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Full aktivitet
i Gitarr-Sverige
Som detta nummer kan illustrera så är det på många håll i Sverige så att man vill 
ha en egen gitarrfestival. Man kan undra om detta innebär att det är på gång ett 
uppsving i intresset för klassisk gitarr? Från tidigare diskussioner i frågan har jag 
förstått att detta egentligen inte är fallet, och då tolkar jag rapporterna som inkom
mer till vår tidning som att det istället finns gott om handlingskraftiga eldsjälar 
som tar saken i egen hand och arrangerar konserter och festivaler. 

Och så är det nog ofta, att vill man att något ska hända så får man ta tag i det hela 
själv. Jag tror att de dåliga ekonomiska tiderna har fått många arrangörer att tveka 
och tvivla, men har man en god idé så tycker jag att man måste göra ett försök. 
Annars kanske man grämer sig resten av livet över att man inte vågade spänna 
bågen (strängen). Man kan kolla upp vilka möjligheter det finns att få stöd från 
kommun, landsting och kulturråd och slå sig ihop med studieförbund, musiksko
lor och kulturföreningar. Är man fler så delar man på riskerna som då också blir 
mindre. Jag har själv arrangerat flamencokonserter under en tioårsperiod och det 
var många gånger både arbetsamt och ovisst, men jag skulle absolut inte vilja ha 
det ogjort!

På samma vis är det med mitt engagemang som redaktör för Gitarr & Luta som 
nu lider mot sitt slut. När jag började min första period som redaktör för många år 
sedan var jag i stort sett ensam i redaktionen. Då blev det ibland tufft att få färdig 
tidningen. Nu utgörs redaktionen av ett gäng kunniga och inspirerande med
arbetare som har gjort Gitarr & Luta till en fantastiskt fin tidning som väl skulle 
kunna tävla med t ex den engelska “Classical Guitar”. Och även om jag kommer 
att finnas med i fortsättningen i redaktionen och som skribent, så ångrar jag inte 
för en sekund att jag en gång tog på mig uppdraget som redaktör, det är ett arbete 
jag lärt mig mycket av och jag är stolt över resultatet. 

Nu är detta mitt sista nummer som redaktör och Jan Rudling kommer från 
och med nästa nummer att ta över posten. Jan har varit medlem i SGLS sedan 
1980talets början och spelar gitarr sedan 6070talet. Han har ett brett musikaliskt 
intresse och har alltid läst Gitarr & Luta med stort intresse. Jag önskar honom 
lycka till och är övertygad om att han och resten av redaktionen kommer att ha ett 
gott samarbete och skapa spännande tidningsnummer.

Vi bjuder här på ett späckat nummer av Gitarr & Luta med bl a intervjuer med 
Jakob Lindberg och Mårten Falk. Gitarrbyggaren Rudolf Ladenstein har skrivit 
en mycket nyttig artikel under rubriken “Fukt” som skulle kunna rädda många 
gitarrer om man drar lärdom av de insikter som förmedlas. Vidare en spännande 
berättelse från en resa till en konsert på Mallorca och Elena Cásolis inspirerande 
tips om hur man kan hantera den spända situationen att befinna sig på en scen 
inför en publik.

Trevlig läsning!

Rolf Nilsén, redaktör

Fakturera för giget 
utan att ha företag!
� 

� 
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Kompositören
Stephen Dodgson
gick bort den 13 april

Den 13 april gick kompositören Stephen 
Dodgson bort. Efter sig lämnar han 
en gedigen samling av verk, däribland 
många kompositioner för gitarr. Dodgson 
studerade vid Royal College of Music där 
han senare kom att undervisa i komposi
tion. Dodgson komponerade musik i 
många olika genrer, men han var kanske 
bäst känd för de verk han skrev för gitarr. 
Bland de gitarrister som fått komposi
tioner tillägnade sig finns Julian Bream, 
Angelo Gilardino, Nicola Hall, John 
Williams och Eden Stell duo. Stephen 
Dodgson blev 89 år.

21:a gitarrfestivalen i 
Mottola

Festivalens toppnamn detta år är Marco 
Socias, som tillsammans med Tom 
Kerstens är de enda sologitarristerna på 
programmet. Därutöver är inte mindre 
än fem duos kontrakterade att framträda. 
Under festivalperioden avgörs också den 
19:e omgången av festivalens gitarrtävling 
där man kan delta i fyra olika klasser: 35 
år eller yngre, födda 1993–1997, födda 
1998–2000 och födda 2001 eller senare. 

Stort Dowland- 
jubileum i Cambridge

Just vid detta nummers pressläggning hölls 
i Cambridge ett stort evenemang den 45 
maj för att högtidlighålla 450årsmin
net av John Dowlands födelse. Det är 
Royal Musical Association, Lute Society, 
Universitetet i Huddersfield och Fizwil
liam College i Cambridge som står som 
arrangörer. Man har under de två dagarna 
samlat några av de allra främsta musikerna 
som framfört Dowlands musik och även 
en lång rad forskare som ska hålla semina
rier. Fyra konserter ges av Jakob Lindberg 
och Emma Kirkby, Nigel North, The Rose 
Consort of Viols och Paul O’Dette. Bland 
rubrikerna för föredragen kan man hitta så 
spännande titlar som “Diana Poulton’s love 
affair with John Dowland” och “Dowland’s 
iPod: Some Possible Models for John 
Dowland’s Lute Fantasias”.  Mer finns att 
läsa om evenemanget på http://cantasto
rie05.com/DowlandConference/  Redaktö
ren beklagar att han inte kunde närvara...

Masterutbildning vid 
universitetet i Alicante
En andra omgång studenter välkom
nas till masterutbildning i Alicante där 
lärarstaben inkluderar Manuel Barrueco, 
David Russell, Nigel North, Hopkinson 
Smith, Ignacio Rodes, Carles Trepat, 
Roberto Aussel och dirigenten José de 
Eusebio. Den första kullens undervisning 
började i januari och varar till juli. 

Gitarrdagar i Ljungskile
Den 13–16 juni är det gitarrkurs på Ljungs
kile folkhögskola för lärarna Christer 
Brodén och Mårten Falk. Liksom tidigare 
år bjuds det på masterclasses, konserter, 
ensemblespel och kammarmusik varje 
dag. Förutom aktiva elever är även passiva 
deltagare välkomna att lyssna på kvälls
konserter och masterclasses. Parallellt 
pågår kurser i piano, sång och marimba. 

Johannes Möller spelar 
på Santo Tirso-festivalen

Johannes Möllers internationella karriär 
rullar på. I slutet av maj månad är han ett 
av toppnamnen som framträder vid den 
19:e omgången av gitarrfestivalen i Santo 
Tirso. Förutom Johannes Möller spelar 
även gitarrister som Joseph Tawadros, Peter 
Finger och David Russell under festivalen. 

Ny gitarrkonsertserie 
i Stockholm

I april inleddes på Lilla Akademien i 
Stockholm en ny serie gitarrkonserter, 
”Lilla Akademiens gitarrserie” med en 
konsert och masterclass med den finske 
mästergitarristen Patrick Vena. Planen 
är att fortsätta med minst en gitarrkon
sert i månaden – under maj månad i 
form av en porträttkonsert med Heitor 
VillaLobos gitarrmusik. Mårten Falk 
kommer att framföra preludier, Choros 
nr 1, Valsa Concerto samt 12 etyder för 
sologitarr. Dessutom bjuds vi på Villa
Lobos två sånger med gitarr samt en 
duo med flöjt. Förhandlingar pågår även 
om att få den mexikanska gitarrkvartet
ten Cuarteto Orishas samt gitarrduon 
Magnus Andersson och Arturo Tallini 
att framräda under maj månad. Lilla 
Akademiens gitarrserie fortsätter sedan i 
augusti efter sommaruppehållet.

SGLS ÅRSMÖTE 2013

SGLS medlemmar kallas härmed till årsmöte 2013 

Tid : tisdagen 2013 07 23 kl 18.00  
Plats : aulan på Ingesunds folkhögskola

Motioner skickas till SGLS sekreterare
Roland Hogman: hogmanton@swipnet.se

Förslag till valberedningen lämnas till
valberedningens sammankallande
Anders Jägergård: anders.jagergard@orebro.se

Varmt välkomna

STYRELSEN

Den 25–27 januari ägde Lilla Gitarrfesti
valen rum i Stockholm. Det hela inled
des med en fantastisk konsert med Sven 
Lundestad i Stiftelsen Musik kulturens 
Främjandes lokaler på Östermalm. 
Mitt bland gamla lutor, barockgitarrer, 
harpor och clavikord från svunna sekler 
fick publiken njuta av känslosamma 
och tekniskt fulländade tolkningar 
av kompositioner av bl.a. Sainz de la 
Maza, Giuliani, Manjon samt ett flertal 
tangoinspirerade stycken från Argentina. 
Dagen efter undervisade Lundestad de 
aktiva deltagarna i masterclass i Lilla 
Akademiens lokaler. Eleverna, som kom
mit från stora delar av Sverige, sög girigt 
i sig av den norske professor Emeritus 
stora kunnande. Efter lunchen höll en 

av Lilla Akademiens egna gitarrlärare, 
 Mårten Falk, en lunchkonsert som tog 
oss genom sex seklers musik på vihuela, 
luta, barockgitarr, rysk åttasträngad 
gitarr samt vanlig spansk sexsträngad. 
Medverkade gjorde även sångerskan 
Ingrid Falk. Masterclassen fortsatte hela 
eftermiddagen innan det var dags att 
återvända till Musikkulturens Främjande 
för en konsert med Mats Bergström. 
Mats gav som vanligt en underbar kon
sert med genommusikaliska interpreta
tioner av VillaLobos, Bach, Ida Lundén, 
Ludd och Fernando Sor. Nästa dag var 
det Mats Bergström som höll i master
classen och eleverna fick ta del av dennes 
funderingar kring musikalisk interpreta
tion, ergonomi och musikerskap. Avslut

ningskonserten var både en möjlighet för 
eleverna att spela upp stycken de arbetat 
med och ett tillfälle att höra kursens 
lärare  Lundestad, Bergström, Falk och 
Jenny Horn framträda i olika konstel
lationer. Denna konsert bjöd dessutom 
på inte mindre än två uruppföranden: 
dels en gitarrkvartett av SvenDavid 
 Sandström, dels ett stycke för tretton 
gitarrer av Christofer Elgh. Festivalen var 
en stor succé och planen är att göra detta 
till en årligen återkommande tradition 
på Lilla Akademien i Stockholm.

Lilla Gitarrfestivalen
En succé som gav mersmak
TEXT: EMELIA ERLANDSSON FOTO: STIG JONSSON

Lärarkvartetten uruppför ett stycke av Sven-David Sandström.

Liv LeMoyne och Mats Bergström.

Rebecca och Erica spelar Albéniz för Patrick Vena.Rasmus Vamos-Fecher och Sven Lundestad.
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Sundsvalls Gitarrfestival 
 arrangerades i år för tredje året i 
följd på initiativ av den ideella 
föreningen Almamia lilla  scenen 
i samarbete med Sundsvalls 
Kultur skola. Festivalen utsträcktes 
i tid mellan den 18 och 23 mars 
med fyra dagars programinnehåll.

Inledde festivalen gjorde Duo Four hands 
med Börje Sandqvist och Mats Norrefalk 
i en workshop för Kulturskolans elever 
och senare på kvällen en konsert. Temat 
för workshopen var gitarrkomp. En rad 
olika kompstilar för gitarr presenterades 
och övades i grupp. Ett sällsamt sväng 
infann sig när 40 stycken gitarrer samti
digt hittade rätt bland dämpningar och 
accenter. De medverkande eleverna och 
deras lärare hade en toppendag tillsam
mans med dessa trevliga musikanter.

Duons kvällskonsert blev också en med
ryckande föreställning, och det lekfulla 
spelsättet imponerade och inspirerade 
åhörarna. Vem skulle inte vilja kunna spela 
på detta sätt? Otvunget och spontant men 
samtidigt med full kontroll över musikens 
förlopp, var intrycket från undertecknad.

Andra dagen fortsatte med den nya 
genera tionens gitarrister för att citera 
rubriken i lokalpressens recension. Fred 
Holmlund och Gabriella Quevedo gav 
två konserter under dagen, en för Kultur
skolans elever och senare en kvällskonsert på 
 Almamia. Båda imponerade i sina framfö
randen och har redan nu kommit en lång 
bit på väg mot att bli fullfjädrade gitarrister, 
inte bara tekniskt utan även musikaliskt.

Tredje dagens program var festivalens 
huvudnummer med Jakob Lindberg i 
en solokonsert med lutmusik. Denna 
konsert tillägnades inte bara gitarrfesti
valen utan även European Early Music 
Day som firades för första gången denna 
dag över hela Europa. Konsertens första 
del ägnades helt åt 450årsjubilaren John 
Dowlands musik. För undertecknad var 
många stycken helt nya, och Dowlands 
musik, framförd på detta eminenta sätt, 

är verkligen en musikskatt att ösa ur. 
Lokalpressen gav här en helt träffande 
recension när man rubricerade konserten 
som ”Den sjungande lutan”!

Festivalens sista dag avslutades med elev
konserten ”Kulturskolans gitarrer”, där 
elever från Kulturskolan fick visa upp sitt 
kunnande. Det blev en mycket välbesökt 
konsert där många elever tog chansen 
att visa upp sina färdigheter. Konserten 
avslutades med att samtliga elever spelade 
tillsammans med sina lärare i en gitarr
orkester. Det blev en fin avslutning på en 
konsert med så många medverkande.

Föreningen Almamia lilla scenen vill 
tacka alla medverkande och lärare från 
Kulturskolan för årets festival, och redan 
nu finns det anledning att se fram emot 
nästa års upplaga med Anabel Montesinos 
och Nordiska Kammarorkestern. 

Sundsvalls III Gitarrfestival, 2013

Ett sällsamt sväng infann sig när 40 
stycken gitarrer samtidigt hittade rätt 
bland dämpningar och accenter. 

TEXT: THOMAS BRäNNSTRÖM  FOTO: JOEL SUNDqVIST

Oskarshamns
internationella
gitarrfestival
21–24 mars 2013

V   ad kan man göra på vårkanten 
när man sitter hemma på kam
maren, solospelar på gitarren 

dagarna i ända och längtar till sommarens 
höjdpunkt: att musicera tillsammans med 
andra gitarrister på sommarkurs? – Jo, 
åka till Oskarshamn, som anordnar sin 
internationella gitarrfestival i mars för 
tredje året i rad. Det började första året 
som ett elev och lärarutbyte mellan några 
gitarrutbildningar på gymnasie och hög
skolenivå, men festivalen har efter hand 
breddats till andra intresserade deltagare 
i olika åldrar.  Motorn i festivalen är Eric 
Lammers, i gott samarbete med undervi
sande och även konserterande lärare.

KONSERTER
Årets stora namn på artistlistan var Göran 
Söllscher. Torsdagkvällen inleddes med 
hans konsert i Ceciliakapellet, och mycket 
på repertoaren var Bach. Men vi fick 
också avnjuta Weiss, Roman, VillaLobos 
och Arvo Pärt. Kapellet var fullsatt, 

både av festivaldeltagare och intresse
rade Oskarshamnsbor. Konserten var ett 
samarrangemang mellan Oskarshamns 
folkhögskola och Oskarshamns kammar
musikförening.

Fredag var Söllscher masterclasslärare på 
ett förmiddags och ett eftermiddagspass. 
Inte oväntat var det olika Bachstycken 
som eleverna spelade upp och fick 
feedback på. Vi åhörare fick njuta av en 
lysande pedagog i dialog med fantastiskt 
duktiga gitarrstudenter.

Fredagkvällen var det dags för en svensk/
spansk kvintett med projektnamnet 
Europa Nord & Syd. Det var spanskorna 
Maria Umbert och Nuria Cervantes 
tillsammans med svenskorna Helena 
Björzén, BrittLouise EkmanGranseth 
och Yvonne Nordström. På repertoaren 
stod en spännande blandning av äldre och 
nutida stycken, från Bach, Grieg, Albéniz, 
Granados till amerikansk filmmusik och 

norrmannen Öistein Sommerfeldt. Även 
framförandet var varierat. Mest spelade 
hela kvintetten, men stycken spelades 
också i duo och trioform. Härligt att se 
och höra fem kvinnliga gitarrister i aktion 
på scenen.

