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Peter  Strömgren  presents:

3rd new

COPENHAGEN

GUITAR FESTIVAL

NIKLAS JOHANSEN  
(DENMARK)

Outstanding young talent – 
winner of several interntional 

competetions.
Music by Bach, Paganini, Granados, 

Aguado, Højsgaard, Domeniconi. 
Villa-Lobos.

DEREK GRIPPER
(SOUTH AFRICA)

 This year’s Composer in 
Residence.

African music by Derek Gripper
including 1st performance of 

”Cassette Locale” 
for large guitar ensemble. 

Conductor: Roland Haraldson.

BEIJING GUITAR DUO
(CHINA)

World’s most virtuoso 
guitar duo?

Music by Sor, Debussy, Ravel, 
Rodrigo, Barrios ,Walton.

CAVATINA DUO 
(BOSNIA/SPAIN)

The finest guitar/flute duo 
in our time.

Music by Bach, Sor, Assad, 
Piazzolla, Alan Thomas.

 ZAGREB GUITAR 
QUARTET 
(CROATIA) 

Chamber music of the 
highest caliber.

Music by Rossi, Rameau, Lecuona, 
Barber, Horowitz, Peterson, 

Piazzolla, Copland.

CHORO VIVO 
(DENMARK)

The sweetest and spiciest 
Brazilian music imaginable.. 

Music by Villa-Lobos, 
Pixinguinha, Ernesto Nazareth, 

Paulinho da Viola, 
Jacob do Bandolim, Garoto.

The festival for classical guitar 

1 - 8 August 2015 
Teatermuseet in Hofteatret

Christiansborg Ridebane 18
1218 Copenhagen K

COPENHAGENGUITARFESTIVAL.DK

Masterclasses & workshops at Royal Academy of Music: 
Denis Azabagić, Eugenia Moliner, 

Derek Gripper, Beijing Guitar Duo.

Tuesday, 4 August 2015 at 8 pm Wednesday, 5 August 2015 at 8 pm

Saturday, 1 August 2015 at 8 pm Sunday, 2 August 2015 at 8 pm

Friday, 7 August 2015 at 8 pm Saturday, 8 August 2015 at 8 pm
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En fråga som fortfarande förbryllar vetenskapen är varför förmågan att utöva och upp-
skatta musik uppkommit under människans utveckling. I så gott som alla mänskliga 
samhällen har musik utövats i någon form till skillnad från våra närmaste släktingar 
bland aporna. Att musiken har en viktig funktion i de mänskliga samhällena är uppen-
bart. Musiken kan skapa kommunikation över gränser och sudda ut språkbarriärer. Vi 
kan lätt ta till oss musik från andra kulturer. Det märks inte minst inom gitarr- och 
lutmusiken där nästan all musik vi spelar har ett ursprung utanför Sverige. 

I en rad undersökningar har man under de senaste årtiondena sett att musikträningen 
av hjärnan har fler goda effekter än att kunna spela ett instrument. Barn som tränar 
musik klarar ofta skolan bättre än andra barn och ju mer man övar, desto större är san-
nolikheten för att det ska gå riktigt bra. Arbetsminnet utvecklas snabbare hos de barn 
som spelar ett instrument. Den som ska spela i en ensemble måste lära sig att lyssna på 
andra och att uttrycka sig tydligt när det är dags för den egna insatsen. Hjärnforskare 
har konstaterat att konsertpianister ökar antalet förbindelser, synapser, i hjärnan genom 
sitt spelande. Detsamma måste gälla för gitarrister, särskilt när det gäller avancerat 
fingerspel som är extremt precisionskrävande och ofta utövas i samarbete med andra. 
Det är nog ingen överdrift att säga att vi blir smartare av att spela gitarr. 

Men det är väl inte därför vi håller på? De flesta av oss delar nog den uppfattning som 
Hopkinson Smith delgav oss när vi intervjuade honom: musiken är till för sin egen 
skull. Samma sak gäller för Gitarr och Luta. Vi har inget annat syfte än att vara ett 
forum för alla som brinner för avancerat spel på gitarr, luta och besläktade instrument. 

Och det blir ibland oväntade kopplingar när det gäller musiken som berikar oss och sti-
mulerar hjärnan. Domenico Scarlatti, som ägnas en artikel i detta nummer, skulle nog 
ha blivit förvånad om han vaknade upp och konstaterade att dagens gitarrister gjort 
honom populärare än någonsin. Du får också läsa om ett oväntat möte mellan en klas-
sisk gitarrist, Jason Vieaux, och jazzvirtuosen Pat Metheny. Eller hur Erik Möllerströms 
liv tog en oväntad vändning med kontakten med den klassiska gitarren eller hur Edwin 
Täubert ständigt förnyade sina instrumentbyggen, om en svensk prost på 1600-talet 
och hans luta och mycket annat. 

