
Montoya (1879‒1949), men en flamencogitarrist i en senare generation, Augus-
tin Carbonell med artistnamnet ”Bola”, har genomfört ett projekt som bäst 
kan karakteriseras som en hyllning till den legendariske gitarristen. Projektet 
består av en bok i ett mindre format och en CD med inspelningar av både 
Ramón Montoya och av Augustin Carbonell Bola. Det är svårt att se struk-
turen i bokens text. Det följer olika kapitel efter varandra med varierande 
innehåll, en del återger tidningsartiklar om Montoya, en del andra berättar 
om perioder i Montoyas liv, ett kapitel innehåller en intervju med Montoyas 
dotter Rosa. Boken avslutas med ett avsnitt med foton från Montoyas liv.

På CD:n spelar Bola några av Ramón Montoyas kompositioner och skivan 
avslutas med två ljudspår från en filminspelning, där Montoya och flamen-
cosångaren Pepe Marchena medverkade. För en flamencoaficionado är det 
hela naturligtvis intressant, men man kan inte säga att det ersätter behovet 
av en riktig och grundlig biografi om Ramón Montoya.

ROLF NILSÉN

Pablo San Nicasio
Strings attached. Intimate interviews with 
masters of Flamenco guitar vol 1
Oscar Herrero Editiones, Madrid 2015

Pablo San Nicasio har varit mycket flitig genom de senaste tio åren i sina 
kontakter med de främsta flamencogitarristerna. I denna volym 1 återfinns 
drygt 20-talet intervjuer med de stora mästarna och även med de tre största 
experterna inom flamencologin när det gäller flamencogitarren. På spanska 
har två volymer utgivits, Contra las cuerdas vol 1‒2, och det förvånar mig att 
se att den första av dem nu har översatts till engelska, jag trodde inte att det 
skulle finnas tillräcklig marknad för detta. Tyvärr är översättningarna inte 
alltid lysande, men det beror ju också på att flamencos har ett speciellt sätt att 
uttrycka sig, det är som att det finns ett speciellt språk för flamencosamman-
hang, där många uttryck är svåra att flytta över till ett annat språk än spanskan. 

För mig, som flamenco-nörd, är översättningen ändå tacksam, jag läser 
engelska mycket snabbare än spanska. Men jag undrar om inte merparten 
av den snäva skaran intresserade hellre läser intervjuerna på originalspråket. 
Särskilt intressant är det förstås att läsa intervjuerna med de bortgångna Paco 
de Lucía och Enrique de Melchor. Men alla de medverkande är stora legen-
der och det är också så att den första volymen är huvudsakligen ägnad den 
äldre generationen, medan volym 2 innehåller intervjuer med några av dagens 
uppåtgående stjärnor. Om man vill veta hemligheterna bakom det fantastiska 
flamencogitarrspelet så är detta den mest direkta källan...

ROLF NILSÉN

LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet
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Christopher Page
The Guitar in Tudor England – A Social and 
Musical History
Cambridge University Press 2015. ISBN 
9781107108363

Christopher Page är professor i musik vid Gresham College, körledare och 
verksam forskare kring inte minst medeltida sång- och instrumentalmu-
sik. Men han har också intresserat sig för gitarren och dess roll framför allt 
i England. Han har hållit en serie intressanta föreläsningar (tillgängliga på 
Internet via Youtube) i ämnet, där han på ett delvis nytt och annorlunda sätt 
också fördjupar och anknyter till gitarrens roll i det dåtida samhället. Dessa 
föreläsningar kan verkligen rekommenderas! Forskningen kring gitarrens 
historia i England under 1500-talet har varit begränsad. Vi förknippar knap-
past heller Tudor- eller den elisabetanska perioden med ett instrument som 
gitarren. Snarare förväntar vi oss lutan under dessa perioder både i rollen 
som ackompanjemang till sånger och som sofistikerat soloinstrument. För 
den tidiga gitarrens utveckling har vi av naturliga skäl snarare vänt blicken 
mot Frankrike. Här publicerades flera vackra böcker med tabulatur för den 
fyrakoriga gitarren under 1550-talet. 

Mot bakgrund av ett ganska magert bevarat musikaliskt material har 
Christopher Page i sin bok vaskat fram mycket information genom att 
utnyttja arkiv och ikonografiskt underlag. Man kan inte påstå att källma-
terialet är rikt, och som ett exempel kan nämnas den enda kända bevarade 
gitarrskolan från 1500-talet med den troliga titeln The breffe and playne 
instruction to lerne to play on the gyttron and also the Cetterne och sannolikt 
tryckt 1568‒1569. Den trycktes i England, troligen efter en fransk förlaga, 
men kvar finns bara några enstaka sidor och som dessutom först upptäcktes 
nyligen. Christopher Page lyckas dock utifrån detta knappa underlag skapa 
en spännande helhetsbild av gitarrens utveckling under Tudorperioden i 
England. En förklaring är naturligtvis Pages stora beläsenhet och förmåga 
att kombinera fragment till en trovärdig helhet. Benämningar på musik-
instrument under tidigare perioder vållar många gånger huvudbry och 
kan lätt leda vilse. Det finns många stavningsvarianter. Page uppehåller sig 
i huvudtexten och i ett appendix kring denna problematik, som man hela 
tiden stöter på i ett varierande skriftligt material. Han gör det sannolikt att 
begreppet gittern under Tudortiden är liktydigt med den fyrakoriga gitarr 
vi känner från bl. a. franska källor. 