Vi fick även lyssna till en fin konsert med 
Mikael Bremer, som också var lärare på en 
workshop. Flera av Eric Lammers’ gitarr
elever från Oskarshamns folkhögskola hade 
konsert både i stadens kulturhus och kyrka.

Lördag kväll var det elevafton. Gitarrfes
tivalen avrundades söndag kl 13 med Bo 
HansonEric Lammers gitarrduo. Vi fick 
lyssna till Gabriel Faurés Suite dolly opus 
56 samt Fernando Sors L’encouragement 
opus 24. En magisk halvtimme att ta med 
sig på hemresan.

TEXT: INGRID SELNES FOTO: CHRISTER PETERSSON

Mikael Bremer stämmer gitarren inför sitt konsertframträdande.
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Gitarrspel på elevafton. Moa Nissfolk. Sång och gitarrspel på elevafton. Nanna Walderhaug.

Göran Söllschers masterelev heter Robin Jämtgård, och det är definiMasterclass med Robin Jämtgård och Göran Söllscher.

kämpar med de rätta vinklingarna på 
vänsterhanden. Försök att åstadkomma 
vacker ton och samtidigt undvika smärta 
i underarm och axel. Träning är A och O,  
det går inte att komma ifrån. Tekniköv
ningar och uppvärmning är vardagsmat 
för gitarrstudenter under utbildning, men 
för en hobbygitarrist som mig är det lätt 
att hoppa över de momenten när jag väl 
har satt mig för att spela. Kompendiet 
vi fick ska jag ställa fram på notstället 
hemma, som en uppmaning.

NURIA CERVANTES                     
OCH MARIA UMBERT
Här var ergonomi och naglar i centrum. 
Maria och Nuria undervisar unga gitar
relever i Spanien och de talade mycket 
om vikten att sitta rätt och vara avslapp
nad trots att man spänner ganska många 
muskler vid spelandet. Inte helt obekant 
för oss gitarrister, men värt att påminna 
om med jämna mellanrum. Vi fick indivi
duell syning av naglar, och det gladde mig 
att jag fick ”MVG” på den fronten, för 
det gångna året har jag aktivt jobbat med 
filande och nagelolja efter flera år av sköra 
och ständigt brutna naglar. Ett kvitto på 
att ansträngningarna gett resultat.

BO HANSSON.                         
MUSIKTEORI OCH TONBILDNING
Återigen fick jag en påminnelse om ambi
tionsnivån hos hobbygitarristen kontra 
musikstudenten. Musikteori är inte det 
jag lägger så mycket krut på i min spel
vardag. Dominant och subdominant dia
toniska ackord och den kära kvintcirkeln; 
alla begrepp har jag stiftat bekantskap 

WORKSHOPS
Konceptet med workshops byggde på 
allas deltagande i samtliga sex pass under 
fredagen och lördagen. Söndag förmiddag 
var tillfället att i fyra pass fördjupa sig lite 
mer i det man fått nosa lite på.

Här kommer en liten personlig 
 sammanfattning av workshoppassen :

JOHAN DAHLBERG.                      
FLAMENCO 
Genren känns oöverstiglig för mig som klas
sisk gitarrist; tekniken är ju så annorlunda.  
Jag nöjer mig nog mest med att lyssna på 
flamenco och bläddra i Johans fina kom
pendium om flamencohistoria och teknik. 
Häftet innehåller också några bra artisttips 
för skivköp eller spotifylyssnande. 

JAN EKEDAHL.                            
FOLKSTyLE OCH FINGERPICKING
Efter tre mer teoretiska pass för min 
grupps del var det skönt att få bänka sig 
hos Jan Ekedahl och direkt bli inkastad 
i att spela några låtar på gehör. Jan lärde 
ut en svensk och en irländsk folklåt, och 
jag hörde för första gången uttrycket 
”bordunspel”, dvs. att man vid sidan om 
melodistämman metodiskt växlar med 
lösa bassträngar, t.ex.  Esträngen ned
stämd till D samt fjärdesträngens vanliga 
D. Såna låtar har jag spelat en hel del av, 
visste bara inte att det hette bordun.

ERIC LAMMERS/MIKAEL BREMER
Här gick vi igenom vänsterhandsteknik. 
Välbekant tema – ack, så nyttigt, men 
usch, så svårt. Vi är nog många som 

med, men det fastnar liksom aldrig. Som 
Bosse så klokt sade (ej ordagrant): Man 
behöver inte kunna musikteori för att 
kunna spela ett instrument, men lär man 
sig grunderna förstår man mycket mer av 
logiken och sammanhanget i musiken. Så 
sant. Bilden av kvintcirkeln sitter både på 
min kylskåpsdörr och min anslagstavla på 
jobbet. Kanske blir 2013 det året då jag lär 
mig den utantill.

CHRISTOFFER FOSSTO.                 
GITARRENSEMBLE
Christoffer gav oss en eminent lektion 
i ensemblespelets teori och psykologi. 
Vikten av ögonkontakt och annan 
kroppskommunikation vid samspel kan 
inte betonas nog. Vi fick öva oss på att ha 
kommandot över en stämma och nicka 
vidare till grannen när han skulle ta vid. 
Start och avslut, överenskommelse inom 
ensemblen om vem som räknar in, leder, 
avslutar. En ahaupplevelse för min del. 
Sedan spelade vi ensemblestämmor på 
Corelli och Ravel.

Festivaldeltagarna, ca 25 personer, bestod 
till stor del av yngre, fantastiskt duktiga 
gitarrister, och man kan iaktta vilken 
stimulans och inspiration festivalen ger 
den som vill lägga sin yrkesframtid på 
gitarrspel och undervisning. Som fritids
utövande i genren gav det mig mycket 
att umgås med ett entusiastiskt gäng. Det 
känns hoppfullt med kommande gene
rationer klassiska gitarrister. Hoppas att 
Oskarshamns internationella gitarrfestival 
förblir en tradition som lockar fler intres
serade på alla nivåer.

Gitarrkvintetten Europa Nord & Syd med Maria Umbert, Nuria Cervantes, Helena Björzén, Britt-Louise Ekman Granseth, Yvonne Nordström.
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sneglar på ”La Divina”. ”Ok, ok”, säger 
Antonio och packar utan knussel ner den 
i dess gigantiska låda.

Ni är säkert många som prövat ett nytt 
instrument och upplevt en direkt kopp
ling. Helt säker kan man dock aldrig vara; 
när jag spelar på gitarren imorgon, finns 
känslan kvar då? Min förtjusning är fort
farande där nästa dag. Vi återvänder till 
verkstan och Antonio ger med sig. ”Are 
you absolutely sure this is your guitar?” 
frågar han flera gånger, innan vi enas om 
att göra affär.

Kerstin har en personlig relation till 
många av byborna i Bunyola. Hon berät
tar om Jaume Conti, som leder  Bunyolas 
kyrkokör. Länge nickade hon bara 
reserverat som hälsning åt denne elegante, 
respektingivande man, då de möttes i 
byn. Så småningom lärde de känna varan
dra. Jag kommer att tänka på ett verk för 
kör och gitarr, ”Romancero gitano” och 
Kerstin lyser upp. ”Det gör vi!” säger hon. 
”Du med ’La Divina’ spelar i kyrkan till
sammans med kyrkokören!” Åter i   Sverige 
skickar jag noterna med en personlig 
hälsning till Jaume.

Månaderna och åren går. Kerstins och 
min kontakt blir mer och mer sporadisk. 
Sedan min Mallorcaresa har jag slagit in 
på en ny bana som kyrkomusiker och är 
fullt sysselsatt med studier.
  
Men så, förra våren  riiiiiiiiing! I andra 
änden på tråden är Kerstin. ”Jaume och 
kören har börjat titta på ’Romancero 
itano’, vill du komma ner i september och 
spela?” Ärligt talat trodde jag att det hela 
runnit ut i sanden, men jag är glad att jag 
hade fel. För er som inte är bekanta med 
Tedescos ”Romancera gitano” är det ett 
verk i sju satser. Dikter av Federico García 
Lorca tonsatta av Tedesco, för gitarr och 
blandad kör. Jag tackar med glädje ja 
och börjar förbereda mig. Tiden går fort 
och snart blir det åter dags att sätta sig 
på planet till Mallorca. Bunyola håller 
denna vecka i september sin årliga högtid 
för byns skyddshelgon, Sant Mateu. 
Festligheterna pågår varje dag till sent på 
natten. Kyrkan i Bunyola reser sig som 
ett stort stenmonument mitt i byn. Här 
repeterar vi tillsammans dagen efter min 

ankomst. Jag möter Jaume. Han utstrålar 
lugn och stor integritet. ”Coral Polifònica 
de Bunyola” leds dock vid denna konsert 
av Irina Capriles, en skicklig kördirigent 
från Venezuela, utbildad vid kända ”El 
Sistema” i Caracas. Jaume, som lett instu
deringen, och kören har gjort ett grund
ligt arbete. Körsatsen är bitvis ganska 
krävande. Att få gitarren att höras mot 30 
röster i en stor stenkyrka är naturligtvis 
inte så lätt. Uppmickning och högtalar
system är nödvändigt. 

Vi hinner med annat än repetitioner 
under helgen också. Efter lite påtryck
ningar får jag Kerstin att ta med mig till 
havet. Vattnet är varmt och härligt. Vi 
tillbringar också tid i Antonios verkstad. 
Jag prövar tre av hans senaste alster. De 
är otroligt lättspelade för vänsterhanden 
och låter fantastiskt. En kväll äter vi inne 
i Palma på ”Bar La Guitarra” som ägs 

av Antonio Carrillo som presenterats i 
tidigare nummer av Gitarr och Luta. Han 
far fram och tillbaka och pratar konstant. 
Tyvärr är timmen väl sen för att titta på 
hans unika gitarrsamling. På morgnarna 
snör jag på mig mina joggingskor. Det 
känns exotiskt att springa i solgasset på 
en liten grusväg mellan haciendorna och 
veta att där hemma har hösten börjat göra 
entré. En ensam oliv dinglar på en gren 
som hänger ut över ett staket. Frestelsen 
blir för stor. Tvi! Sent ska syndaren vakna, 
det smakar gift och svider ett bra tag i 
munnen.

Kerstin är god värdinna med oförtruten 
energi. Hon ber Antonio att bjuda in 
Paco de Lucía till konserten. Paco anlitar 
alltid Antonio när något behöver justeras 
på hans instrument. Tydligen var Paco 
intresserad av ”La Divina” när den var 
nybyggd. Jag är glad att jag hann slå till.

Konserten äger rum på söndag kväll som 
avslutning på Sant Mateuhögtiden. 
 Kyrkan är fullsatt. En poet läser inlevelse
fullt texten före varje sats. Tydligen 
har verket aldrig tidigare framförts på 
 Mallorca. Det kan nog bli fler gånger nu 
ty bifallet blir stort.

Coral Polifònica de Bunyola - Bunyolas kyrkokör.

 Att få gitarren 
att höras mot 30 
röster i en stor 

stenkyrka är naturligtvis 
inte så lätt.Ibland öppnas vägar på ett sätt 

som du aldrig hade kunnat 
förutse. Ett spontant, oplanerat 
möte kan leda till möjligheter du 
inte visste fanns. Det är bara att 
följa med och bejaka det nya och 
okända. ”Har han blivit frälst?” 
undrar kanske läsaren nu. Nej, 
just i det här fallet handlar det 
om ett annat möte. En december-
kväll på Nybrokajen 11 i Stock-
holm kom jag i konsertpausen 
att börja samtala med en kvinna 
i publiken. Hennes intensiva 
närvaro upplevde jag som ovan-
lig. Hon berättade för mig om 
sitt nyfunna gitarrintresse och 
om Mallorca. Hennes namn var 
Kerstin Bjelkeman.

Nu, tre år senare, kan jag se 
tillbaka på två fina resor till 
 Mallorca, vilka hade sin upp

rinnelse den där decemberkvällen. På den 
första resan mötte jag min sedan dess 
trogna följeslagerska, ”La Divina”. På 
min andra resa konserterade jag tillsam
mans med ”Coral Polifònica de Bunyola” 
i CastelnuovoTedescos ”Romancero 
Gitano”. 

Men låt oss återvända bakåt i tiden. När 
jag och Kerstin har vårt första möte på 
Nybrokajen har jag ingen aning om att 
gitarrbyggaren Antonio Morales i Palma 
just har färdigställt ett instrument som 
han i affektion kallar ”den gudomliga”, 
”La Divina”. Än mindre vet jag att 
Bunyola är en liten bergsby någon mil 
utanför Palma. Vad jag däremot får veta 
den kvällen är att Kerstin delar sin tid 
mellan Sverige och Mallorca och att hon 
sedan en tid tillbaka företräder nämnda 
gitarrbyggare i Sverige.

Veckorna går, och så ringer telefonen. 
”Hej, det är Kerstin, vi träffades på Mats 
Bergströms Tárregakonsert. Jag har en 
gitarr här som du väldigt gärna får prov
spela.” Vi möts på konserthuset i Stock
holm. I mina händer får jag en gitarr 
signerad Antonio Morales. Ett sympatiskt 
instrument, lättspelat både klangligt och 
mekaniskt. Generöst nog får jag förutsätt
ningslöst låna det i någon vecka. Jag gillar 
gitarren, men någon affär blir det inte nu.
 
Telefonen ringer igen någon månad 
senare: ”Hej, Kerstin här! Vad säger 
du, ska du inte ta och komma ner till 
 Mallorca? Jag kan visa dig ön, du får träffa 
Antonio och pröva fler gitarrer. Du får 
förstås bo hos mig!” Vilket erbjudande! 

Vi som bara setts ett par gånger och 
är ytligt bekanta. Det låter helt galet. 
Jag  nappar direkt. I april 2010, några 
månader efter vårt första möte, reser 
alltså jag och  Kerstin tillsammans ner till 
Mallorca. Antonio möter oss på flygplat
sen. En reslig man som utstrålar mycket 
värme. Det blir fyra härliga och intensiva 
dagar. Jag får se Valldemossa (byn där 
Chopin komponerade sina 24 preludier), 
konstnärs staden Deja, Palma och så 
förstås Bunyola. Här har Kerstin sitt hem. 
En svenska mitt bland alla mallorkiner. 

Vi besöker Antonios verkstad inne i 
Palma. Doften av trä och lim välkomnar 
en i dörren. Antonio är en hantverkare 
och filosof med visioner. Han pratar 
om energier, chakran, byggmodeller 
och träsorter. Han ger mig en gitarr att 
pröva, och så en till, och en till. Jag spelar, 
lyssnar och jämför. Lite Mertz, Tárrega, 
Sor och Barrios. Antonio håller sig på 
avstånd men lyssnar även han. När så en 
stund har gått bär Antonio fram en ovan
ligt stor gitarrlåda. Ur den tar han fram 
ytterligare en gitarr. Dess cederlock har 
en vacker orange ton. Sidorna och botten 
är nattsvarta. ”Try this one”, ber  Antonio 
mig. Nu händer det något! En stor, 
varm klang strömmar ur instrumentet. 
Samtidigt finns variationsmöjligheterna 
där, det går att måla med många olika 
penslar, gitarren svarar lyhört. ”I love 
this guitar”, säger jag. ”We call this one 
’La Divina’”, säger Antonio. Jag får veta 
att det svarta träet i botten och sidorna 
är granadillo från Afrika, samma trä som 
används till kastanjetter. Det är ett väldigt 
exklusivt men också mycket svårt trä att 
jobba med, hårt och otacksamt att forma. 
Antonio menar att han aldrig tidigare och 
aldrig mer igen kommer att bygga i detta 
träslag. Det hårda arbetet med denna 
gitarr var dock mödan värt, han är nöjd 
med resultatet. ”It is not for sale”, får jag 
veta när jag frågar om priset. Det får vi se, 
tänker jag. När det är dags att bryta upp 
från vår lilla sittning frågar Antonio om 
jag vill låna med mig ett instrument hem 
till Kerstin. ”Wich one do you want?” Jag 

Ett möte,
två resor
och en gitarr

Anders Emtell är som 
gitarrist utbildad vid Musik-
konservatoriet i Falun och 
Musikhögskolan i Stockholm. 
Här berättar han om ett möte 
som gav oanade konsekvenser.