Jan Rudling, redaktör

Om nyttan av gitarrmusik
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AKTUELLT & NOTISER

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

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

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

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

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

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

 

tel. 08 661 9910 

Vi stödjer SGLS.

when people talk guitar

www.guitarissimo.com

Musik på Slottet
David Härenstam, känd gitarrprofil, 
ansvarar för kammarmusiken på Musik på 
slottet i Stockholm. Start 5 september med 
Gitarren, Operan och Världen – en konsert 
med mezzosopranen Ann-Kristin Jones 
vid GöteborgsOperan och gitarrduon The 
Gothenburg Combo. Det blir bl. a. nytolk-
ningar av ariorna ur Carmen, Manuel de 
Fallas Siete Canciones Populares Españolas, 
arior ur Barberaren i Sevilla och romanser 
i svensk folkton. Det blir även musik från 
The Gothenburg Combos hyllade skiva 
Guitarscapes.
   Den 9 september kommer gitarrvirtuosen 
Atanas Ourkouzounouv och flöjtisten Mie 
Ogura att spela sitt program False Clas-
sics fyllt av gränsöverskridande ny ”oäkta 
klassisk musik” av Chick Corea, George 
Gershwin och av Atanas själv. Den svenska 
violinisten Cecilia Zilliacus gästar kvällen 
på slottet för en rad bulgariska danser. Den 
svenska duon med violinisten Cecilia Zilli-
acus och David Härenstam spelar den 20/9 
ett klassiskt program med musik av Sibe-
lius, Nielsen, Bach och Piazzolla. Denna 
kväll kommer även en kvartett skriven av 
Atanas Ourkouzounouv att uruppföras. 
Dessutom spelar kvartetten musik inspire-
rad av bulgarisk folkmusik.

Mer info: www.royalfestivals.se

Uppsala gitarrfestival
Årets festival går av stapeln 7–11 oktober 
och bjuder på en bred mix av gitarrister 
i världsklass i olika genrer. Huvudnum-
ret är den legendariske jazzgitaristen Pat 
Metheny. Bland de klassiska gitarristerna 
märks Xuefei Yang, Marcin Dylla och 
Elena Càsoli. På flamencoscenen blir det 
Don Diego el Cigala med band och Afra 
Rubino Malmström. Det blir också en 
hyllningskonsert till Jan Johansson och 
Monica Zetterlund och argentinsk tango-
gitarr med Pablo Uccelli. Macyn Taylor 
och Emil Ernebro spelar fingerstyle på 
stålsträngat och fusion blues-legenden Scott 
Hendersson med trio kommer att fram-
träda. Minimalistpionjären Terry Riley 
kommer att närvara vid ett framförande av 
In C med The Gothenburg Combo, Gyan 
Riley och 40 andra musiker. Det blir som 
vanligt workshops, masterclasses och en 
gitarrmässa. 

Vinnare i 
kompositionstävlingar
Den svensk-chilenske tonsättaren och gitar-
risten Mauro Godoy Villalobos vann första 
pris i den internationella kompositionstäv-
lingen Homage to Heitor Villa-Lobos 2014 
med sitt stycke Homage som kommer att 
uruppföras i Melbourne 31 maj av den aus-
tralienske gitarristen Dan MacKay. Juryns 
motivering: ”Homage has the true flavor of 
Heitor Villa-Lobos and individuality at the 
same time. It is lyrical and builds nicely.” 
Mauro är dubbel vinnare. Han vann också 
den internationella kompositionstävlingen 
conDIT i Buenos Aires 2014 i kategorin 
ensemble med sitt stycke Versus för elgitarr/
gitarr och ensemble som uruppförs septem-
ber 2015 i Buenos Aires.

Falks musikhistorier i P2
Under åtta sommarveckor sänder P2 serien 
Falks musikhistorier genom fem sekel. Gitar-
risten Mårten Falk, väl känd bland våra 
läsare, spelar musik från olika århundraden, 
med start i 1500-talet, från olika platser och 
berättar personligt om musiken, tiden och 
människorna bakom. Mårten Falk spelar 
musik från olika epoker och de två sista 
programmen ägnas åt musik från vår tid.
   – En extra dimension och inspiration 
är att vi spelar in programmen i olika his-
toriska miljöer så att musiken så att säga 
hittar hem och får ljuda i de salar den från 
början var tänkt för. Att sitta och spela till 
exempel 1500-talsmusik på luta i Grips-
holms 1500-talsslott är en fantastisk upple-
velse. Jag har alltid varit väldigt historiskt 
intresserad och fördelen med att spela gitarr 
är att repertoaren för gitarrliknande instru-
ment har så lång historia. Jag har följt både 
musikens, samhällets och stränginstrumen-
tens irrfärder genom de senaste 500 åren 
vilket har varit ett otroligt spännande även-
tyr, säger Mårten Falk.

I början av februari startade Mårten Falk 
Facebooksidan Gitarrtips och den fick redan 
från början ett starkt gensvar bland gitar-
rister i Norden. Många av er som läser detta 
känner  till sidan och flera har lämnat bidrag 
till den. Nyfiken på att veta mer kontaktade 
jag Mårten.

Vad fick dig att starta Gitarrtips? Vad 
ville du uppnå?