Som nämnts är det bevarade musikaliska materialet med klar anknytning 
till gitarren synnerligen knappt under Tudortiden. T. ex. finns det inte en 
enda sång med bevarat ackompanjemang för den fyrakoriga gitarren. Annat 
källmaterial visar dock att gitarren användes som ackompanjemang och 
Page visar i boken på hur man kan rekonstruera en sådan repertoar. Även 
solomusiken är fragmentariskt bevarad, men även här går det att rekonstru-
era, t. ex. med hjälp av de franska gitarrtabulaturböckerna från tiden. Det 
franska inflytandet på gitarren i Tudortidens England är omfattande och 
alldeles uppenbart. 

Gitarrspelandet under Tudortiden tycks ha varit en nästan uteslutande 
manlig verksamhet. Det finns få referenser till kvinnors intresse: en är att 
drottning Elisabeth fick levererat tre gitterns till sitt hov och en annan där 
en kvinna fäster en lapp med en kärleksförklaring till en Thomas Wythorne 

Mars

4  Torsby Schuberts Winterreise Jakob Högström baryton, 
Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett.

10  Stockholm Solna bibliotek kl 9.30, kl 10.30 och kl 12.00 
“Det hemliga rummet” Haga Duo, Sareidah Hildebrand 
flöjt, Joakim Lundström gitarr.

11  Örebro Konserthus kl 15.00 och kl 16.00 “Det hemliga 
rummet” Haga Duo, Sareidah Hildebrand flöjt, Joakim 
Lundström gitarr.

11  Trosa, Trosa kvarn kl 19.00 Jeanette Köhn, Olle Persson & 
Mats Bergström.

12  Köping Rådhuset kl 16.00 Jeanette Köhn, Olle Persson & 
Mats Bergström. 

12  Stockholm Sundbybergs VII Gitarrfestival Kulturcentrum 
Hallonbergen Göran Söllscher.

13  Osby Konsertförening kl 16.00 David Härenstam & Stina 
Ekblad. 

14  Oskarshamn Folkhögskolan Ceciliakapellet kl 19.00 David 
Härenstam & Nils-Erik Sparf & Elemer Lavotha.  

14  England London St Peters Church Notting Hill kl 13.00 
Jonatan Bougt & Irena Radic Guitar & Piano Recital. 

17  Stockholm KTH SingSing kl 12.10 Mandolinensemblen 
Spätlese från Hessen tillsammans med Stockholms Gitarr-
ensemble. 

17–20 Oskarshamns internationella gitarrfestival Marco 
Tamayo, Marcus Strand m. fl.

18  Stockholm Sollentuna Centrum Amorinasalen kl 19.30 
Mandolinensemblen Spätlese från Hessen tillsammans 
med Stockholms Gitarrensemble. 

19  Falun Kristine kyrka Lunchkonsert kl 12.00 Leif-Åke 
Wiklund Johann Sebastian Bach: Partita nr 2 d-moll 
”Chaconne”.

19  Norge Vesfold Gitarrforum Olavskapellet kl 15.00 Vivaldi 
gitarrtrio, Mario Cosco, Ignazio Viola, Enrico Negro.

20  Norge Vesfold Gitarrforum Vallö kyrka Vivaldi Gitarrtrio, 
Mario Cosco, Ignazio Viola, Enrico Negro.

23  Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen kl 19.00 Eric 
Lammers.

29  Göteborg Johannebergskyrkan kl 12.00 Peter Larsson 
spelar J.S. Bach.

25  Järvsö Järvsöbaden kl 18.00 Haga Duo, Sareidah Hilde-
brand tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr.

April

8  Uppsala Svensk flöjtfestival 2016 Haga Duo, Sareidah Hilde-
brand flöjt, Joakim Lundström gitarr konsert & masterclass. 

8  Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen kl 18.00 Frau-
chi Guitar Quartet.

9  Sollefteå kyrka kl 18.00 Frauchi Guitar Quartet.

10  Sundsvalls kyrka kl 11.00 Frauchi Guitar Quartet.

10  Piteå Kyrka kl 19.00 Frauchi Guitar Quartet.

10  Stockholm Hjorthagen Folkkulturcentrum kl 15.00 Stock-
holms Gitarrensemble.

13  Piteå på Musik- och Dansskolan kl 16.00 Frauchi Guitar 
Quartet.

15  Holland Tilburg Eric Lammers.

16  Kvarns Herrgård kl 16.00 Mårten Falk sologitarr.

16  Jokkmokks Gamla kyrka kl 18.00 Frauchi Guitar Quartet.

17 Luleå kyrka kl 16.00 Frauchi Guitar Quartet.

21 Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen Gitarrelever 
från Oskarhamns folkhögskola.