Det låter helt galet.
Jag  nappar direkt.

TEXT: ANDERS EMTELL FOTO: JAUME MATEU, KERSTIN BJELKEMAN

Anders Emtell, Kerstin Bjelkeman
och Antonio Morales.



Gitarr och Luta 2 • 201314 Gitarr och Luta 2 • 2013 15

Nå, Paco de Lucia kom nu inte till 
konserten. Men stjärnglansen behövde 
därmed inte utebli. ”Rafael Nadals farfar 
sitter i publiken”, säger någon till mig. Att 
Rafael bor på Mallorca vet varje tennis
tokig (som undertecknad), men att hans 
farfar varit ledare för kören jag just spelat 
med, det visste jag inte! Vi blir presente
rade för varandra. ”Give my greetings to 
Rafael”, säger jag med ett stort leende.

Vi avslutar kvällen med ett glas på 
 Kerstins terrass med utsikt över byn. 
Plötsligt börjar det smälla och lysa. Nu 
följer det mest storslagna fyrverkeri jag 
upplevt. Wow! Vilken final!

Morgonen efter konserten är hemresedag 
och Kerstin bjuder som vanligt på gröt
frukost med det lilla tillägget champagne. 
Vi äter lunch på körledaren Jaumes gård. 
Jag äter färska fikon direkt från trädet. En 
himmelsk sockerbomb. Paella serveras ur 
en klassisk panna, modell ”grande”. Vid 
bordet sitter några av dem som medverkat 
vid konserten tillsammans med Bunyolas 
borgmästare och andra digniteter från 
Mallorcas kulturliv. En härlig avslut
ning på vistelsen. Kerstin skjutsar mig 
till flygplatsen. ”Nu gör vi en turné med 

detta Balearerna runt, vill du det?” frågar 
Kerstin, som lever i nuet men ständigt ser 
framåt. ”Det vore roligt!” säger jag. Några 
timmar senare kliver jag ut i september
natten på Arlanda iklädd shorts och san

daler. ”Varför är det så kallt här?” frågar 
jag yrvaket bussvärden. ”Ja, välkommen 
till Sverige…” Borta bra men hemma 
bäst. Fast visst finns det goda anledningar 
att längta tillbaka … tillbaka till Mallorca.  

Dirigenten Irina Capriles, Anders Emtell och poeten Miguel Monserrat sittande till höger.

Körledaren Jaume Conti och Anders Emtell.

Ärligt talat trodde 
jag att det hela 

runnit ut i sanden, 
men jag är glad att 
jag hade fel.

Min första kontakt med Jakob Lindberg 
och hans musik var en LP-skiva för ca 
30 år sedan. Jag studerade klassisk 
gitarr och under en termin valde jag 
som tillval att spela renässansluta. 
Jag köpte då en skiva med Jakob där 
han spelade musik från Skottland. Jag 
älskade den. Jag kommer t.o.m. ihåg 
skivomslaget, det var så vackert.

Den skivan av vinyl var faktiskt min för
sta, berättar Jakob. Jag jobbade nämligen 
med tidig opera i just Skottland samtidigt 
som jag förberedde inspelningen av den 
skivan. Ingen hade tidigare spelat in den 
skotska lutrepertoaren, så det var väldigt 
spännande. Jag kommer så väl ihåg allt 
omkring det där. Med en hyrbil och 

kameran i bagaget for jag och min bli
vande fru omkring i det vackra Skottland 
för att skapa det ”perfekta” skivomslaget 
till min debutskiva. Jag hittade det jag 
letade efter: ett slott, en sjö och ett berg, 
och resultatet blev ett riktigt stämnings
fullt omslag med blånande vackra bilder.

Under åren som gått har Jakob varit 
enormt produktiv och gjort otroligt 
många inspelningar på BIS, ett skiv-
bolag med Robert von Bahr i spetsen. 
Jag undrar hur många skivor det har 
hunnit bli.

Jag vet faktiskt inte riktigt, men härom
veckan när jag var hemma hos Robert 
för att avsluta min senaste inspelning 

 plockade han fram en massa tidiga produk
tioner som han ville att jag skulle signera. 
Jag tror att det var ca 40–50 skivor!

Jakob växte upp i Djursholm med 
sina tre syskon och föräldrar, som 
båda var bildkonstnärer. Utbildning 
var mycket viktigt, tyckte föräldrarna. 
Alla fyra barnen skulle avsluta sina 
gymnasiestudier innan de fick ”gå 
sin egen väg”. Jakob är idag känd 
världen över och hans yngre bror 
Christian likaså, men han har satsat 
på trombonen.

När började du tänka på musik?

Jag var 14 år när jag hade bestämt mig 
för att börja spela gitarr. Jag studerade på 
Nordenfelts musikskola i Stockholm där 
Jörgen Rörby var min första gitarrlärare. 
Han var mycket inspirerande. Vi passade 
väldigt bra ihop helt enkelt. Jörgen var 
också den som fick mig att börja spela 
luta. Det visade sig att jag hade fallen
het för instrumenten, och tack vare två 
1500talspistoler som jag fick ärva av min 
farfar kunde jag också köpa både en gitarr 
och en luta. Senare fortsatte jag mina stu
dier med gitarr som huvudinstrument på 
Royal College of Music (RCM), där John 
Williams då var lärare. Parallellt studerade 
jag luta för den inspirerande pionjären 
och lutenisten Diana Poulton. Och i 
slutet av utbildningen blev det lutan som 
jag bestämde mig för att satsa på! 

Att försörja sig som gitarrist idag 
är ju inte det mest självklara. Jag 
undrar hur det var möjligt att under 
80-talet klara sig på att spela luta, 
dessutom i ett främmande land.

Man kan säga att jag var på rätt plats i rätt 
tid i omständigheternas spel, ler Jakob. 
Under de sista åren på RCM studerade 
jag ”Basso continuo” för en organist, 
vilket gjorde att jag kunde spela med i 
många ensembler. Med solo och conti
nuospel samt undervisning klarade jag 
mig alldeles utmärkt. På den tiden fanns 
det ett mycket stort intresse för att spela 
äldre musik på ett autentiskt sätt med 
bl.a. lutspel utan naglar, vilket också ledde 
till att lutbyggare började bygga instru
ment utan att kompromissa.

Ett spännande 
möte med 
Jakob Lindberg TEXT: SABINA AGNAS

FOTO: MALCOLM CROWTHER
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Festivalen som går av stapeln den 8–12 
oktober firar i år 10 årsjubileum, och 
därför är programmet något alldeles 
extra. Bland artisterna märks världstjär
nor som Steve Vai, Mattias IA Eklund 
(rock), Pepe Romero, Alvaro Pierri, 
Margarita Escarpa, David Russell (klas
siskt), Yamandu Costa och Juan Falu 
(sydamerikanskt), Tuck Andress med 
sin fru Patti och Trio MGT med bl.a 
Ralph Towner (jazz). Svenskt inslag 
blir en konsert där Jojje Wadenius och 
Janne Schaffer står för var sin del. Den 
kanske mest prestigefyllda konserten 
blir med den världsberömde komposi
tören Michael Nyman och hans musik. 
Denna konsert kommer att bestå av en 
hyllning till Michael Nymans musik där 
en ensemble med bl.a. kända gitarrister 
framför arrangemang under Hans Eks 
ledning. Michael Nyman spelar solo på 
piano och dessutom blir det världspre
miär för ett nytt verk för sologitarr som 
Nyman skrivit för festivalen. Detta verk 
uruppförs av David  Russell. Seminarier 
och workshops görs av bl.a. Vai, Eklund, 
Wadenius, Schaffer, Costa, Falu samt 
Nyman, masterclasses av Romero, Pierri, 
Russell och Escarpa. Avslutningskonser
ten blir med legendariska Pepe Romero, 
där det blir både en avdelning solo och 
efter paus fram förande av Concierto 
de  Aranjuez med symfoniorkester. I 
skrivande stund är ej allt 100 % klart, så 
ändringar kan komma att ske. Säkrast är 
att upp datera sig på hemsidan   
www.uppsalagitarrfestival.se

PEDAGOGISK MÖTESPLATS
Uppsala Internationella Gitarrfestival 
har under åren utvecklats till att bli en av 
världens mest betydande gitarrfestivaler. 
Den startades 2003 av kulturmötesplatsen 
Ekocaféet. Knappt 200 besökare kom 
då. Numera är den känd hos de flesta 
inom gitarrvärlden och har ett mycket 
gott rykte bland artister. Flera av de stora 
artisterna har sedan dess återkommit och 
t.ex. John Williams, som besökt festivalen 
tre gånger, säger att detta är världens bästa 
gitarrfestival. I Sverige har festivalen bl.a. 
blivit en självklar del av gitarrpedagogers 
årliga fortbildning och en höjdpunkt 
under arbetsåret, då tillfälle erbjuds att 
möta, träffa och umgås med kolleger 
från landet runt. År 2012 kom över 450 
deltagare från musikskolor, högskolor 
m.m. från hela Sverige. Förutom högklas
siga konserter, workshops, seminarier, 
masterclasses, utställningar etc som 
erbjuds under festivalen, kan man inte 
nog poängtera betydelsen av festivalen 
som mötesplats. Det är för många delta
gare ”halva grejen” att få möta så många 
kollegor och likasinnade.

Uppsala X Internationella 
Gitarrfestival 2013
Plats:  Uppsala Konsert & kongress

Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

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

Ny model dubbeltop.

Göran Söllscher har precis köpt en sådan.
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TEXT: STEFAN LÖFVENIUS

Den kanske mest pres-
tigefyllda konserten blir 
med den världsberömde 
kompositören Michael 
Nyman och hans musik. 

Jag vill ju också tillägga att man inte ska 
misströsta de perioder då konserterna 
lyser med sin frånvaro. Pauser, hålen 
mellan konserterna, är viktiga om inte 
nödvändiga. Det är då man kan jobba 
med ny musik, hämta inspiration, planera 
projekt osv.

Vad är det med lutan som attraherar 
dig mest?

Lutan är det instrument som har mest 
musik skrivet för sig före 1800talet. Det 
var ju ett fundamentalt instrument på 
den tiden, som pianot på 1800 och 1900
talet. Jag tror att det finns repertoar för 
tre människoliv som ligger och väntar på 
att få spelas, skrattar Jakob. Vetskapen om 
detta gör det hela väldigt spännande! Jag 
känner mig som en guldgrävare när jag 
öppnar de gamla manuskripten och hittar 
underbara små pärlor som jag får lov att 
ta tag i och undersöka!

Jag skulle vilja veta mera om de 
olika lutorna som du spelar på och 
jag inbillar mig att det kan vara 
lite krångligt att ”hålla igång” flera 
instrument samtidigt?
 
Jag spelar på renässans och barocklutor 
med olika antal strängar (körer) & stäm
ning. Det finns dessutom lutor i olika 
storlekar, allt från sopran till baslutor 
och att spela lutkvartett var populärt 
under renässansen. Jag använder nästan 
samma teknik på de olika lutorna från 
tidig renässans då man spelade mycket 
växel anslag mellan tumme & pekfinger. 
Ju nyare instrument desto mer utvecklades 
instrumenten med fler körer vilket med
förde att tummen i huvudsak fick hålla 
ordning på basarna. De snabba löpningarna 
fick då istället pek och långfingrarna stå för.

I år är det 450 år sedan den store 
mästaren John Dowland föddes. Ett 
stort jubileum! Jag vet att du kom-
mer att spela många konserter med 
musik av honom under 2013. På vilket 
sätt har hans musik påverkat dig? 

John Dowland är en av de kompositörer 
som betytt allra mest för mig. Han hade 
en fantastisk förmåga att uttrycka melan
koli, som t.ex i Farewell Fancy eller hans 
berömda pavan Lachrimae, ursprungligen 
för sololuta men sedan utgiven som Flow 
my tears för sång och luta. Dowland hade 
dessutom ett underbart sinne för humor. 
Man finner det i solostycken som My 
Lady Hundsdon’s Puffe, Mrs Winters Jump 
och Mrs White’s Nothing.  Hans musik är 
varierad och tillfredsställande på så många 
plan och ligger också väldigt bra till på 
instrumentet.

Hur brukar du förbereda dig inför en 
konsert?

Rent praktiskt är jag alltid i god tid innan 
en konsert, eftersom lutan måste vänja sig 
vid temperaturen och fuktigheten i kon
sertsalen. Strängarna ska också stämmas i 
det nya ”klimatet”. Förr praktiserade jag 
baduanjinqigong innan mina konserter. 
Nuförtiden håller jag kontinuerligt på 
med kundaliniyoga, vilket är bra både 
för kropp och själ. Nerverna kan man ju 
aldrig vara säker på – det händer ju att de 
spelar oss ett spratt ibland – men det är ju 
också lite av spänningen med det hela!

Den klassiska frågan: hur ser ditt liv 
ut de närmaste 10 åren?

Jag tror att jag kommer att fortsätta spela 
som nu. För att vara riktigt ärlig så tycker 
jag att jag spelar bättre idag i jämförelse 
med när jag var ung. Jag är förvånad över 
att jag fortfarande har kvar snabbheten i 
fingrarna, jag tycker till och med att det 
funkar ännu bättre nu. Som löpare på 
lutan kan jag fortfarande springa 100 m! 
Jag tycker också att det är väldigt kul med 
mina inspelningar. Därför kommer jag 
att lägga ner extra mycket energi på dem, 
särskilt eftersom de kommer att finnas 
kvar efter det att jag lämnat jordelivet !

Jag är lite nyfiken på Jakobs 
 eventuella fritidsaktiviteter.

Jo, tidigare jag har faktiskt hållit på med 
akvarellmålning och japanskt pilbågs
skytte, säger Jakob, men mitt problem 
är att vad jag än håller på med så ställer 
jag väldigt höga krav på det jag gör, så 
det leder ofta till att jag slutar, eftersom 
tiden inte räcker till för att jag skall bli 
så bra som jag skulle vilja. Jakob tänker 
till. Det finns en hobby i nuet som jag 
faktiskt känner mig väldigt nöjd med: 
läderarbeten. 

Jag blir lite full i skratt eftersom det 
första jag kommer att tänka på är 
Lederhosen. Det stämmer inte för 
mig att se Jakob sitta och sy läder-
byxor. Så var inte fallet heller. Jakob 
skrattar:

Nej, nyligen köpte jag gamla matsals
stolar på eBay och så klädde jag om 
dynerna med läder. Jag fann arbetet så 
pass tillfredsställande att jag fortsatt: gjort 
klockarmband, axelremmar för mina lutor 
och till och med några plånböcker som 
jag har gett bort till familjen. 

Avslutningsvis talar Jakob och jag om 
hur häftigt det är med musik! Detta 
fantastiska, universella språk som 
människan har hittat på och som 
inte behöver översättas. Alla förstår!

Jag var en väldigt blyg kille när jag gick 
i skolan, ville helst slippa undan alla 
lektioner där man var tvungen att prata 
inför klassen. Det är ofta svårt och man är 
så begränsad när man ska beskriva något 
med ord, såvida man inte heter William 
Shakespeare, förstås.. Kanske var det 
 därför jag började spela och har fortsatt 
med det. Att spela luta har helt enkelt 
blivit mitt sätt att kommunicera!

Jag känner mig som en guldgrävare när jag öppnar 
de gamla manuskripten och hittar underbara små 
pärlor som jag får lov att ta tag i och undersöka!
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BRUNE LUFTFUKTARE B125 MED 
BIO-FILTER
För privatpersoner eller musiklärare som 
har �era �na gitarrer och vill skydda dem 
från den torra inomhusluft som uppstår 
när det blir kallt väder utomhus.

Det är inte roligt när gitarrerna spricker! 
Gitarrer mår bäst i ett klimat som har 
50-60% relativ luftfuktighet vid normal 
rumstemperatur.