– Jag har inte tidigare varit engagerad i 
Facebook och jag har med fascination och 
skepsis sett hur folk lägger upp bilder på 
sina måltider och kaffekoppar. Jag hade min 
egen lilla motståndsrörelse genom att inte 
vara medlem i Facebook. Däremot brin-
ner jag ju för att föra ut kunskap om och 
väcka intresse för det seriösa gitarrspelet. 
Jag har märkt att det är svårt att nå folk när 
man inte är aktiv på sociala medier så till 
sist bet jag i det sura äpplet och gick med i 
Facebook. Jag ville helt enkelt dela med mig 
både av min kunskap men också nå gitarr-
intresserade människor och informera om 
de konserter, workshops, kurser, masterclas-
ses och festivaler som jag är engagerad i.

Hur har gensvaret varit? Hur många har 
engagerat sig? Vilka frågor har de tagit 
upp?

– Jag har ju inte så stor kännedom om vad 
som brukar äga rum på sociala medier så jag 
hade ingen aning om att det jag gjorde var 
efterlängtat, men jag har fått många glada 
tillrop om att det jag gjorde var efterläng-
tat vilket är kul. Det har uppstått många 
givande och intressanta diskussioner och 
folk har delat med sig av sina pedagogiska 
insikter, intressanta artiklar, fina videolänkar 
etc. och jag har själv lärt mig en hel del av de 
andra medlemmarna. Vi har diskuterat allt 
från olika gitarrer, tolkningar, musikveten-
skapliga upptäckter, informationer om skolor 
och festivaler, uppförandepraxis, gitarrmeto-
dik, folk har delat med sig av arr. och etyder 
de gjort för elever etc. Medlemsantalet är i 
skrivande stund 331 personer från hela Nor-
den.

Hur ser du på fortsättningen? Hur kan 
man utveckla det vidare?

– Jag hoppas på att forumet skall engagera 
ännu fler och att ännu fler givande diskus-
sioner och kunskapsutbyten skall uppstå. 
Det är fint att ha en plats där de som sysslar 
med denna undergroundrörelse som kallas 
klassisk gitarr kan mötas. Jag hoppas att även 
fler yngre och studenter ska bli medlemmar 
eftersom jag tror att de kan lära sig mycket 

på sidan. Hur man kan utveckla det vidare? 
Tja, personligen ser jag ju helst att folk träf-
fas på riktigt, att man kan skapa ett forum 
i den riktiga verkligheten – jag är ju djupt 
skeptisk till allt som är elektriskt. Det fina 
vore ett liknande forum i verkligheten med 
riktiga mänskliga möten!

SGLS ÅRSMÖTE 2015 
SGLS medlemmar kallas härmed till årsmöte 2015

Tid: tisdagen 28 juli 2014, kl 18.00
Plats: Ingesunds folkhögskola

Motioner skickas till SGLS sekreterare
Roland Hogman: sekretrerare@sgls.nu

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

Varmt välkomna

STYRELSEN 

Gitarrtips
TEXT: JAN RUDLING
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TEXT OCH FOTO: ROLF NILSÉN

Helgen 27–28 mars arrangera-
des Sveriges första festival för 
flamencogitarr någonsin i 

Stockholm. Arrangör var Erik Steen 
som länge haft planer på att sjösätta 
en liknande festival. Efter att förgäves 
ha väntat på att få bidrag till arrange-
manget beslutade Erik sig för att köra 
igång trots att ingen större bidragsgivare 
fanns med i planeringen. Han tröttnade 
helt enkelt på njuggheten och kontak-
tade sina kolleger flamencogitarrister 
för att höra om de var villiga att komma 
och spela trots att ersättningen skulle 
bli minimal. Det är troligen ett bevis på 
Erik Steens goodwill i branschen att alla 
tillfrågade, som inte sedan tidigare hade 
andra inbokade engagemang, ställde 
upp och anslöt till Baggens Musikvalv i 
Gamla Stan. Det skulle visa sig vara ett 
idealiskt val av lokal för denna gitarr-
festival eftersom båda kvällarna blev 
utsålda och de gamla källarvalven gav 
en perfekt inramning till de ekvilibris-
tiska övningarna.

De två kvällarnas konserter uppdelades 
på så vis att första kvällen ägnades flamen-
cogitarristerna med hemvist i huvudsta-
den och dess närmaste omgivningar. Erik 
Steens centrala roll för instrumentet blev 
ännu mer tydligt när tre av gitarristerna 
som framträdde, Johan Moberg, Per Len-
ner och Patric Bonnet, alla visade sig ha 
varit elever till Erik. I sin tur har Erik varit 
elev till Eva Norée (Möller) som också spe-
lade på fredagskvällen. Den sjätte gitarris-
ten på fredagskvällen var Andreas ”Milan” 
Almqvist som redan vid slutet av 60-talet 
reste till Spanien för att lära sig spela fla-
menco och som bildade par med Erik 
Steen i början av dennes karriär. Erik Steen 
avslutade soloavdelningen med att spela 
bl. a. en guajira komponerad av Paco de 
Lucía. Fredagskvällen avslutades, efter att 
var och en således haft en egen avdelning 
med solostycken, med att alla samlades på 
scen för att gemensamt riva av en gammal 
favorit: Mediterranean Sunset. Som Erik 
Steen förklarade: – Denna låt spelades in 
av Paco de Lucía och Al di Meola 1977 och 
har nog bidragit till att många av oss som 
blivit flamencogitarrister började spela detta 
instrument!