23  Gislaved Concierto de Aranjuez Göran Söllscher.

23 Norge Grimstad kl 13 Haga Duo, Sareidah Hildebrand 
flöjt, Joakim Lundström gitarr.

24  Norge Mandal kl 18.00 Haga Duo, Sareidah Hildebrand 
flöjt, Joakim Lundström gitarr.

24  Uppsala Vaksala kyrka David Härenstam & Emma Tran-
strömer.

27  England Cambridge Emmanuel United Reformed Church kl 
13.00 Jonatan Bougt & Irena Radic Guitar & Piano Recital.

Maj

3  Jönköping Konserthuset Spira Göran Söllscher.

5–8  USA Iowa City och Cedar Rapids Gitarrfestivalen IARGUS 
10-årsjubileum Stefan Wester. 

14  Västerås Konserthus Lilla salen kl 15.00 Stockholm Contem-
porary Guitar Ensemble. Georg Gulyas, Joakim Lundström, 
Jakob Kellerman och Mauro Godoy-Villalobos framför musik 
av M. G-Villalobos.

21  Stockholm Biocafé Tellus kl 16.00 Stockholms Gitarr-
ensemble.

22  Hindås Kulturfestival Eric Lammers.

29  Norge Vesfold Gitarrforum Sandar kyrka kl 19.00 Cuenca 
Duo Francisco och José Manuel Cuenca gitarr och piano.

Juni

4  Norge Vesfold Gitarrforum Olavkapellet Manuela Matis 
violin, Gisle Krogseth gitarr.

5  Norge Vesfold Gitarrforum Vallö kyrka Manuela Matis 
violin, Gisle Krogseth gitarr.

29  Göteborg Grevegårdens kyrka Tynnereds församling kl 
19.00 John Elénius. Musik av Mudarra, Buxtehude, Fro-
berger, Weiss & Bach. 

KONSERTKALENDER

mellan strängarna på hans gitarr! Denna obalans mellan könen jämnar dock 
ut sig något under de följande seklerna åtminstone beträffande gitarrspelan-
det. Det ikonografiska materialet kring den fyrakoriga gitarren är synnerligen 
knappt och det mest kända är väl avbildningen som finns i Granlons och 
Fezandats fyra gitarrböcker från 1551‒1552. Omslaget till Pages bok pryds av 
en intarsia med en gitarr på det s.k. Eglantine Table i Hardwick Hall som 
daterats till 1567. Den avbildade gitarren har en del underligheter: ljudhålets 
placering nära stallet, stränguppsättning m.m., men att det faktiskt är en 
gitarr går inte att ta miste på. Boken är försedd med ovanligt många appen-
dix (eller om man så vill extra tillägg). I viss utsträckning blir informationen 
dubblerad, men jag kan se poängen med att inte belasta huvudtexten med 
en mängd i och för sig intressanta utläggningar. 

Ett appendix behandlar besträngningen av den fyrakoriga gitarren. Ett 
annat ger kronologiska belägg för och utdrag av engelska källor där gittern 
nämns från perioden 1550‒1605. Anmärkningsvärt är att benämningen git-
tern tycks försvinna helt under 1610-talet. Mig veterligt finns ingen motsva-
rande generell undersökning av gitarrens utveckling i England för de följande 
seklerna. Att källmaterialet blir rikare är ju både ett problem och en möjlighet! 
Som man kan förvänta sig av ett vetenskapligt verk så finns här en detaljerad 
käll- och litteraturförteckning samt ett person- och sakregister. Jag tycker att 
Pages bok verkligen visar på de möjligheter som finns att öka kunskapen om 
t .ex. gitarren bara genom att gräva lite djupare i arkiv, bildmaterial m.m. och 
sedan kombinera detta med andra samhällsfenomen. Det är en utomordentlig 
prestation att kunna levandegöra ett instruments historia under en viss epok 
med ett så magert underlag. Boken ger också läsaren intressanta inblickar i 
Tudortidens sociala och kulturella liv. Christopher Page lyckas också väl med 
att kombinera grundlig vetenskaplighet med god läsbarhet och därmed skapa 
en mycket läsvärd bok.

KENNETH SPARR

Gå in på www.sgls.nu och SGLS facebook-sida. Där  
hittar du de senaste uppdateringarna av gitarrkonserter i 
Norden.

Musiklinje 
i Bohuslän

FYRA MUSIKPROFILER:

KLASSISK GITARRPROFIL

KLASSISK SLAGVERKSPROFIL

JAZZPROFIL

INTRODUKTIONSPROFIL: 
KLASSISK GITARR, SLAGVERK 

SAMT PIANO

www.ljungskile.org

Sista ansökningsdag inför 
läsåret 2016/17 är 10 mars



Svenska gitarr- och
lutafestivalen 2016

Stanley Yates
24 - 30 juli
www.sgls.nu
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Ingesunds folkhögskola 24-30 juli Klassisk gitarr Fingerstyle Flamenco Luta
Gitarrorkester Ensemble Kompgitarr
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