Brune luftfuktare B 125
För rum upp till 60 kvm.

Teknisk information:
Dimensioner (B x H x D): 44 x 28 x 30 cm
Vikt ca.: 4,5 kg
Elförsörjning: 230 V/50 Hz
Strömförbrukning: ca. 25 Watt

PRIS: 2895:-

.se

Elena Cásoli.

Jag skall berätta för er om en upplevelse, 
en förnimmelse av att spela offentligt så 
som en utvidgning av rymden omkring 
oss, som en kommunikation genom kon
sertsalens fysiska och akustiska rymd.
Prova att sätta er ner i en stol. Det är en 
vanlig, vardaglig händelse. Olika sto
lar i olika miljöer. Vi sitter hemma, på 
kontoret, i tunnelbanan, i skolan, i en 
konsertsal, i ett flygplan. Tänk nu på hur 
mycket utrymme er kropp tar upp medan 
ni sitter i stolen, på bussen eller i ett 
auditorium, i en kyrka, på tåget. Ni kom
mer att försöka ta upp bara det utrymme 
som ryms inom stolen utan att passera 
denna virtuella men likväl verkliga gräns. 
Vi har alla blivit uppfostrade att inte 
invadera det utrymme som tillhör våra 
grannar, och normalt respekterar vi denna 
gränsdragning även när stolarna bredvid 
oss är tomma.

I andra situationer, vid skrivbordet eller 
vid matbordet tillsammans med andra, 
kan det hända att detta utrymme växer 
lite grand, dock ej speciellt mycket. Allt 
är avståndsmässigt proportionerligt i 
syfte att hjälpa oss att stanna inom detta 
utrymme, och vår uppfostran har lärt oss 
att behärska oss, utan stora armrörelser 
eller att sträcka ut benen, än mindre sära 
på dem. Endast barn får göra dylika saker. 
För en vuxen är en utsträckt arm eller ett 
utsträckt ben en enstaka händelse, något 
privat, varefter vår kropp åter samlar sig inn
anför det utrymme som definieras av stolen.

Tänk er nu att ni sitter i en stol i mitten 
av ett stort rum, t.ex. på en scen. Endast 
stolen finns där och inget annat runtom. 
Om ni tänker efter så är det en rätt ovan
lig situation. Vi sätter oss normalt inte i 
en stol utan ett bord framför oss och utan 
nånting runtom.

Nå, detta är just situationen som möter 
den som befinner sig på en scen för att 
spela offentligt, må det vara den lilla pub
scenen eller symfoniorkesterns stora scen. 

Man kan antingen finna sig till rätta, eller 
så är den instinktiva reaktionen att stanna 
innanför stolens utrymme och därmed 
ta upp endast en liten del i mitten av det 
stora rummet.

Föreställ er nu att ert livsrum inte begrän
sas av stolens snävt definierade utrymme, 
utan t.ex. av det utrymme som ni kan nå 
med era lemmar, armar och ben.  Sträck 
ut en arm ovanför huvudet och utforska 
med dess hjälp rymden omkring er, så 
långt ut armen kan nå luften framför, 
bakom och bredvid er, som om armen 
vore en klockas visare, fri att röra sig med 
flexibilitet i alla riktningar.

På så sätt kan man erfara att den rymd som 
vår kropp kan utforska, nå och fylla är större 
än den som virtuellt definieras av stolen. På 
liknande sätt kan man använda benen för 
att utforska rymden, sittandes genom att 
sträcka ut dem i alla möjliga riktningar.

Redan efter denna enkla övning kan man 
förnimma hur rymden runt om stolen 
egentligen inte är begränsad utan fri och 
till ens eget förfogande.

Ställ er nu upp framför stolen och 
utforska på samma sätt rymden kring er 
kropp i alla möjliga riktningar, genom att 
sträcka på er, böja er åt sidorna, framåt 
och bakåt, och försök nå så långt ut som 
möjligt. Ni kan föreställa er att er kropp 
befinner sig i en bubbla, en sorts elastiskt 
”ägg”, som gradvis blir större än ni först 
uppfattade det. Betrakta åter igen stolens 
snäva rymd, ett litet ägg, och inse hur 
mycket denna rymd har vidgats genom att 
ni har erövrat det omgivande tomrummet.

Ni står nu på scenen med gitarren i hand. 
Ni befinner er i ert elastiska ägg, inne i 
scenens rymd.

Gitarrens ljud ger er nu möjlighet att 
utvidga rymden väl bortom kroppens 
gränser, en möjlighet att röra om all luft 
i salen, mycket mer luft än vad ni skulle 
kunna nå och beröra med era händer. 
Och framför er, publiken som lyssnar. 
Genom ljudet, fylls den fysiska, akustiska 
och emotionella rymden omkring er och 
innefattas i det tänkta ägget. Ljudet når 
publiken och omsveper den ända ut till 
salens yttersta gräns.

I denna kraftigt vidgade rymd runt stolen 
– på en pub eller i en konsertsal eller på 
en utomhusscen – deltar ni, gitarren, 
ljudet och publiken tillsammans i en 
kommunikation som är såväl intim som 
bred och gemensam, ömsesidig.

Om det är flera musiker på scenen, kom
mer varje musikers fysiska, akustiska och 
emotionella rymd att försöka blandas och 
harmoniera med de övrigas utan att ta 
över de andras rymd, och ni kommer att 
kunna njuta tillsammans av att fylla salen 
med musik.

Betrakta nu igen rymden kring stolen, på 
tåget, i skolan, på kontoret, vid  bordet. 
Nu kanske denna rymd känns mer 
bekant, detta elastiska ägg som omger var 
och en av oss och som utgör ett livsrum.
Ni kan fortsätta med att omfatta och har
moniera denna rymd i olika situationer, så 
som på tåget, i skolan eller i ett flygplan. 
Men ni vet också att ni äger förmågan att 
närhelst möjligt vidga ert ägg och använda 
luften omkring er så att er andning, er röst 
eller ert gitarrljud skall kunna nå fram till 
er publik, utan begränsning, utan hinder, 
och med energi.

Rymden omkring oss
Ni kan föreställa er att er kropp befinner 
sig i en bubbla, en sorts elastiskt ”ägg”, 
som gradvis blir större än ni först uppfat-
tade det

TEXT: ELENA CáSOLI
ÖVERSÄTTNING: ED MASTROVITO
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Mitt namn är August Rex, jag 
är född 1980, uppvuxen i 
Trollhättan. Hela barndomen 

saknade jag intresse för musik, men vid 
14 års ålder kom en vändpunkt. Då fick 
jag ärva en gammal stålsträngad akustisk 
gitarr från 50 eller 60talet av en släkting.

Redan första dagen började jag hitta på 
egna melodier och det har jag gjort sedan 
dess. Jag visste väl inte riktigt om det 
då, men jag har förstått i efterhand att 
jag hade en omättlig hunger att lära mig 
allting. Jag hittade på ett eget sätt att 
notera så att jag skulle komma ihåg mina 
korta melodier, men efter ett tag fick jag 
för mig att lära in riktiga noter. Jag köpte 
en nybörjarbok, ”Min gitarrbok, del 1” 
av Frank Sjölander. I den fanns melodier 
såsom ”Tom Dooley”, ”Lilla snigel” och 
”Nu tändas tusen  juleljus”. Jag satt själv 
och tog mig igenom hela boken. Till slut 
kunde jag noter och började notera egna 
små kompositioner med riktiga noter 
istället för de som jag hade hittat på 
själv, eftersom dessa var alldeles för brist
fälliga. 1999 började jag på gymnasiets 
estetiska program för musik. Jag spelade 
huvudsakligen elgitarr och placerades 
därför i pop och rockensemble, men 

jag spelade i huvudsak 

klassisk musik. Min gitarr och tillika 
ensemble lärare såg att jag spelade Mozart 
på elgitarr och att jag inte trivdes med 
att spela  Rolling Stones och Cardigans 
med andra popmusiker, utan föreslog att 
jag kunde testa klassisk gitarr.

Han visade Bachs Bourré i emoll, och jag 
ville ge den ett försök. Jag fick även byta 
ensemble till en som mera sysslade med 
kammarmusik, som läraren hade arrang
erad för den lite brokiga besättning som 
vi var. Jag trivdes mycket bättre, och vi 
spelade bl.a. en venezuelansk vals som 
jag gillade skarpt. Det var en liten snabb 
melodi och enkel harmonik – ett helt 
annat tonspråk än det jag hade varit i 
kontakt med tidigare. Min lärare tyckte 
att jag skulle söka till Visingsös gitarrkurs, 
där han var en av kursledarna. Så gjordes 
och jag trivdes enormt bra. Där kom jag i 
kontakt med ännu en sydamerikansk låt, 
”La partida”. Den låten har betytt mycket 
för mig och den finns fortfarande ständigt 
närvarande i mitt spel och komponerande 
så tillvida att jag vill skapa musik i samma 
snabba och livliga stil. Harmoniken 
ska vara enkla visackord, gärna i moll, 
och melodin ska egentligen vara ganska 
upprepande med en A och en Bdel,  och 
eventuellt även en triodel. 
Jag tycker inte det är så noga hur man 

spelar, vare sig det gäller form eller 
melodi, det viktiga är att man spelar! 
En komposition som är i ungefär denna 
stil är ”Party Amigo” som jag gjorde kring 
årsskiftet 20122013.

Jag har gjort en  enkel demoinspelning 
utav den, och min ambition är egentligen 
inte att ”bli gitarrist” i bemärkelsen att ge 
konserter och spela in skivor. Jag håller 
snarare på med en del sånger och enkla 
viskomp som jag lägger mer av min tid 
på. Det jag vill med min instrumentala 
musik är att bara visa upp den för andra 
och liksom sprida den för vinden. Om 
musiken hittar fram till någon som finner 
glädje i att spela den så är jag glad. Därför 
vänder jag mig till olika gitarrfora, både 
i Sverige och utomlands, och man kan 
alltid eposta mig för att få noter och/eller 
tabulatur som PDF.

AUGUST REX
augustrex@mail.nu

August Rex – kort biografi 
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NOTBILAGA
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Svenska Gitarr- och Lutasällskapet
söker till tidningen Gitarr och Luta en:

Uppdraget sköts på ideell basis och med stöd av 
föreningens styrelse och tidningens övriga engagerade 
redaktionsmedlemmar. Tidningen utges 4 gånger/år.
För frågor, kontakta Rolf Nilsén:
rolfnilsen59@hotmail.com

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

Under de senaste sju åren, då jag har varit 
verksam som gitarrbyggare, har jag sett 
ett antal gitarrer med allvarliga skador 
orsakade av såväl för torr som för fuktig 
luft. Några har uppvisat sprickor i locket 
eller botten på grund av uttorkning, 
medan andra har haft oroväckande upp

höjningar i locket som följd av felaktig 
användning av gitarrfuktare. Att repa
rera sprickor är ofta svårt och kan ändra 
instrumentets akustiska egenskaper. Jag 
har därför tänkt att det kunde vara värde
fullt att i den här tidningen belysa några 
av dessa problem, vilket också några 
gitarrister har bett mig göra. I artikeln 
kommer jag att diskutera hur trä uppför 
sig under varierande klimatförhållanden. 
Men innan jag kommer in på det ska jag 
ta upp några metoder för utvärdering av 
variationer i luftens fuktinnehåll.

Bland de största problem en gitarr kan 
råka ut för, förutom att bli tappad ned 
för en trappa, är klimatvariationerna 
mellan fuktig och torr luft, särskilt om 
förändringarna sker snabbt[1]. Gitarrister 
och gitarrbyggare måste vara medvetna 
om att trä är ett hygroskopiskt material 
och därför absorberar vatten eller fukt, 
vilket sker i en proportion som motsvarar 

fuktinnehållet i den luft som träet är i 
kontakt med (se avsnittet om trä och fukt 
nedan). Om fuktigheten är hög, sväller 
träet i en gitarr och deformationer kan 
uppträda i locket, botten och greppbrä
dan, vilket i det senare fallet kan leda till 
missljud. Delar kan lossna till följd av 
uppmjukning av limningar. Slutligen kan 
påtagliga försämringar av ljudkvaliteten 
uppkomma beroende på att vibrations
egenskaperna hos träet ändras om det 
mättas med vatten. Somliga tror att luft
fuktigheten inte kan vara hög på varma 
platser, vilket är en grov missuppfattning. 
Påtaglig torka är mer sannolik på mycket 
kalla platser. För att kunna behandla 
dessa frågor på ett mer kvantitativt 
sätt, analyseras i det följande begreppet 
relativ luftfuktighet. Det gör det möjligt 
för oss att uppskatta vatteninnehållet i 
luften kring instrumentet och, om det 
är nödvändigt, skydda det från skadliga 
förändringar i rumsklimatet.

Luftens fuktinnehåll
och gitarrens hälsa (tillstånd)
TEXT: RUDOLF LADENSTEIN       ÖVERSÄTTNING: GÖRAN FRIBERG       FOTO: BENGT MAGNUSSON, RUDOLF LADENSTEIN

Rudolf Ladenstein

Gitarr: Karl - Erik Gummeson, 1974
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Hygrometer – ett instrument till fuktighetsmätning

Relativ luftfuktighet kan mätas med ett instrument 
som kallas hygrometer. På marknaden finns olika ty-
per: elektroniska hygrometrar, s.k. hårhygrometrar, 
och hygrometrar där man använder sig av en enkel 
spiralmekanism av fuktkänslig metall.

Glöm aldrig: Det är av avgörande betydelse att 
dessa instrument är korrekt kalibrerade! 

Den vanliga metoden för att kontrollera om kalibre-
ringen är korrekt är att svepa in mätaren i ett vått 
tygstycke under flera timmar, varefter nålen borde 
peka på en relativ luftfuktighet RH = 95 %. På bak-
sidan av mätaren finns det vanligen en justerings-
skruv, som nu kan vridas till dess att nålen pekar 
på 95 %. Mätaren bör sedan hängas på en vägg, på 
behörigt avstånd från fönster och värmeelement, så 
att den kan ge ett ”genomsnittligt” värde för rummet. 
Låt mätaren anpassa sig till rummets klimat under 
flera timmar efter kalibreringen innan den avläses.

En annan kalibreringsmetod baseras på ett test av 
hygrometern med mättade saltlösningar. Denna me-
tod, om den genomförs på rätt sätt, ger förmodligen 
mer exakta resultat jämfört med den ovan nämnda 
metoden. En beskrivning av metoden går att hitta på 
internet [2].

Hygrometer till fuktighetsmätning i ett rum på vägg (vänster), eller 
i gitarr-fodral (höger)

Faktaruta II: Fuktighetsmätning
Ett enkelt exempel visar hur relativ luft
fuktighet kan beräknas. Antag att vi vid 
temperaturen T = 20°C har ett aktuellt 
fuktinnehåll D = 9,0 g/m3. Mättnads nivån 
(Ds) vid 20°C är (enligt figuren) 17,3 g/m3. 
Den relativa luftfuktigheten blir då:

Detta värde, RH = ca 50 %, är den ideala 
relativa luftfuktigheten för förvaring av en 
gitarr liksom för tillverkning av ett nytt 
instrument i en gitarrverkstad. I slutet av 
denna artikel återkommer jag till hur man 
bäst förvarar en gitarr.

NÅGRA ORD OM DAGGPUNKTEN
Om luften gradvis kyls samtidigt som 
vatteninnehållet hålls konstant, kommer 
den relativa luftfuktigheten att stiga tills 
den når RH = 100 %. Temperaturen, 
vid vilken fuktinnehållet mättar luften, 
kallas för daggpunkten. Om luften kyls 
ytterligare, kommer en del av fukten att 

kondensera och bilda flytande vatten   
(= vattendroppar). Exakt samma process 
inträffar utomhus när vintern med sina 
låga temperaturer kommer. Fukten i den 
då övermättade luften faller ut, fryser 
om temperaturen understiger 0°C och 
uppträder då som rimfrost på marken och 
på trädens grenar.