På lördagen anslöt tre flamencogitarrister 
från Göteborg, Afra Rubino Malmström, 
Robert Svärd och Henrik Håkansson och 
visade att flamencogitarren kan trakteras 
på båda sidorna av Sverige. Kvällen började 
med att författaren till dessa rader i ett 
kort anförande gav en överblick över vilka 

traditioner från Spanien som 
Sveriges flamencogitarrister 
tagit del av och fört vidare allt 
från 1940-talet och fram till 
våra dagar. Därefter berättade 
Eva Norée (Möller) om hur 
hon startade med flamenco och 
hur hennes mångsidiga karriär 
sedan utvecklade sig.

Sedan tog göteborgarna vid 
och Afra Rubino Malmström 
spelade och berättade om hur 
hennes förhållande till flamen-
con förändrats efter ett antal 
år i Sevilla. Robert Svärd och 
Henrik Håkansson följde där-
efter och spelade några rytm-
starka stycken som säkert kom-
mer att finnas med på Roberts 
kommande skiva.

Erik Steen äntrade sedan 
scenen och spelade några egna 
stycken som fick den gitarrist-
tunga publiken att spontant 
och beundrande fråga efter en 
ackordanalys! Även denna kväll 
avslutades med Mediterranean 
Sunset och om möjligt ännu 
fler flamencogitarrister träng-
des nu på den minimala scenen 
och bekräftade den gamla 
devisen att ”finns det hjärte-
rum så finns det stjärterum”. 

Festivalen blev, trots de 
begränsade ekonomiska ramarna, 
en stor succé. Alla medverkande 
njöt av den inspirerande atmosfä-
ren och den kolle-
giala stämningen, 
och publiken som 
trängdes på alla 
stolar och längs 
alla väggar fick 
en rejäl dos av 
flamencogitarrens 
olika genrer och 
stilar. Erik Steen 
har idéer om en 
fortsättning där 
det även kan bli 
utökad ambitions-
nivå med spanskt 
gästspel, föredrag 
och workshops. 
Men det mesta 
beror naturligtvis 
på om ekono-
miskt stöd kan 
utverkas till nästa 
år...

Efter din debutkoncert talte du meget 
om ny musik for den klassiske guitar. Dit 
repertoire var også for det meste moderne 
musik?

– Hver koncert bør indeholde et værk som 
i alder svarer til guitaristens alder eller yngre. 
Det er vigtig fordi, hvis vi kun spiller gam-
mel [romantisk, red.] musik, mister vi lang-
somt terræn. For at hjælpe nye værker frem, 
er det klart, at de også bør opføres. Ellers er 
vi jo lige vidt.

Til din debutkoncert spillede du jo et 
værk af Tan Tuan Hao – han er jæv-
naldrende med dig, og selve værket er 
væsentligt yngre. Det kan man da kalde 
fornyelse.

Hvilke komponister tænker du især på 
her i den nære fremtid?

– Jeg synes det er spændende at spille 
musik af komponister, som jeg har studeret 
sammen med. Jeg kan fremhæve den svenske 
komponist Filip Melo, som en af dem. Af 
ham spillede jeg Hon som kom ur mörkret 
och gick in i ljuset. Komponisten var med 
til opførelsen og var meget glad for fortolk-
ningen, og det var publikum sandelig også. 
En anden komponist, som jeg vil nævne, er 
græsk, Christos Farmakis. Hans værk 9 for 
guitar og basblokfløjte blev opført i Metro-
nomen, tæt på København.

Du drikker lige lidt mere te. Det 
moderne står dit hjerte nært. Er der flere 
grunde til, at det er så vigtigt med flere 
nye værker for guitar?

– Ih, ja, det er der. Jeg vil i den forbin-
delse citere en dansk saxofonist som siger 
at det er vigtigt ”at man får mulighed for at 
for at kaste et blik igennem hækken og se 

og mærke nogle nye følelser... Og således i 
bedste fald se verden, omgivelserne og andre 
mennesker i et nyt lys, på en anderledes 
måde – og måske og forhåbentlig forbedret, 
mere tolerant, mere åben, mere elskelig, mere 
omsorgsfuld og empatisk måde.”

Hvordan stiller du dig til musik for gui-
tar og andre instrumenter?

– Det er selvfølgelig vigtigt, at spille i stan-
dardbesætninger, men her kan også tænkes 
nyt. Sidste år spillede jeg sammen med et 
brusende kirkeorgel. Det krævede nytænk-
ning og resultatet blev ovenud tilfredsstil-
lende. Faktisk tænker jeg, at opføre flere kon-
certer i den konstellation.

Hvad kunne man ellers tænke sig med 
tanke på den klassiske guitar og fremti-
den?

– I denne sammenhæng kunne man tænke 
sig et sæt dogmeregler for den klassiske gui-
tar: Musikere skal altid kunne redegøre for 
hvorfor de synes at musikken er tiltrækkende 
og samtidsaktuel. Musikere bør altid intro-
ducere musikken mundtligt og i den forbin-
delse skal man udgå faktuelle betragtninger.
Enhver musiker bør altid kunne redegøre 
for hvilke sindsstemninger, der ønskes skabt. 
Enhver koncert bør altid afsluttes med at 
publikum kan komme til at møde musike-
ren. Desuden synes jeg, at man altid skal 
spille nye kompositioner. På denne måde 
mener jeg, at guitaren og den klassiske musik 
altid vil have en plads.

Hvordan ser du på fremtiden som ung 
og udøvende kunstner?

– Jeg ser positivt på interessen for den klas-
siske guitar, fordi mængden af studerende på 

konservatorierne og højskolerne er stigende, 
og man kan mærke i miljøet, at der kommer 
flere og flere initiativer, så som guitarfesti-
valler og konkurrencer. Disse festivaller og 
konkurrencer er ideelle for at udvikle i ret-
ning af ny ’klassisk’ kunst. Man skal passe 
på ikke at gå i stå, man må hele tiden prøve 
nye veje. Selv synes jeg, at det kunne være en 
idé at arrangere nogle koncerter som har et 
dramaturgisk forløb. Så som at have tanke 
på hvilke stemninger, der kommer til udtryk 
undervejs.

Tilbage i februar i år spillede du din 
debutkoncert i konservatoriets koncert-
sal, og viste din interesse for ny og nyere 
musik. Er det noget, du rent faktisk vil 
gøre noget aktivt for at fremme?

– Ja, det er det. Jeg er allerede i gang med 
at bestille nye værker hos unge og andre 
komponister. Anders Koppel er en af dem. 
Værket er endnu så nyt, at det endnu ikke er 
navngivet.

Men, Peter, hvilken guitar spiller du 
selv på?

– Det er en dobbeltop-guitar af Victor 
Lozano, søn af Casinio Lozano. Den har en 
dejlig klang og er særdeles kraftig både i tone 
og udtryk.

Hvordan står du nu – her for tiden, 
hvad ligger der gemt i kortene?

– Lige nu bruger jeg meget af min tid på at 
markedsføre min nye CD og derefter er det 
ud og spille koncerter.

Med den tilgang til instrumentet og din 
ihærdighed skal det nok gå. Både for dig 
og den klassiske guitar.

Ny festival för flamencogitarr i 
Stockholm

LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet

Erik Steen och Eva Norée (Möller) i samspråk inför festivalen.

Flamencogitarrister på scen vid kvällsavslutningen med ”Mediter-
ranean Sunset”, fr v Patric Bonnet, Robban Svärd, Johan Moberg, 
Erik Steen, Per Lenner och Henrik Håkansson.

En 
debutants 
tanker 
– en interview med 
Peter Oldrup 
TEXT:  THOMAS LEO HANSEN 
FOTO: CHRISTINA LAURIDSEN

Peter Oldrup, debuteret fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. 
Han har også studeret ved Musikhögskolan i Malmö hos Göran Söllscher og Gunnar Spjuth. 
Peter er aktuel med sin første solo CD.
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Fler och fler gitarrister upptäcker det som Martin Giertz påpekade 
1979 i sin bok ”Den klassiska gitarren” att Scarlatti är en guldgruva 
 för alla gitarrister, särskilt gitarrduos, som vill hitta en ny och 
 spännande repertoar.

TEXT: JAN RUDLING

Scarlatti 
– gitarrmusik på cembalo?

När jag i slutet på 70-talet hörde Leo Brou-
wers skiva D. Scarlatti Douze Sonatas, som 
utkom 1974, var det en ny musikvärld som 
öppnade sig. Visst hade jag hört musik av 
Domenico Scarlatti framförd på cembalo, 
men den hade med sitt typiska tangentslam-
mer och brist på dynamik inte gjort något 
djupare intryck. Men med Brouwers gitarr 
var det något som väcktes till liv med hjälp 
av en intelligent dynamik, artikulation, fra-
sering och klangfärg, allt det som saknades 
hos cembalon. Det var en frisk, spänstig 
musik, full av infall och med en smittande 
spelglädje.

Vem var Domenico Scarlatti? Vad vet vi 
om hans musik?

Verken räddas till eftervärlden
Scarlatti levde inte helt isolerad från det 
europeiska musiklivet. 1738 gavs en samling 
med 30 av hans sonater ut i London under 
den anspråkslösa titeln Essercizi para gravi-
cembalo, ”övningar för cembalo”, knappast 
några lättspelade verk. Utgivare var den eng-
elske musikern Roseingrave som lärt känna 
Scarlatti i Rom och var en hängiven beund-
rare. Sonaterna i Essercizi blev uppskattade 
och fick en betydande spridning, särskilt i 
England. Under Scarlattis livstid gavs 73 av 
hans sonater ut av olika förläggare. 

1742 påbörjades, kanske på Maria Barbaras 
initiativ, kopiering av Scarlattis klaververk. 
Kopieringsarbetet avslutades 1757, samma år 
som Scarlatti avlider. Det som efterlämnas 
är två uppsättningar av Scarlattis klaververk 
i ett stort antal böcker. Efter Maria Barbaras 
död 1758 tar Farinelli hand om dem när han 
återvänder till Italien. På så sätt räddades en 
stor del av Scarlattis musik till eftervärlden. 
En uppsättning verk hamnade i biblioteket i 
Venedig (496 sonater) och senare hamnar en 
annan i Parma (463 sonater). Uppsättning-
arna skiljer sig något sinsemellan. Inga origi-
nalmanuskript av Scarlatti är bevarade och 
sonaterna som ingår i samlingarna är inte 
daterade, så man vet inte när de har kompo-
nerats och deras inbördes ordning. Ytterli-
gare några sonater som anses vara av Scarlatti 
har påträffats i andra arkiv.