Föreställ er nu att denna luft med relativt 
lågt fuktinnehåll strömmar in i våra 
varma rum (t.ex. genom öppna dörrar 
och fönster). Det kan då skapas en situa
tion som kan bli förödande för musikin
strument gjorda av trä. Detta kan återigen 
visas med en enkel beräkning genom 
att använda den ovan visade formeln 
för relativ luftfuktighet (Faktaruta I). 
Fuktinnehållets mättnadsnivå vid 0°C 
(luft som strömmar in i rummen utifrån) 
är Ds(utomhus) = 5,01 g/m3, fuktinnehållets 
mättnadsnivå vid 22°C (luften inomhus) 
är Ds(inomhus) = 19,9 g/m3. Vi kommer då 
att gradvis uppnå en relativ luftfuktighet 
inomhus på ca 

Om inga åtgärder vidtas för att reglera 
luftfuktigheten inomhus (t.ex. med en 
lämplig luftfuktare), så kommer en relativ 
luftfuktighet på ca 25 % att bli kritisk för 
tillståndet hos en gitarr som har byggts/
sammansatts vid en relativ luftfuktighet 
i gitarrverkstaden på låt oss säga ca 50 %. 
Läsaren av denna artikel bör nu kunna 
föreställa sig att situationen blir betydligt 
mer drastisk och farlig för instrumentet, 
om lufttemperaturen utomhus når nivåer 
på 20°C och lägre, därför att luften som 
strömmar in kommer att bli ännu mycket 
torrare (dvs. få ännu lägre relativ luftfuk
tighet).

TRä KRyMPER ELLER UTVIDGAS 
BEROENDE PÅ LUFTFUKTIGHET
Trä ändrar sina dimensioner när dess fukt
innehåll ändras. Träfibrer ändras dock inte 
så mycket på längden. De huvudsakliga 
dimensionsförändringarna sker tvärs eller 
vinkelrätt mot ådringen. Yt behandlingar 
såsom shellack (fransk polering) eller 

Faktaruta I: Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet – ett mått på luftens fuktinnehåll

Relativ luftfuktighet är mängden fukt (dvs. vatten) i luften i förhållande 
till den maximala mängd fukt (mättnadsnivån) som luften kan inne-
hålla vid en viss temperatur. När luften inte längre kan hålla fukten 
(t.ex. som följd av en plötslig temperaturändring), börjar den konden-
sera i form av dagg (se avsnittet om daggpunkt nedan). Mängden fukt 
(vattenånga) i luften är vanligtvis mindre än vad som behövs för att 
luften ska vara mättad med vatten.

Relativ fuktighet (relative humidity, RH(%)) uttrycks vanligen som den 
procentuella andelen av fuktinnehållets mättnadsnivå och definieras 
på följande sätt genom en enkel formel:                      

där D är det aktuella fuktinnehållet och Ds är mättnadsnivån för fukt-
innehållet. Fuktinnehållet uttrycks som g/m3, dvs. gram (förångat) 
vatten per kubikmeter (1 kubikmeter = 1000 liter) luft. Det är mycket 
viktigt att påpeka att mättnadsnivån för fuktinnehållet (Ds) är beroen-
de av omgivningens temperatur, dvs. det är en funktion av tempera-
turen: Ds = f(T).

Fuktinnehållets mättnadsnivå och  temperatur 
(Diagram)

Kurvan visar fuktinnehållets mättnadsnivå 
beroende på temperatur i grad Celsius. 
Grön: experimentella data. Röd: empirisk 
formel (se ovan) som kan användas att 
beräkna fuktinnehållets mättnadsnivå 
genom att sätta in den aktuella tempera
turen, TC.
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Man kan nu fundera över varför instru
ment som ofta utsätts för stora variationer 
i EMC inte går sönder i större utsträck
ning än vad som faktiskt sker. En orsak 
kan vara att det krävs viss tid för att 
träet ska nå jämvikt med förändringar i 
rumsklimatet. En annan förklaring är att 
förstärkningarna inne i gitarren i sam
verkan med stallet begränsar tvärgående 
rörelser. Om instrumentets lock (och bot
ten) ges en välvd form (en konstruktion 
som har nämnts ovan), skulle dragkraf
terna i första hand plana ut välvningen 
innan träet får sprickor. I motsats till 
detta skulle tryckkrafter (orsakade av 
ökande RH) göra välvningen större.

VAD BÖR MAN GÖRA FÖR ATT 
 SKyDDA EN GITARR FRÅN SKADLIGA 
KLIMATFÖRäNDRINGAR?
Det finns många möjligheter. Valet beror 
på den specifika rumssituationen och på 
gitarristens ekonomiska förutsättningar:

• Förvara din värdefulla gitarr i en 
klimatkontrollerad rumsmiljö med nor
mal temperatur, ca 20°C, och en relativ 
luftfuktighet RH = 45–50 %. Mät RH 
med en stationär, rätt kalibrerad, hygro
meter och använd en avfuktare då RH 
> 50 % (sommartid) och luftfuktare då 
RH < 45 % (vintertid). De här nämnda 
klimatförhållandena bör vidare vara de 
som tillämpas i en ansvarsfull gitarrbyg
gares verkstad, där trä förvaras och där 
instrument sätts samman.

• Om det inte är möjligt att åstad
komma ett klimatkontrollerat rum, kan 
man i stället använda ett klimatkontrol
lerat skåp, där gitarren förvaras under 
de ovan nämnda klimatförhållandena. 
Fuktare och avfuktare för mindre rumsvo
lymer finns tillgängliga på marknaden.

• Om inget av dessa alternativ är möj
liga: Förvara din gitarr i ett hårt gitarretui 
(inte textilfodral!) och använd en lämplig 
gitarrfuktare inuti etuiet eller inuti 
gitarren då RH < 45 % (vintertid). Var 
emellertid noga med att alltid mäta den 
relativa luftfuktigheten i gitarretuiet med 
en lämplig liten hygrometer. Hygrometrar 
som används för att mäta RH i cigarrskåp 
går bra att använda, förutsatt att de är 
rätt kalibrerade. Var noga med att hantera Luftfuktare (vänster) och Avfuktare (höger) lämplig för rumsmiljö eller verkstad

En indikation på 
överskottsfukt 
i en gitarr, och 

som är lätt att verifiera, 
kan man få genom att 
studera banden på 
greppbrädan

Faktaruta III: EMC

Trä och fukt – the Equilibrium Moisture Content, EMC 
 (fuktinnehållet vid jämvikt)

Medan ett träd fortfarande lever är dess träfibrer och celler mättade 
med vatten. Omkring 30 % (viktprocent) är i själva verket vatten. Man 
säger då att sådant trä har ett fuktinnehåll på 30 %. Efter det att ett träd 
har tagits ned, fortsätter vatten att röra sig och diffundera genom träet 
– från våta till torra delar – till dess att vattenutbytet i träet når jämvikt 
(dvs. ingen vattenånga rör sig in eller ut) med sin omgivning. I ett luft-
konditionerat rum vid en temperatur på 22°C och en relativ luftfuktighet 
(se nedan) på RH = 45 % når träet jämvikt vid 8,4 % fuktinnehåll. Detta 
värde är identiskt med den så kallade equilibrium moisture content, 
EMC, vilken är beroende av temperatur och relativ luftfuktighet.

nitrocellulosalack dämpar vattenutbytet, 
dock utan att hindra det fullständigt. 
Dessutom har insidan av gitarrkrop
pen vanligen inte någon ytbehandling. 
Ibland är den inre änden av halsen (eller 
ändstycket) behandlat med lack. Låt oss 
titta på ett räkneexempel för att illustrera 
dimensionsändringarna i locket på en 
gitarr under olika klimatförhållanden. 
Dimensionsändringarna är olika bero
ende på om träet är sågat radiellt (quarter 
sawn) eller tangentiellt (flat sawn) Ett bra 
lock är vanligen sågat radiellt. Följande 
data används för beräkningen:

Locket består av radiellt sågad gran, och 
dess bredd vid den nedre utbuktningen på 
gitarren är 35 cm. Gitarren är sammansatt 
i verkstaden vid en relativ luftfuktighet 
på RH =  60 %. Vi antar att denna gitarr 
sedan tas till ett torrt inomhusklimat 
(vintertid!) med RH = 20 %.

En beräkningsmodell för träets dimen
sionsförändringar[3] visar att träets 
EMCvärde kommer att minska från 11 %  
till 4,5 %, vilket leder till en minskning av 
bredden från 35,00 cm till 34,67 cm, vil
ket i sin tur motsvarar en radiell krymp
ning med ca 3,3 mm. Eftersom locket är 
hårt fasthållet av ribborna, kommer träets 
krympning att skapa kraftig spänning över 
locket. Det är uppenbart att denna gitarr 
skulle utsättas för en stor risk för sprick
bildning, eftersom krafterna blir mycket 
starka. Detta gäller särskilt om locket inte 
är konstruerat och limmat mot ribborna 
så att det i någon mån är valvformat.

Belastningen (spänningarna tvärs över 
ådringen) som skapas genom det påver
kade träets dimensionsförändringar kan 
uppskattas med hjälp av tabelldata[4,5,6]. 
Tillsammans med kända elasticitets
parametrar för trä (cross grain elasticity 
module) visar dessa data att i princip 
endast en ändring på 4 % i EMC är till
räcklig för att nå den punkt vid vilken träet 
går sönder på grund av spänningar (the 
tensile stress fracture point). Detta gäller 
alla träslag som används vid gitarrtillverk
ning. Denna ändring på 4 % i EMC kan 
åstadkommas genom en ändring av den 
relativa luftfuktigheten från RH = 50 % 
(idealt verkstadsklimat) till RH = 22 % 
(torrt inomhusklimat under vintertid).
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TEXT: ROLF NILSéN

FOTO: PER HALLGREN, STEPHEN ZURAKOWSKy

Intervju med
Mårten Falk

gitarrfuktare på rätt sätt. De får aldrig 
vara överfyllda eller övermättade med 
vatten! Flytande vatten får aldrig komma 
i beröring med (det obehandlade) träet på 
insidan av gitarren! 

• Att återställa en gitarr som har blivit 
utsatt för alltför hög fuktighet kan (i bästa 
fall) vara så enkelt som att placera den 
på en torrare (fuktkontrollerad) plats. 
Man bör dock iaktta försiktighet, så att 
förändringen inte sker abrupt. Man bör 
t.ex. inte exponera den för solljus eller 
placera den framför en öppen spis under 
en längre tid.

• Gitarrer bör aldrig hängas på ytterväggar, 
därför att det ofta attraherar fuktighet (se 
avsnittet om daggpunkt och temperatur).

HUR KAN MAN UPPTäCKA ATT 
EN GITARR HAR PÅVERKATS AV 
KLIMATFÖRäNDRINGAR SOM KAN 
LEDA TILL SKADOR?
• På många moderna gitarrer är locket 
eller botten i någon mån välvda. Särskilt 
Antonio de Torres har börjat att bygga 
in en påtaglig valvform i locken på sina 
gitarrer av stabilitetsskäl. Om gitarristen 
genom en enkel okulär besiktning 
skulle upptäcka att det något välvda 
locket eller den något välvda botten 
blir alltmer plan i torrt klimat under 
vintern (RH < 25–30 %) bör han/hon se 
det som ett varningstecken, då gitarren 
löper risk för att spricka beroende på 
krympningsrörelser i träet. Det är då hög 
tid att använda en luftfuktare eller placera 
gitarren i en klimatkontrollerad miljö 
med lämplig nivå på luftfuktigheten. 
Det motsatta, dvs. en ökad välvning av 
locket eller botten, kan inträffa i fuktigt 
sommar klimat (RH = 70–80 %). Även då 

behöver omedelbara åtgärder vidtas, därför 
att den sammanbindande funktionen hos 
stallet, som är limmat på locket, endast 
tillåter en begränsad utvidgning av träet.

• En indikation på överskottsfukt i 
en gitarr, och som är lätt att verifiera, 
kan man få genom att studera banden 
på greppbrädan, då metallens dimen
sioner inte påverkas av högre eller lägre 
luftfuktighet. När fuktigheten är hög 
ser det ut som om banden har minskat i 
längd, samtidigt som spåren där  banden 
är infästa ligger öppna i ändarna. Detta 
beror på att greppbrädans bredd har 
ökat till följd av den absorberade fukten. 
Den motsatta situationen upp kommer 
vid för låg fuktighet. Greppbrädans 
trä krymper och bandens ändar kom
mer att skjuta ut från sina spår, vilket 
man lätt kan känna genom att vidröra 
sidorna på grepp brädan.

OCH SLUTLIGEN, ETT VIKTIGT 
BUDSKAP
Om du köper en ny värdefull gitarr, 
fråga alltid gitarrbyggaren eller säljaren 
om vilka klimatförhållanden som rådde i 
verkstaden när gitarren hopfogades (dvs. 
när trädelarna limmades). De klimat
förhållanden som alltid bör råda i en 
gitarrverkstad har nämnts ovan. Om dessa 
förhållanden inte kan garanteras, eller om 
de avviker stort från de ideala värdena, 
finns det anledning att vara tveksam.

Luftfuktare och hygrometer lämplig för användning i gitarretui
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Fråga alltid gitarr byggaren 
eller säljaren om vilka 
klimatförhållanden som 
rådde i verkstaden när 
gitarren hopfogades
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inte heller förtjänar att bli det. Mina erfa
renheter pekar på motsatsen. Den allra 
bästa och mest spännande gitarrmusiken 
väntar fortfarande på sin upptäckare. 
Om jag bara tar ett par exempel från 
den musik som jag varit först med att 
spela in: Fuenllanas mycket avancerade 
kontrapunktiska fantasior tycker jag slår 
allt annat i lutoch vihuelarepertoaren och 
flera av de ryska tonsättarna – framförallt 
Vetrov – anser jag vara de i särklass främ
sta gitarrtonsättarna under 1800talet. När 
det gäller modern musik så inser var och 
en att om inte Segovia och Bream hade 
tjatat på Ponce, Turina, Castelnuovo
Tedesco, Britten Walton, Henze m.fl., 
hade dagens gitarristers konsertprogram 
varit mycket torftigare. Historien lär oss 
med andra ord att det kan vara en god 
idé att kontakta tonsättare som inte själva 
spelar gitarr och försöka förmå dem att 
komponera något för instrumentet. Även 
om inte alla dessa stycken blir mästerverk, 
kan ett av tusen bli det, och då är detta 
verk värt alla andra 999 stycken som inte 
blev så lyckade. När det gäller tidigare 
bortglömd musik så har de senaste decen
niernas upptäckter av bortglömda tonsät
tare som Barrios, Mertz, Regondi och José 
varit extremt viktiga tillskott i den 
gitarristiska kanonen, vilket också visar 
hur viktigt det är att söka sig utanför 
allfartsvägarna när man väljer repertoar. 

– DU HAR EXPERIMENTERAT MED 
KONSERTFORMEN I SAMARBETE 
MED KONSTNäRER MED ANDRA 
UTTRyCKSSäTT. ByGGER DET PÅ 
NyFIKENHET ELLER PÅ ATT DU 
KäNNER DIG OBEKVäM I TRADI-
TIONELLA FORMER? VAD VILL DU 
UPPNÅ? 
– Jag har nog de senaste åren blivit lite 
mer konservativ. Nu sitter jag allra helst 
stilla på en stol och lyssnar på en grupp 
välklädda människor som också sitter på 
stolar och spelar stråkkvartetter av Haydn. 
Men tidigare har jag ju, precis som du 
säger, försökt utveckla konsertformen, 
allra mest drastiskt vid de konserter som 
vi kallade Eclectric Guitar Experience där 
jag samarbetade med bl.a. videokonst
närer, poeter, dansare, performanceartis
ter.  Jag kommer från en familj där alla 
är konstnärer av något slag – målare, 
skulptörer, författare – så mitt intresse för 

alla typer av konstnärligt skapande har 
jag fått med modersmjölken. Jag tycker 
mycket om att dra paralleller mellan 
olika konstarter; perspektivets upptäckt 
inom måleriet som kom samtidigt som 
polyfonin i musiken, den rikt utsirade 
barockarkitekturen som en spegling av 
de ändlösa ornamenten i fransk barock
musik, upplysningstidens tro på förnuft 
som får sin motsvarighet inom den klassi
cistiska musikens klarhet och måttfullhet, 
och så vidare. När jag studerar ett verk 
från en viss epok ser jag alltid till att läsa 
litteratur från samma tid och se på den 
samtida konsten och arkitekturen. Detta 
har naturligtvis gjort att jag, när jag arbe
tar med nutida musik, även inspireras och 
studerar nutida konst, poesi och dans. 
Den stora fördelen med nutida musik och 
konst är att jag kan ringa upp en konstnär 
som jag gillar och starta ett samarbete. 
Detta är otroligt inspirerande och ger 
mängder av nya idéer och tankar som jag 
kan ta med mig i mitt eget konstnärliga 
skapande med gitarren.