Klaversonaterna anses vara Scarlattis 
största och viktigaste bidrag till eftervärlden. 
Den engelske musikvetaren Boyd som skrivit 
en biografi över Scarlatti lyfter även fram 
hans operor, oratorier och kyrkomusik och 
anser att Scarlatti var en mästare i tre genrer, 
opera/oratorier, kyrko- och klavermusik.

Försök att ordna sonaterna
Den förste som försökte bringa ordning i 
Scarlattis verk var den italienske musikfors-
karen och kompositören Alessandro Longo 
(1864–1945), som i början av 1900-talet utgick 
från samlingarna i Venedig men även tog 
med några verk från andra samlingar. Med 
ledning av de tonarter styckena var skrivna i 
numrerade han dem och grupperade dem i 
sviter med typiskt 4–6 sonater per svit. Den 
numrering som Longo införde betecknas 
med L. Således är L23 sonat nr 23 enligt 
Longos system. Longo redigerade Scarlattis 
verk och gjorde flera revideringar i notbilden 
och lade till dynamik- och artikulationsbe-
teckningar m.m.

Den amerikanske cembalisten och musik-
forskaren Ralph Kirkpatrick (1911–1984) 
ägnade en stor del av sitt liv åt Scarlatti och 
spelade in många av sonaterna. Hans studier 
resulterade i en bok där han gick igenom vad 
som var känt om Scarlatti och den miljö han 
vistades i. Tyngdpunkten ligger på klaverso-
naterna. I boken finns också en genomgång 
av sonaternas uppbyggnad, harmonik, orna-
mentering, uppförandepraxis m.m. Kirk-
patrick framförde skarp kritik mot Longos 
revideringar av sonaterna och gav ut Scarlatti 
– Sixty Sonatas in Two Volumes, där han gick 

tillbaka till originalen och tog med ett utför-
ligt kapitel om hur man kan framföra Scar-
lattis musik. Han grupperade också om Scar-
lattis verk och numrerade dem på ett annat 
sätt än Longo. Kirkpatricks bedömning var 
att sonaterna i arkivet i Venedig (primär 
källa enligt honom) och även i Parma i stort 
sett är grupperade kronologiskt. Förutom 
dessa källor har Kirkpatrick lagt till några 
verk från andra källor. Han ansåg också att 
de flesta av sonaterna är komponerade under 
Scarlattis senare år. Kirkpatricks numrering 
betecknas med K och det finns 555 sonater 
med K-nummer. 

De 30 sonaterna i Essercizi betecknas som 
K1–30. Samtidigt konstaterar Kirkpatrick att 
flera av Scarlattis verk med nummer under 
K100 verkar vara tillkomna före Essercizi 
så han är inte helt konsekvent i sin numre-
ring. Kirkpatrick förfäktade också uppfatt-
ningen att de flesta sonaterna hänger ihop 
parvis. Angränsande par av nummer är ofta 
i samma tonart eller i kompletterande dur/
molltonart. Detta ifrågasätts av andra fors-
kare och det är inte vanligt att man framför 
Scarlattis sonater parvis. Det förekommer 
dock på Kirkpatricks egna inspelningar.

Kirkpatricks numrering av Scarlattis 
sonater är det system som de flesta använder 
idag. Men andra forskare som gått igenom 
Scarlattis musik har lanserat egna system. 
Förutom Longo och Kirkpatrick har Pestel-
lis, P, system fått en viss användning. En 
sonat av Scarlatti kan därför betecknas med 
ett K-, L-, och P-nummer. Som tur är finns 
det nycklar på internet där man kan se hur 
sonaterna är numrerade i de olika systemen. 
Sonat K11 (se notbilagan) betecknas även 
som L352 och P67.  

Sonaterna har inga namn och det är litet 
opersonligt och minst sagt förvirrande med 
de olika numreringarna. Nyligen har en 
amerikansk systemvetare och musikfors-
kare, Flannery, gjort en grundlig genomgång 
av olika karaktärsdrag i Scarlattis musik 
som skulle kunna ha utvecklats under olika 
perioder, t. ex. omfång på de klaverinstru-
ment som fanns vid det spanska hovet, typ 
av drillar, föredragsbeteckningar, förekomst 
av handkorsningar m.m. Han har lanserat 
ytterligare ett system som han betecknar Fl. 
(K11 = Fl. 59). Med undantag av K1–94 är 
denna numrering nästan identisk med Kirk-
patricks. Flannery anser att det finns mycket 
som talar för att K58–94 är de tidigaste sona-
terna, troligen tillkomna under Scarlattis tid 
i Rom. Flera av dessa verk är flersatsiga med 
typiska stildrag från italiensk barockmusik.

Frågan om kronologin i Scarlattis verk är 
därför inte tillfredsställande besvarad om 
det inte, mot förmodan, dyker upp origi-
nalmanuskript eller annan information 
som kan belysa denna problematik. Vi får 
nöja oss med att konstatera att vi inte vet 
så mycket. Men fördelen är att avsaknad av 
kunskap lämnar mer utrymme åt den som 
ska framföra musiken eller arrangera den. 
Scarlatti har därför inte så många ”musikpo-
liser” som grottar ned sig i detaljer och tvär-

Från Neapel till Spanien via Rom 
och Portugal
Domenico Scarlatti föddes i Neapel 1685. 
Han var son till Alessandro Scarlatti som 
var en framstående kompositör känd främst 
för sina operor och andra vokala verk. 
Domenico fick en grundlig musikalisk 
utbildning. Fadern såg också till att han 
introducerades i musikaliska kretsar först 
i Venedig och senare i Rom. Scarlatti11 var 
tidigt känd som en mycket skicklig cemba-
list och lär ha deltagit i musikdueller med 
en annan samtida storhet, G. F. Händel, när 
denne vistades i Rom (oavgjort på cembalo, 
Händel vinnare på orgel). I Rom var Scar-

latti i huvudsak verksam som kapellmäs-
tare och kompositör, bland annat hos den 
polska änkedrottningen Maria Casimira, 
vid Peterskyrkan och hos den portugisiske 
ambassadören. Under sin tid i Rom kompo-
nerade Scarlatti i huvudsak operor, oratorier 
och kyrkomusik. 

Scarlatti flyttade 1723(?) till Lissabon för 
att tjänstgöra som kapellmästare vid det 
portugisiska hovet där fokus låg på kyrko-
musiken. En annan viktig uppgift var att 
fungera som lärare i klaverspel till prinsessan 
Maria Barbara och kungens bror Don Anto-
nio. Maria Barbara lär ha varit en mycket 
skicklig musiker som även komponerade. 
Det innebar nog att Scarlatti uppmuntrades 
att anstränga sig extra mycket för att förse 
henne med nya intressanta stycken som 
kunde framföras på cembalo eller föregång-
arna till dagens piano. En annan musiker 
som fanns samtidigt vid hovet var Carlos 
Seixas som tjänstgjorde som organist. Det 
finns uppgifter om att Scarlatti var mycket 
imponerad av hans spel och det kan säkert 
ha influerat Scarlattis kompositioner. 

När Maria Barbara gifte sig 1729 med 
den spanske tronföljaren och flyttade till 
Spanien följde Scarlatti med. Han kom att 
tillbringa resten av sitt liv vid hovet som 
kammarmusiker och framträdde enbart i en 
liten krets runt kungaparet som också aktivt 
deltog i musiklivet. Under många år var den 
då mycket kände operasångaren Farinelli 
anställd vid hovet och Scarlatti ackompan-
jerade vid hans framträdanden. Farinellis 
liv gestaltas i den uppmärksammade filmen 
Farinelli från 1994 som kan rekommenderas.

Mycket litet är känt om Scarlattis tid i 
Portugal och i Spanien. I Spanien verkar 
han nästan enbart ha komponerat klaverso-
nater. Med en uppdragsgivare som själv var 
en hängiven cembalist/pianist innebar detta 
att han hade tid att komponera, experimen-
tera och utveckla sin egenart. Mycket litet är 
känt om Scarlattis liv. Man vet att han var 
gift två gånger och fick många barn. Det 
är också känt att Scarlatti var en hängiven 
spelare och att drottning Maria Barbara vid 
flera tillfällen fick hjälpa till att lösa honom 
från spelskulder han ådragit sig.

säkert anger hur hans verk ska framföras.

Gitarrinfluenser
1600- och 1700-talens cembalomusik, i 
synnerhet den franska, enligt cembalisten 
Kirkpatrick, är utvecklad från lutmusiken. 
Flera musikvetare har spårat starka gitarr-
influenser i Scarlattis musik och även annat 
inflytande från den spanska kulturen. Så här 
säger Kirkpatrick (s. 114–15): ”There is hardly 
an aspect of Spanish life, of Spanish popular 
music and dance, that has not found itself a 
place in the microcosm that Scarlatti created 
with his sonatas. No Spanish composer, not 
even Manual (sic!) de Falla, has expressed the 
essence of his native land as completely as 
did the foreigner Scarlatti. He has captured 
the click of castanets, the strumming of gui-
tars, the thud of muffled drums, the harsh 
bitter wail of gypsy lament, the overwhel-
ming gaiety of the village band, and above 
all the wiry tension of the Spanish dance.” 
Kirkpatrick ger i sin bok några exempel för 
att styrka denna uppfattning. Andra musik-
vetare har betonat påverkan från italiensk 
klaver- och lutmusik i Scarlattis sonater. Helt 
klart är att detta borde vara ett intressant 
forskningsområde för den gitarrintresserade 
musikvetaren.

Kirkpatrick konstaterar vidare i ett kapitel 
(s. 205) om den spanska gitarrens inflytande: 
”As far as we know, Scarlatti never played 
the guitar, but surely no composer ever fell 
more deeply under its spell”. För en seriös 
kompositör verksam vid det spanska hovet 
vid denna tid var det knappast möjligt att 
komponera för gitarr, särskilt inte när hans 
uppdragsgivare var en driven klaverspelare. 
Men vi vet inget om hur Scarlatti själv såg på 
gitarren och hur den influerat hans kompo-
sitioner. Förekom det gitarrmusik vid det 
spanska hovet vid denna tid?