– DU ARBETAR MED PEDAGOGISKA 
PROJEKT SOM EN GITARRSKOLA 
OCH PLAyALONG-VIDEOR. HAR DU 
NÅGRA EGNA IDéER SOM DU VILL 
FÖRA FRAM I UNDERVISNINGEN? 
–Jag är nästintill fanatiskt intresserad av 
gitarrmetodik. Detta har jag naturligtvis 
fått av min lärare och förebild Gunnar 
Lif; många av mina idéer inom detta 
område härstammar också från honom. 
Jag tycker att det är viktigt att strukturera 
de olika tekniska delarna inom gitarr
spelet och att hitta lösningar på alla olika 
tekniska problem som kan uppstå. Gör 
man inte det är det lätt att glömma bort 
något moment. Jag har mött elever på 
högskolenivå som aldrig i sitt liv spelat 
ett vibrato, ett tremolo eller ett rasgue
ado. Jag känner faktiskt en fransk gitarrist 
som vunnit de finaste gitarrtävlingarna 

men som alltid tackar nej till att spela 
Aranjuez därför att han aldrig fått lära sig 
att spela rasgueado. Jag har delat upp den 
traditionella gitarrtekniken i åtta olika 
moment och arbetat fram sätt att lära in 
dessa. Sedan finns det naturligtvis tusen
tals specialtekniker, inte minst inom den 
nutida repertoaren, men dessa kan man ta 
lite senare, när grunden är lagd. En viktig 
käpphäst i min pedagogik är att målet 
med undervisningen är att eleven skall bli 
självständig. Lärarens slutliga mål är alltså 
att göra sig själv överflödig. Mot detta mål 
arbetar jag på flera olika plan: Jag vill att 
eleven skall ställa frågan ”varför?”. Det 
måste alltid finnas ett tydligt skäl för att 
göra något, det kan gälla sitt eller hand
ställning, anslagsteknik, teknikövningar, 
frasering, tolkning, repertoarval – allt! 
Jag som lärare måste ha ett väldefinierat 
skäl till allt jag ber eleven göra. En annan 
aspekt som jag talar mycket om i min 
undervisning är övnings, instuderings 
och memoreringstekniker. Man måste 
inse att man inte kan lära sig spela ett 
instrument på en lektion. Själva inlär

ningen sker i övningsrummet. Undervis
ningen går egentligen ut på att instruera 
eleven hur denne bäst och mest effektivt 
kan lära sig olika moment när hen sedan 
övar hemma. Jag försöker inspirera eleven 
till övning, vilket faller sig ganska natur
ligt för mig eftersom jag personligen inte 
kan tänka mig något härligare än några 
ostörda timmar i ett övningsrum, och 
jag övar själv oerhört mycket. Det inger 
kanske inte så mycket trovärdighet när en 
lärare säger till en elev att öva när läraren 
själv inte gör det. En tredje del i målet att 
få eleven självständig är något som ofta 
glöms bort i just gitarrmetodik –inom 
andra instruments metodik är det ett 
viktigt moment – detta är notläsning och 
prima vistaspel. Jag tycker inte att det 

Jag tycker inte att 
det finns någon 
orsak till att just 

gitarrister skall vara 
sämst bland alla instru-
mentalister på att läsa 
noter. 
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alltid till att läsa litter-
atur från samma tid och 
se på den samtida kon-
sten och arkitekturen.

– DIN SENASTE TURNé VAR I USA, 
HUR GICK DET ? 
– Den gick mycket bra tycker jag. Jag 
gav ca 15 konserter runt om i USA och 
Kanada. Drygt hälften av dessa ägde 
rum i Kalifornien, där intresset för klas
sisk gitarr är enormt. (Tänk bara på alla 
framstående gitarrister som är bosatta där: 
Los Angeles Guitar Quartett, Romeros
familjen, Parkening, Tanenbaum, Sergio 
Assad och många fler). Jag gav även några 
masterclasses, hälsade på hos en tonsättare 
i Texas samt spenderade några dagar hos 
gitarrforskaren Matanya Ophee, där jag 
kopierade hundratals manuskript för rysk 
gitarr ur hans enorma notbibliotek. 

– VILKA VAR HÖJDPUNKTERNA? 
– Det är svårt att välja ut några höjd
punkter, alla konserter har sin charm, 
men jag kan ju nämna två väldigt olika 
konserter som var stora upplevelser på 
helt olika sätt. Min första konsert i USA 
var i Green Music Hall i Rohnert Park. 
Det är en stor sal som tar 1400 personer 
och säsongsprogrammet var minst sagt 
imponerande med artister som YoYo Ma, 
Lang Lang, AnnSofie Mutter, Wynton 
Marsalis m.fl. Det var en härlig start 
på turnén. Publiken var stor och varm, 
akustiken var underbar, personalen och 
artistrummen var fantastiska och jag 
kände mig riktigt inspirerad och var nöjd 
med min insats. En kontrast till denna 
konsert var en som jag gav i Waterloo i 
Kanada (där jag varit förut och gärna 
kommer igen många gånger). Där spelade 
jag i ett rum i en privat bostad hemma 
hos en pensionerad professor i filosofi. 
Det är en otroligt inspirerande atmosfär i 
rummet som är belamrat med skivor och 
musikmemorabilia, publiken är mycket 
entusiastisk och alla brinner verkligen 
för den klassiska musiken. De har två 
kammarmusikkonserter i veckan och det 
kommer artister på allra högsta nivå dit. 
Ett paradis helt enkelt! 

– VILKEN REPERTOAR SPELADE DU? 
– Repertoaren på turnén var VillaLobos 
och Britten i första halvan och musik 
för rysk gitarr efter paus. Det var lite 
krångligt att resa runt med två instrument 
på alla flygresor, men det var det värt 
eftersom den ryska gitarren var mycket 
uppskattad av den amerikanska publiken. 

– DU HAR TURNERAT EN HEL DEL 
INTERNATIONELLT, HUR KOM DU 
UT PÅ DEN INTERNATIONELLA 
SCENEN ? 
– Jag började ganska tidigt att spela i 
Centraleuropa eftersom jag studerade 
i Paris under tre års tid. Under dessa 
år spelade jag en hel del i Frankrike, 
Belgien och Spanien, och sedan dess har 
jag försökt göra två utlandsturnéer per 
år. För mig har nog varje turné kommit 
till på lite olika sätt: ibland har jag blivit 
inbjuden av folk som jag lärt känna redan 
under studietiden då jag ofta åkte runt på 
olika sommarkurser i Spanien, England 
och Frankrike, ibland är det tonsättare 
som jag samarbetat med som bjudit in 
mig (detta har varit fallen under några 
turnéer i Kanada, Japan och Ukraina), 
ibland är det mitt engagemang i den ryska 
gitarren som gett mig konserter i t.ex. 
Ryssland och USA. I Sydamerika ordna
des en turné av Luciano Carbone som ju 
bodde i Stockholm där han tidigare enga
gerat mig för att spela på hans festival. 
Denna senaste turné i Nordamerika kom 
helt enkelt till på så vis att jag skickade 
lite förfrågningar till olika konsert
arrangörer, och förra årets turnéer i Norge 
och Tyskland gick till på samma sätt. 

– VAD BEHÖVS FÖR ATT MAN 
SKA KUNNA HäVDA SIG OCH FÅ 
 KONSERTER INTERNATIONELLT? 
– Generellt gissar jag att en vinst i en stor 
tävling kan ge unga gitarrister konserter 
i hela världen under ett par års tid. Men 
skall man ha en lång karriär vill det nog 
till att man skiljer ut sig från mängden på 
något sätt. Alla som vinner dessa tävlingar 
har fläckfri teknik och gör akademiskt 
korrekta tolkningar. För att stå sig i den 
konkurrensen behöver man hitta sin egen 
unika konstnärliga personlighet. Man 
får inte vara rädd för att gå sin egen väg, 
både vad gäller repertoar och tolkningar. 
Inom all konst är originalitet egentligen 
viktigare än teknisk precision.

– DU HAR EN STOR SPäNNVIDD 
I DITT ARBETE EFTERSOM DU 
BÅDE ARBETAR MED Ny MUSIK 
OCH SAMARBETAR MED NUTIDA 
KOMPOSITÖRER SAMTIDIGT SOM 
DU äVEN ARBETAR MED äLDRE 
REPERTOARER OCH IBLAND BORT-
GLÖMD SÅDAN. VAD äR DET SOM 
DRIVER DIG I DESSA SÅ OLIKA 
PROJEKT? 
– Det är en mängd olika faktorer. Dels 
handlar det naturligtvis om min egen 
personlighet, att jag är lite nyfiken och 
gärna letar upp och försöker utforska 
det jag inte känner till. Redan när jag 
först upptäckte den klassiska gitarren 
som tonåring så minns jag hur inspirerad 
jag blev när jag läste om Segovias och 
Breams samarbete med tonsättare och 
hur de grävde fram bortglömd repertoar. 
Jag tror att jag redan då bestämde mig 
för att försöka mig på något liknande. 
Första gången jag samarbetade med en 
tonsättare och uruppförde ett verk var jag 
sjutton år. I samma ålder satt jag i timtal 
och studerade gamla luttabulaturer och 
jag gjorde massor av egna transkriptioner 
vid denna tid av relativt okända tonsättare 
som  Ballard, de Rippe och Mezangeau. 
          Jag kan numera sakna denna tid 
då allt var nytt och okänt, jag läste allt 
jag kunde komma över om musikhistoria 
och allt var orörd mark. I min nuvarande 
ålder får jag naturligtvis leta mycket ihär
digare för att hitta något jag inte redan 
känner till. När jag gick på musikhög
skolan hade jag komposition som biämne 
och jag hade förmånen att ha SvenDavid 
Sandström som lärare under tre år. Detta 
gjorde dels att jag fick stor kännedom 
om nutida musik, dels att jag lärde känna 
många andra kompositionsstudenter. 
Fortfarande är de flesta av mina  närmaste 
vänner tonsättare, så det har varit 
 naturligt att jag skulle samarbeta med 
tonsättare och spela mina vänners musik. 
Ett annat skäl är att jag tycker att vi alla 
kan tjäna på om gitarrepertoaren utvidgas 
åt olika håll. Det skapar mer variation och 
mångsidighet hos gitarrprogrammen. En 
del hävdar att man inte skall hålla på och 
gräva fram och spela okänd musik. Jag 
har hört folk säga att det mesta förtjänar 
att ligga kvar bortglömt på grund av 
någon slags darwinistisk idé om att det 
som inte redan blivit uppmärksammat 

Man får inte 
vara rädd för att 
gå sin egen väg, 

både vad gäller reper-
toar och tolkningar. 
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finns någon orsak till att just gitarrister 
skall vara sämst bland alla instrumentalis
ter på att läsa noter. Är man bra notläsare 
underlättas livet avsevärt när man är 
musiker. Att kunna sätta sig med vän
ner och spela kammarmusik direkt från 
bladet, att ha förmågan att spela igenom 
stora mängder repertoar när man väljer 
ut vad man skall instudera, att lätt kunna 
prova ut olika fingersättningar i ett stycke 
utan att vara beroende av en lärare eller de 
tryckta fingersättningarna innebär en stor 
frihet för en musiker. Andra saker 
som präglar min undervisning är att 
jag så tidigt som möjligt vill få eleven 
att fundera kring interpretation. Ett 
enkelt sätt att göra detta på är att ta upp 
styckets titel. Förvånande ofta när man 
ger masterclasses har eleven ingen aning 
om vad titeln betyder. Om tonsättaren 
döpt stycket till Lágrima, ger ju detta 
enormt mycket information om hur han 
vill att stycket skall spelas. Även en titel 
som ”Vals” säger en hel del om att man 
eventuellt bör betona det dansanta, och 
man kan lyssna efter vad som skiljer en 
vals från andra tretaktsdanser etc. Att läsa 
om tonsättaren och dennes tid kan också 
ge idéer som berikar tolkningen, men 
det viktigaste är naturligtvis att verkligen 
lyssna på musiken och fundera över vad 
den uttrycker och hur man sedan kan 
förstärka, tydliggöra och förmedla detta.
         Det som är intressant när man 
arbetar med elever är att alla är så olika, 
vissa sätter sig helt naturligt med gitarren 
medan vissa har enorma problem bara 
med att få gitarren att ligga still i knät. Jag 
utvecklas ständigt som pedagog, det finns 
alltid nya problem att finna lösningar 
på, det är nog detta som gör att det tar 
så lång tid för mig att bli klar med min 
gitarrskola. Jag har en dröm om att den 
skall vara fullständigt heltäckande.

därför göra en skiva där inget fokus låg 
på en spännande, ovanlig repertoar, utan 
helt på interpretationerna. En sak som är 
fascinerande med klassisk musik är just 
tolkningsarbetet. Det är lite som med 
bibeln, den går att tolka som ett marx
istiskt, pacifistiskt manifest, men man 
kan också tolka den djupt kapitalistiskt, 
krigsförhärligande och uppmanande 
till tortyr och dödsstraff. Som väl är, 
blir ju konsekvenserna för människorna 
omkring oss inte så drastiska om jag 
gör en radikal tolkning av en rytm i en 
Granadosdans, vilket gör att jag helst 
håller mig till musiken. 
          När man tolkar ett musikstycke 
gör man en översättning. Musikskapande 
handlar till stor del om översättning. 
Tonsättaren översätter idéer till ljudande 
strukturer och form, och dessa översät
ter hen sedan till symboler, interpretens 
uppgift är att göra om samma procedur 
– fast baklänges. När man transkriberar 
ett musikstycke från ett medium till ett 
annat (transkription är på många sätt 
den ultimata formen av tolkning) är 
det oundvikligt att detaljer ställs i ett 
annorlunda sken och att tidigare skymda 
gester ljussätts. Detta förändrar i sin tur 
det sätt på vilket vi lyssnar på origi
nalet. Transkriptionen förändrar alltså 
även den ursprungliga versionen. Så går 
musikens evolution till; Bachs musik är 

– DU HAR EN RAD SKIVINSPEL-
NINGAR BAKOM DIG MED OLIKA 
TyPER AV MUSIK OCH SAMARBET-
SPARTNERS, MEN DEN SENASTE 
SKIVAN ESPAñOLETAS HADE, 
ÅTMINSTONE TILL DET yTTRE, EN 
MER TRADITIONELL INRIKTNING. 
äR DET EN SAK SOM VARJE GITAR-
RIST BÖR GÖRA I SIN KARRIäR, 
ATT GE UT EN SKIVA MED SPANSK 
GITARRMUSIK? 
– Nej, jag tycker absolut inte alla gitar
rister bör ge ut en skiva med spansk 
musik. Orsaken till att jag ville göra 
denna skiva var en helt annan. Jag hade 
året innan givit ut en skiva med en trio 
som vi kallade Fab Lab som bestod av 
mig, tonsättaren Christopher Anthin och 
poeten Erik Bergqvist. Konceptet var att 
vi bad ett tjugotal tonsättare att ge oss 
något som vi fick tolka helt fritt. Det var 
en slags forskning i hur långt man kan gå 
i en interpretation. I så gott som samt
liga fall blev resultatet att tonsättaren i 
slutändan inte alls kände igen sitt verk, 
så man kan nog säga att vi gick ganska 
långt. Arbetet med denna skiva gjorde 
att jag funderade mycket kring interpre
tationen som fenomen. 
          Mina tidigare skivor hade oftast 
bestått av okänd repertoar, och då har 
fokus varit mer på kompositionerna och 
mindre på interpretationen. Jag ville 

Renässansensemble El Escorial, Hyltinge Kyrka 2009.
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Mårten Falk gav uppskattade lektioner under sin amerikanska turné.
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The Magic Flute
by W.A. Mozart
Arranged for Guitar, Violin 
and Viola, Op. 40
Antoine de Lhoyer
Edited by Matanya Ophée
Editions Orphée

Grand Fantasia on motives 
from der Freischutz for the 
seven-string guitar
Andrej Sychra
Edited by Matanya Orphee
Editions Orphée

Cinq Contre Danses
Extraites des Opéras
de Rossini et deux Valses 
favorites, Op. 8
François de Fossa
Edited by Jan de Kloe
Editions Orphée

Några nyutgåvor av gammal gitarrmusik presenterar det ame
rikanska musikförlaget Editions Orphée. Antoine de Lhoyers 
arrangemang ur Mozarts Trollflöjten är satt för en trio bestå
ende av gitarr, fiol och altfiol. Arrangemanget gjordes kring 
1820 och är nog snarare tänkt för amatörmusicerande i hem
miljön än för konsertestraden. Liksom François de Fossa var 
de Lhoyer militär i fransk tjänst och gitarren var väl främst en 
bisyssla för båda. Trots detta lyckades de skapa en mängd verk 
för gitarr av bestående och i mångt och mycket nyupptäckt 
värde. Ett antal nyutgåvor av Lhoyers verk har sett dagens ljus 
de senaste åren. Några har recenserats i Gitarr och Luta tidi
gare. Lhoyers trio (föreligger dels i partitur och dels i enskilda 
stämmor) är ett välkommet tillskott till ensemblemusiken 
för gitarr. På titelbladet till originalutgåvan från ca 18241825 
anges att man kan sjunga med i alla satserna och därmed följa 
Mozarts intentioner samt att gitarrstämman är överkomlig 
för alla amatörer! Denna utgåva har editerats av förläggaren, 
utgivaren och veteranen Matanya Ophee. 

Andrej Sychra är den viktigaste företrädaren för den ryska, sju
strängade gitarren, men egentligen var han litauer av böhmiskt 
ursprung, född i Vilnius 1773. Litauen tillhörde vid denna tid 
dock det ryska imperiet. Sychras far var harpist och musik
lärare, så musiken var en naturlig del av den unge  Sychras upp
växt. 1801 flyttade han till Moskva och 1812 till Sankt Peters
burg där han hade en lång karriär som virtuos exekutör, lärare 

och produktiv kompositör för den ryska, sjusträngade gitarren. 
Hans inflytande för denna gitarrtyp och rysk gitarrmusik 
under 1800talet kan knappast överskattas. Sychras Grand 
Fantasia över motiv från Carl Maria von Webers opera Friskyt
ten hör enligt utgivaren till Sychras främsta gitarrverk. Webers 
opera får snarare utgöra en bas för Sychras kompositoriska 
förmåga och kunskap om sitt instruments möjliheter. Även här 
står Matanya Ophee för editeringen, och bättre sakkunskap 
om den sjusträngade ryska gitarren får man leta efter länge. 
Viktiga nutida exekutörer för gitarrtypen är annars Mårten 
Falk och Oleg Timofeyev, men mig veterligen har inte Sychras 
Grand Fantasia spelats in av någon ännu.

Editions Orphée har gett ut många av François de Fossas 
gitarrverk under de senaste åren och det är av betydelse för att 
skapa balans i vår uppfattning av gitarrmusiken under första 
hälften av 1800talet. De Fossa hör till dem som återupptäckts 
under senare år. Som många andra gitarrkompositörer kom
ponerade han både för virtuosen och för amatören. Hans fem 
kontradanser och två valser med påstådda motiv från Rossini 
får väl räknas till den senare kategorin. Flera av förlagorna har 
dock inte gått att hitta i Rossinis operor utan är kanske snarare 
uttryck för de Fossas kompositoriska förmåga. Jan de Kloe 
svarar för editering av dessa verk, som första gången gavs ut ca 
1830 och som i första hand kanske riktar sig till gitarrister på 
inte alltför hög nivå.

Som alltid är Editions Orphées utgåvor försedda med initie
rade förord och av högsta kvalitet i utformning och innehåll.

KENNETH SPARR

RECENSIONER NOTER

kitselisguitars.com 
johannes@kitselisguitars.com 

tel 073-500 90 69
vällingby/stockholm

Bygger  
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inte cementerad en gång för alla, varje 
ny tolkning – som ju är en kommentar 
(dvs. den är på samma gång en kom
mentar som det som kommenteras) – ger 
musiken nya erfarenheter och transfor
merar den. Detta gör det omöjligt att 
hitta tillbaka till en ursprungsversion 
– denna finns inte längre till, på samma 
sätt som fröet inte längre finns till när 
det blivit träd. 
          De musikstycken jag spelar på 
Españoletas har tolkats miljoner gånger 
genom seklen, och jag kände starkt för 
att lägga till min pusselbit i den mång
hundraåriga processen att förstå vad 
denna musik betyder och vad den gör 
med oss. Inte därför att jag nödvändigt
vis gör det bättre än någon annan utan 
därför att min personlighet och mina 
erfarenheter kan bidra till att musiken 
upplevs på ett delvis nytt sätt. Det är 
lite som det inom judendomen ständigt 
pågående arbetet med Talmud där trettio 
generationer har kommenterat kommen
tarer av kommentarer etc. i en evig linje. 

– VILKA UTMANINGAR OCH PRO-
JEKT HAR DU FRAMFÖR DIG NU? 
– Nästa skiva är sedan länge redan fär
diginspelad och släpps förmodligen efter 
sommaren. Jag vill inte avslöja vad den 
innehåller, men man kan säga att den är en 
fortsättning på både Fab Labskivan och 
Españoletas. Jag har nu i flera år gjort en 
skiva varje år, men detta år tänkte jag inte 
göra någon inspelning, så 2014 kommer 
det förmodligen inte ut någon ny skiva 
med nytt material, men skivplaner har jag 
så att det räcker för ett femtiotal livstider. 
Gitarrlitteraturen är så otroligt rik att man 
blir alldeles vimmelkantig. Det finns så 
många stycken jag vill spela och livet är så 
kort. Jag spelade också så många konserter 
förra året (ca 85 stycken) att jag tänkte att 
jag kunde ta det något lugnare även på den 
fronten i år. Jag har i stället några andra 
projekt som jag hoppas ro i land 2013. Det 
ena är min gitarrskola som består av fem 
band och som tar en elev från nybörjar
stadiet till dess hen är redo att söka in på 
en högskola. Hela skolan är egentligen 

klar, men det mesta är i skisser som enbart 
jag begriper, så jag måste ta itu med det 
tidskrävande arbetet att renskriva den. 
Mitt andra projekt är att jag vill ge en serie 
på fem konserter som beskriver gitarrmu
sikens utveckling från vihuelans 1500tal 
till nutiden. Denna konsertserie som 
omfattar sex timmars musik och spel på 
sju olika instrument (vihuela, barockgitarr, 
luta, rysk gitarr, spansk gitarr, stålsträngad 
gitarr och halvakustisk gitarr) är en enorm 
utmaning för mig. Jag är långt ifrån säker 
på att jag kommer att ro i land detta, men 
planen är att det skall ske till hösten 2013. 
Inom den allra närmaste framtiden har jag 
några konserter som kräver ganska mycket 
arbete. Jag skall framföra en nyupptäckt 
vals samt alla tolv etyderna av VillaLobos, 
Berios Sequenza XI och Brittens Nocturnal 
i Stockholm och Helsingfors, där jag även 
skall undervisa i masterclass, och jag skall 
spela Ponces Sonat för gitarr och cembalo 
i Stockholms konserthus. Anledningar till 
att tillbringa mycket tid i övningsrummet 
saknas alltså inte! 

Vad är din värd?

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

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

gitarr luta-instrumfors2.indd   1 2013-02-18   09:49
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Playing Baroque Music
on The Classical Guitar
David Jaggs m fl.
(nedladdningsbar video)

Denna nya undervisningsvideo från den brittiska gitarristen 
David Jaggs handlar om vad man ska tänka på när man ska 
spela barockmusik på klassisk gitarr. Jag har tidigare recenserat 
en dvd där gitarristen John Mills på ett mycket intressant sätt 
gav sin syn på den klassiska gitarrens historiska tradition. Jaggs 
har i denna video tagit hjälp av lutenisten David Miller och 
Stephen Gordon, som spelar barockgitarr, för att diskutera 
spelteknik och framförandepraxis på respektive instrument 
med fokus på den klassiska gitarristens approach till barock
musik. I ett avsnitt deltar även Maggie Cole, som spelar 
Scarlatti på cembalo, och diskussionen med henne blir något 
annorlunda eftersom detta är en helt annan typ av  instrument. 

Man kan säga att videon lika mycket fungerar som en intro
duktion till barocklutans och barockgitarrens värld som den 
fungerar för gitarristen som vill ge sig i kast med barock
musiken. Det är David Jaggs själv som medverkar med klas
siskt gitarrspel. 

Det finns mycket som kunde vara mer professionellt utfört 
i det filmtekniska med inspelningen, men jag är benägen att 
bortse från detta eftersom det är så mycket som är intressant 
med vad som diskuteras och illustreras med musikexempel 
i videon. Jag tror att många musiker på olika nivåer skulle 
kunna hitta intressanta synpunkter här. Dessutom tror jag att 
David Jaggs med sina instruktionsvideor har hittat ett koncept 
som ingen riktigt satsat på tidigare. De som utbildar sig på 
högsta nivå i musikvärlden får naturligtvis (tror jag) det mesta 

av detta serverat under loppet av sin utbildning, men det finns 
en hel del hobbymusiker som på ett förenklat sätt kan få en 
vägledning här. Filmen varar i 87 minuter och man kan se en 
trailer från videon på youtube med lutenisten David Miller på 
denna adress:  www.youtube.com/watch?v=w70SbkN6GwM. 
På samma youtubesida finns också en webbadress där man kan 
ladda ner hela videon mot en summa av £ 7.50.

ROLF NILSéN

RECENSIONER VIDEO

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

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

Svenska gitarr- och lutasällskapet

Jag stödjer
Svenska Gitarr och Luta Sällskapet

&
Svenskt Gitarrliv

Luthier  Lars Jönsson

Bygger och Reparerar Knäppinstrument

RECENSIONER NYA SKIVOR

Sonata BWV 1001 &
Partita BWV 1004
Arrangements for baroque lute
Johann Sebastian Bach 
Miguel Rincón, luta
Carpe Diem

Lute Music
Robert de Visée
Toyohiko Satoh, luta
Carpe Diem

Carpe Diem är ett litet tyskt skivbolag som gitarrister och 
lutenister ska hålla ett speciellt öga på. Deras katalog innehål
ler många intressanta inspelningar med barockgitarr och luta. 
Några har jag redan skrivit om i tidigare nummer av Gitarr 
och Luta. Inom en kort period presenterar Carpe Diem nu två 
inspelningar med musik för luta i välgjorda produktioner både 
klangligt och till den yttre formen. Den första skivan med väl
känd musik av Bach, transkriptioner av musik för solo violin, 
sonatan BWV 1001 och partitan BWV 1004, introducerar oss 
också till en ny bekantskap på lutan: den spanske lutenisten 
Miguel Rincón. Rincón har varit elev till Juan Carlos Rivera 
och Eduardo Eguëz. Vad jag förstår är detta hans första solo
skiva, och Rincón har gjort egna transkriptioner av verken. 
Han spelar på en lågstämd (A = 392 Hz) luta av den spanske 
byggaren Francisco Hervás från Granada, och tempereringen 
anges som ”Vallotti”! Rincóns spel är tekniskt oklanderligt, 
kraftfullt och synnerligen virtuost, men jag är inte alldeles 
förtjust i tonbildningen, som är litet burkig. Det kan ju också 
bero på instrument och strängar. Hans tolkningar av Bach
verken är ibland lite för forcerade, yviga, känsloladdade och 
romantiska i mitt tycke. Men det finns säkert de som uppskat
tar Bachtolkningar som tar ut svängarna ordentligt. För min 
del tycker jag fortfarande det är svårt att hitta inspelningar 
av Bach på luta som överträffar Nigel Norths på skivmärket 

Linn från 1995–1997. North har en alldeles sällsam förmåga till 
balans i sitt musicerande som gör hans tolkningar så kongeni
ala. I vilket fall som helst så är det en imponerande och vackert 
spelad debutsoloskiva av Miguel Rincón, och vi lär få höra mer 
av honom i framtiden.

Den andra skivan presenterar en riktig ”old timer”, den 
japanske lutenisten Toyohiko Satoh, som tillsammans med 
Michael Schäffer, Eugen MüllerDombois hör till de verkliga 
pionjärerna i den fantastiska utveckling vi har sett i återupp
väckandet av den gamla lutan och dess spelteknik. Satoh kom 
till Europa 1968, studerade för MüllerDombois vid den legen
dariska Schola Cantorum Basiliensis och spelade ganska snart 
in sina första skivor 1973 och 1974. Ungefär samtidigt blev 
han lärare vid konservatoriet i Haag och har varit aktiv där i 
mer än 30 år. Satoh fyller i år 70 år. Att döma av skivan är han 
”still going strong” och har en omfattande karriär som lärare, 
exekutör, kompositör bakom sig. Skivan ägnas helt åt musik av 
Robert de Visée, och Satoh fantiserar fritt i sin CDtext kring 
de Visées uppväxt och liv. De facto vet vi mycket litet om 
hans barndom eller uppväxt och det är först kring 1680 som 
han omnämns bland les Maîtres de son temps pour le théorbe et 
la guitare. Satoh förlägger hans imaginära födelse till staden 
Viseu norr om Coimbra i Portugal och hans studietid till 
universitetet i Coimbra. Satoh framför två sviter, en i Ddur 
och en i fissmoll, däremellan satser som tombeau, chaconne,  
courante och gigue. Ingenstans finns angivet källorna till 
musiken, men jag antar att den är hämtad från den berömda 
hand skriften Vaudry de Saizenay. Musiken framförs på ett 
lugnt och avspänt sätt på ett gammalt originalinstrument av 
Laurentius Greiff, Ingolstadt ca 1610, reparerad av Nico van 
der Waals och senare av Sebastián Nuñez. Bästa spåren på 
skivan, i mitt tycke, är chaconnen i Gdur, som framförs med 
en behärskad värdighet. Skivans längsta spår är den välkända 
musetten en rondeau. Visst är det härligt med den gamla lutans 
beslöjade men samtidigt kraftfulla klang i händerna på en 
mogen lutspelare!

KENNETH SPARR
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8  Åkers kyrka kl 19.00
 Anna-Karin Danielsson flöjt, Jonathan Granefelt gitarr
9  Gävle Engeltofta Tobias Carron flöjt, Per Skareng gitarr
10  Eskilstuna Lista kyrka kl 18.00 Tove Törngren cello, Liv  
 Skareng gitarr

10  Härnösands domkyrka kl 20.00
 Vivaldi i sommarkväll! Birgitta Brodén orgel/piano,
 Christer Brodén gitarr
10  Uppland Ålands kyrka kl 19.00
 ”De 8 årstiderna”, Duo Gulyàs & Agnas; Georg Gulyàs
  och Sabina Agnas
11  Dala Floda kyrka kl 19.00
 Haga Duo Sareidah Hildebrand tvärflöjt, Joakim Lundström  
 gitarr & Krackel kapell

13  Eda kyrka kl 19.00
 ”Sjöberg & Schubert på svenska”, Erik Malmhav sång, 
 John Elénius gitarr
13  Dala Floda kyrka kl 18.00
 Vivaldi gitarrkonsert D-dur. Matts Arnberg med orkester,  
 Joakim Lundström gitarr

13  Rättvik Dalhalla kl 20.00
 Malena Ernman med gäster, bl.a. Kalle Moraeus och
 Mats Bergström
14  Rättvik Dalhalla kl 20.00
 Malena Ernman med gäster, bl.a. Kalle Moraeus och
 Mats Bergström
14 Taxinge kyrka kl 19.00
 ”Evert Taube möter John Dowland”, Sabina Agnas gitarr &  
 Rita Saxmark sång

14  Galtström kyrka kl 18.00
 Vivaldi i sommarkväll!, Birgitta Brodén orgel,
 Christer Brodén gitarr
17  Ölmevalla kyrka kl 19.00 Emil Kjellbom 
17 Trollhättans kyrka kl 20.00
 Spansk hovmusik genom 4 sekler. Musik av bl.a.
 Alfonso X el Sabio, Mudarra, Scarlatti, Albeniz;
 Christer Brodén vihuela och gitarr
18  Gotland Hejde kyrka 19.30 Jan Ekedahl
18  Fårö Galleri Svarta fåret kl 20.15
 “Vykort från en musikalisk vänskap”,
 Johan Stern och Mats Bergström 
20  Uppsala gamla kyrka kl. 18.00
 Spansk hovmusik genom 4 sekler. Musik av bl.a.
 Alfonso X el Sabio, Mudarra, Scarlatti, Albeniz;
 Christer Brodén vihuela och gitarr
21  Stockholm Riddarholmskyrkan kl 15.00
 Spansk hovmusik genom 4 sekler. Musik av bl.a. Scarlatti,  
 Mudarra, Alfonso X el Sabio, Albeniz; Christer Brodén  
 vihuela och gitarr

21  Kalix kyrka, kl 19.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 
21  Bjuvs kyrka kl 18.00
 ”Sjöberg & Schubert på svenska”, Erik Malmhav sång,
 John Elénius gitarr

KONSERTKALENDER

21  Hässleholm Finja kyrka kl 18.00 Göran Söllscher
21  Ova kyrka Västergötland kl 20.00
  ”Lilla Regn”, Sabina Agnas gitarr, Anna Boman,
 Hald & Karin Mickelbo
21  Malmö Eriksfältskyrkan kl 18.00
 Ann-Sofi Härstedt sopran och Gunnar Spjuth gitarr
22-23 Vadstena slott kl 19.00
  ”Jorun Orm i Öga”, Marcus Strand teorb
23  Stockholm Årsta kyrka kl 13.00
 Eric Lammers & Bo Hansson gitarrduo
24  Mo kyrka Bohuslän kl 19.00
 Gitarrimba! Daniel Berg marimba och Christer Brodén  
 gitarr. Musik av Piazzolla, Vivaldi, Ragnhild Pettersson m fl

24  Stockholm Västerledskyrkan kl 19.30
 ”Spelman-svensk musik för gitarr”, Marcus Strand
24  Kiruna kyrka kl 19.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 
24  Kivik Mellby Atelier, Göran Söllscher
25  Vellinge-Månstorp Mellan-Grevie kyrka kl 20.00
 John Elénius sologitarr
25  Bagarmossens kyrka kl 18.00
  ”Evert Taube möter John Dowland”, Sabina Agnas gitarr &  
 Rita Saxmark sång

25 Lundby kyrka David Härenstam Nils-Erik Sparf
25  Gnesta Björnlunda kyrka Tove Törngren cello och
 Liv Skareng gitarr
25-26 Vadstena slott kl 19.00
 ”Jorun Orm i Öga” Marcus Strand teorb
27  Gualöv Ann-Sofi Härstedt sopran och Gunnar Spjuth gitarr
28  Vadstena slott kl 16.30
 ”Jorun Orm i Öga” Marcus Strand teorb
28  Göteborg S:ta Birgittas Kapell kl 18.00
 Vivaldi i sommarkväll! Birgitta Brodén orgel,
 Christer Brodén gitarr
28  Sundsvall Galtströms kyrka kl 19.00
 Sjöberg & Schubert på svenska” Erik Malmhav sång,
 John Elénius gitarr
28  Gideå kyrka Örnsköldsvik kl 18.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett
28  Västerås Ängsö kyrka kl 19.00
 Mikael Mannberg, verk av Bonfa, Weill och Mannberg
28  Helsingborg, Maria Kyrka David Härenstam,
 Andreas Brantelid
28  Vollsjö Ann-Sofi Härstedt sopran och Gunnar Spjuth gitarr
28  Gotland Roma kyrka kl 19.30 Mårten Falk
29  Vadstena slott kl 19.00
 ”Jorun Orm i Öga” Marcus Strand teorb
29  Uppsala Emma Tranströmer, David Härenstam
30  Gävle Tomaskyrkan kl 20.00 Mårten Falk 
31  Gotland Petes museigård Jan Ekedahl 
31  Marstrands kyrka kl 18.00
 ”De 8 årstiderna”, Duo Gulyàs & Agnas; Georg Gulyàs
  och Sabina Agnas

40

1 Karlskrona Konsthallen kl 19.00
 Göran Söllscher med Georg Riedel och Jonas Östholm
2  Karlskrona Marinmuseum kl 14.00
 solokonsert Göran Söllscher 
2  Karlshamn Carl Gustafs kyrka kl 19.00
 Göran Söllscher med Georg Riedel och Jonas Östholm
5  Vimmerby Kråkshults kyrka kl 19.00 Emil Kjellbom 
6  Herrljunga Fölene kyrka kl 16.00
 ”Lilla regn” Sabina Agnas, Anna Boman, Hald & Karin Mickelbo
8  Spanien Madrid Atlas Utopia
 Solistenensemble Kaleidoskop, Magnus Andersson luta
9  Älta kyrka kl 16.00
 Vårkonsert med Haga Duo & Älta Cantaton
 under ledning av Charlotte Granberg
10  Tyskland Berlin Wenke-Bach-Klinikum L’art de Tombeaux,  
 Claus Köppel cembalo, Magnus Andersson luta

10 juni Stockholm kl 19.00
 Konsertlokal se Södra Latins hemsida.
 Södra Latins Symfoniorkester Eyjafjallajökull av Gustav  
 Alexandrie för symfoniorkester och 2 sologitarrer; solister  
 Axel Philip och Jonatan Bougt; Guitar Concierto av Ulrik  
 Neumann; solist Jonatan Bougt

11  juni Stockholm kl 19.00
 Konsertlokal se Södra Latins hemsida.
 Södra Latins Symfoniorkester Eyjafjallajökull av Gustav  
 Alexandrie för symfoniorkester och 2 sologitarrer; solister  
 Axel Philip och Jonatan Bougt; Guitar Concierto av Ulrik  
 Neumann; solist Jonatan Bougt

12  Tyskland Halle G.F. Händel Alcina
 Händel Festspielorchester, Magnus Andersson luta
12  Solna Huvudsta gamla slott kl19.00
 Haga Duo, Sareidah Hildebrand tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr
12  Skånelaholms slott, strax norr om Upplands Väsby, kl 17.00  
 Lutspel i junikväll: Dowland, Purcell och Bach.

 Jakob Lindberg luta (info 073-364 24 14)
13-16 juni Ljungskile gitarrkurs. Konserter varje kväll med  
 Christer Brodén, Mårten Falk samt elever

13-15 Tyskland Halle Puppentheater, Magnus Andersson luta
16 Gränna Hakarps kyrka kl 20.00
 ”De 8 årstiderna” Duo Gulyàs & Agnas; Georg Gulyàs
  och Sabina Agnas
17  Tyskland Berlin ”Was Ihr wollt” Berliner Ensemble,
 Magnus Andersson luta
18  Uddevalla Bohusläns museum kl 19.00
 Gitarrimba! Daniel Berg marimba och Christer Brodén  
 gitarr. Musik av Piazzolla, Vivaldi, Ragnhild Pettersson m fl

19  Halmstad Söndrum kyrka kl 19.00
 Nordica Guitarduo, Emil Kjellbom & Carl-Mikael Ljungkvist
19  Danderyd Petruskyrkan Georg Gulyàs
19  Tyskland Berlin ”Was Ihr wollt” Berliner Ensemble,
 Magnus Andersson luta
22  Tyskland Stuttgart Atlas Utopia,
 Solistenensemble Kaleidoskop, Magnus Andersson luta

Konserter
Juni
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23  Tyskland Halle Telemann: Der Geduldige Sokrates,
 Magnus Andersson luta
23  Stockholm Hammarby sjöstad Sjöstadskapellet kl 18.00
 Liv och Per Skareng gitarrduo
25  Älmhult Stenbrohult kyrka kl 20.00
 Duo Camitz&Hesselberg, Scarlatti, Sor, Borup-Jørgensen,  
 Petterson-Berger

26  Söderhamn Norrala kyrka kl 19.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 
26  Solna Huvudsta gamla Slott kl 19.00
 ”Spelman-svensk musik för gitarr”, Marcus Strand
26  Starrkärr kyrka kl 20.00
 SGA Guitarduo, Emil Kjellbom & José Lucas 
27  Arlöv Arlövs kyrka kl 19.00
 ”Spelman-svensk musik för gitarr”, Marcus Strand
28  Tyskland Halle G.F. Händel Alcina.
 Händel Festspielorchester, Magnus Andersson luta
28  Bygdeå kyrka kl 18.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 
28  Örnsköldsvik Arnäs kyrka, kl 19.00
 ”Ahora Aqui”. Sabina Agnas gitarr& Urban Agnas trumpet
29  Kramfors Ytterlännäs gamla kyrka kl 18.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 
30  Särö kyrka kl 19.00
 SGA Guitarduo, Emil Kjellbom & José Lucas

1  Leksands kyrka Musik vid Siljan kl 21
 Alexandra Rapaport, Henrik Alinder & Mats Bergström  
 (Bach & Tranströmer)

2  Kärringön kyrka Bohuslän kl 18.00
 Vivaldi i sommarkväll, Birgitta Brodén orgel,
 Christer Brodén, gitarr
3  Dalarö kyrka kl 20.00
 ”Love and Life”, Sabina Agnas gitarr& Rita Saxmark sång
3  Tyresö kyrka kl 19.00
 Haga Duo, Sareidah Hildebrand tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr
3 Ludvika Ulrika kyrka kl 19.00
 ”Spelman-svensk musik för gitarr”, Marcus Strand
3  Stockholm Hagsätra kapell. Sommarcafé kl 15.00   
 Bennsten&Bougt Duo, Tobias Bennsten sång och

 Jonatan Bougt gitarr
3  Bro Låssa kyrka kl 19.30 Liv och Per Skareng gitarrduo
4  Hagshult kyrka kl 19.00 Anna-Karin Danielsson flöjt,
 Jonathan Granefelt gitarr
4  Nynäshamns kyrka kl 20.00 Liv och Per Skareng gitarrduo
5  Sörmland Stjärnholms slott, Elemer Lavotha, Nils-Erik Sparf,  
 David Härenstam

6  Alunda kyrka kl 18.00 Mats Bergström (Bach & Villa-Lobos)
7  Stockholm Riddarholmskyrkan kl 15.00 Tobias Carron flöjt,  
 Per Skareng gitarr

7 Fågelfors kyrka
 Mårten Falk och Rasmus Vamos-Fecher gitarrduo

Juli
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1  Gotland Fårö kyrka Per Skareng
1  Smedjebacken Norrbärke kyrka Mårten Falk 
1-2 Vadstena slott kl 19.00
 ”Jorun Orm i Öga” Marcus Strand teorb
3  Mariannelund Hässleby kyrka kl 18.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 
3  Halmstad S:t Nikolai kyrka kl 10.00
 Vivaldi, Rodrigo, Albeniz; Birgitta Brodén orgel,
 Christer Brodén gitarr
4  Löddeköpinge Ann-Sofi Härstedt sopran och
 Gunnar Spjuth gitarr
4  Elghammar Sörmland kl 19.00
 Georg Gulyàs & Weberkvartetten; italiensk musik för gitarr  
 och stråkkvartett

4  Varberg Valinge kyrka kl 18.00
 Gitarrimba! Daniel Berg marimba, Christer Brodén gitarr 
4  Vadstena slott kl 16.30
 ”Jorun Orm i Öga” Marcus Strand teorb
6-7 Vadstena slott kl 19.00
 ”Jorun Orm i Öga” Marcus Strand teorb
7  Åhus kyrka
 Musik från England, Spanien och Latinamerika samt ett  
 uruppförande av gitarrsolo av Malmötonsättaren Staffan  
 Storm; Gunnar Spjuth gitarr

8  Eksjö Göran Söllscher med Per Arne Glorvigen bandoneon
8  Karlskoga kyrka kl 19.30
 ”Ahora Aquí”, Sabina Agnas gitarr & Urban Agnas trumpet
9  Norge Nordland Musikkfestuke Bodin kirke, Cecilia Zilliacus,  
 Svante Henryson & Mats Bergström

10  Norge Nordland Musikkfestuke Bodø domkirke,
 Anne Sofie von Otter, Svante Henryson & Mats Bergström
11  Sigtuna Haga kyrka kl 18.00
 ”De 8 årstiderna”, Duo Gulyàs & Agnas; Georg Gulyàs och  
 Sabina Agnas

13  Gunnebo slott
 Anne Sofie von Otter, Svante Henryson & Mats Bergström
14  Läckö slott
 Anne Sofie von Otter, Svante Henryson & Mats Bergström
15  Brännkyrka kyrka kl 19.00
 ”De 8 årstiderna”, Duo Gulyàs & Agnas; Georg Gulyàs
 och Sabina Agnas
15  Vaxholm Bogesunds slottskapell kl 19.00
 “där små citroner gula...” Liv och Per Skareng gitarrduo
17  Örebro Sköllersta kyrka kl 19.00
 ”Sjöberg & Schubert på svenska”, Erik Malmhav sång,
 John Elénius gitarr
17  Tofteryd kyrka
 Ingmar Stråth, klassisk musik från Spanien  och Mexico
21  Stockholm Kgl. Operan kl 18.00
 Guldfoajén. Konsert med Haga Duo, Sareidah Hildebrand  
 tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr

22  Stockholm Kgl. Operan kl. 18.00
 Guldfoajén. Konsert med Haga Duo, Sareidah Hildebrand  
 tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr

23  Värnamo kyrka kl 21.00
 Ingmar Stråth, klassisk musik från Spanien och Mexico

25  Hovslätt Kyrkvillan kl 18.00 Ingmar Stråth, klassisk musik  
 från Spanien och Mexico

25  Norra Billinge Böja kyrka kl 19.00. ”Sjöberg & Schubert på  
 svenska”, Erik Malmhav sång, John Elénius gitarr

2  Danmark Köpenhamn Literaturhaus kl 20.00
 Early Monday with Bastard Barock, Marcus Strand teorb
8  Edsbro kyrka kl. 15.00
 Familjekonsert med Tove Törngren cello och Liv Skareng gitarr
14  Västerås konserthus, Lilla salen
 Haga duo, Sareidah Hildebrand tvärflöjt, Joakim   
 Lundström gitarr; uruppför verk av Lindström, Staern

14  Avesta kl 16.00 Mats Bergström (Bach & Villa-Lobos)
16  Linköping kl 16.00
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 
15-22 turné i Nordnorge Göran Söllscher med Erica Toth violin
22  Hultsfreds kammarmusikförening Valhall
 David Härenstam, Andreas Brantelid, Nils-Erik Sparf
29 Kristinehamns kammarmusikförening
 David Härenstam, Emma Tranströmer

Augusti

September

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

KONSERTKALENDER
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8-12 OKTOBER 2013
GITARRFESTIVAL
UPPSALA X INTERNATIONELLA

KONSERT UNGA FÖRMÅGOR 
Delta i konserten Unga Förmågor! Öppet för gitarrister från hela världen upp till 25 år och för alla genrer både 
solister och ensembler. Mer om anmälan på hemsidan som är senast 15 augusti! 

Plats: Uppsala Konsert & Kongress Följ oss  

Vi firar 10 år! Boka redan nu Nordens främsta gitarrfest

Konserter | Seminarier | Workshops | Masterclass | Gitarrmässa | Mingel

Michael Nyman England

Margarita Escarpa Spanien Yamandu Costa BrasilienJojje Wadenius Sverige

Steve Vai USA

Pepe Romero Spanien

Janne Schaffer Sve Mattias IA Eklund Sve Hans Ek Sve Mats Bergström Sve Jeanette Köhn Sve David Russell Skot Alvaro Pierri Uy Juan Falú Arg