Genom att spela Scarlatti på gitarr kan 

1 Med Scarlatti avses i fortsättningen Domenico 
Scarlatti.

Omslag till Leo Brouwers LP från 1974.

Omslag till Ralph Kirkpatricks bok. Personerna på 
bilden tros föreställa Farinelli och Scarlatti.

Det enda kända porträttet av Domenico Scarlatti
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2 Undantag är K73, K77–78, K81 och K88–91 som 
består av 2–4 satser och troligen är tänkta för violin/
träblås med ackompanjemang (continuo).

man få en känsla av att man återför musi-
ken till ett instrument som verkar ha varit 
en viktig inspirationskälla till hans musik. 
Kanske man kan säga att Scarlatti i mångt 
och mycket är gitarrmusik på cembalo/
piano, låt vara att många av sonaterna är 
mycket svåra eller näst intill omöjliga att 
framföra på gitarr. 

Typiska drag i Scarlattis musik
Scarlattis musik har ofta en improvisatorisk 
karaktär med massvis med infall, oväntade 
fortspinningar och ett enormt flöde, som 
ibland är tänkt att framföras i ett hals-
brytande tempo. Man kommer inte ifrån 
intrycket att detta är ”fingermusik”, något 
som improviserats/komponerats direkt vid 
klaviaturet och inte på notpapper.   

Scarlattis sonater har få likheter med den 
sonatform som växte fram under wienklassi-
cismen. Den övervägande delen av de ca 550 
sonaterna2 är tvådelade, oftast med repris. 
Den första delen kan typiskt börja i tonikan 
och modulera över till dominanttonarten 
och den slutar i denna tonart. Den andra 
delen börjar ofta i denna tonart och går till-
baka till tonikan. 

Ett enkelt formschema som är vanligt i en 
typisk tvådelad Scarlattisonat är:  

A – B1 :|| : C – B2 
där B1 och B2 är snarlika/identiska men i 

olika tonarter. 
Ett arrangemang för två gitarrer av en 

kortare sonat, K11, finns i notbilagan. 
Stycket startar i e-moll och modulerar i takt 
9 över till h-moll och första delen av sona-
ten slutar med ett H-durackord (på flera 
gitarrinspelningar har detta ändrats till ett 
h-mollackord). Den andra delen förflyttar 
sig snabbt tillbaka till e-moll. Notera också 
att takt 9–14 (=B1) upprepas i takt 23–28 
(=B2) men i en annan tonart.

C-delen är ofta den mest varierade delen 
i en Scarlatttisonat och kan modulera friskt 
mellan olika tonarter innan den hittar till-
baka till tonikan, dock inte i den korta sona-
ten K11. Typiskt är också att långa passager 
är ren tvåstämmighet och det kan därför 
uppstå tvetydigheter när det gäller hur man 
ska tolka tonarten. Då och då läggs stäm-
mor till för att tydliggöra harmonier och för 
att skapa variation. I grund och botten är 
detta samma sätt att skriva musik som man 
brukar göra för gitarr, till skillnad från mer 
kompletta flerstämmiga klaververk av t. ex. 
J. S. Bach. 

Andra typiska stilgrepp i en Scarlatti-
sonat är plötsliga språng och oktavdubble-
rad basstämma. Mycket vanligt är också 
upprepningar av fraser (förekommer i flera 
exempel i K11) och arpeggierade melodier/
avsnitt. Snabba växlingar mellan dur och 
moll, t. ex. från A-dur till a-moll, är också 
typiskt. I flera sonater förekommer staplade 
ackord, något som blev vanligt först i slu-
tet av 1800-talets musik. Förhållningar är 
mycket vanliga och skapar de dissonanser 

som ger musiken spänning och särprä-
gel. Ofta följer inte Scarlatti ”reglerna” för 
hur man upplöser dissonanser och ackord, 
såsom t. ex. sjuor i dominantackord.

En annan lustighet hos Scarlatti är stäm-
korsningar där cembalistens vänster och 
höger hand byter plats, ibland på ett uppse-
endeväckande sätt. Titta t. ex. på Youtube 
hur cembalisten Jean Rondeau framför 
K141, ett typiskt gitarrinfluerat stycke med 
många tremoloeffekter. Titta sedan på hur 
Elena Càsoli framför samma stycke på gitarr 
med kommentarer från en italiensk musik-
vetare.

Några av Scarlattis verk har beteckningar 
efter danser i typiska barocksviter (förekom-
mer nästan bara bland K1–100). Endast ett 
verk, K61, är ett variationsverk. Några fugor 
förekommer, däribland den ofta framförda 
K30 som brukar kallas för ”cat’s fuge”, kat-
tens fuga. 

Transkriptioner till gitarr 
Det är oklart vem som först transkriberade 
Scarlattis klaversonater till gitarr. Segovia 
gjorde det 1935 men andra kan ha varit före. 
Martin Giertz nämner i sin bok från 1979 
att det finns ca 20 Scarlattisonater som bru-
kar spelas på gitarr. 

I början av 2014 gjorde jag en genomgång 
(se tabellen) av de inspelningar som fanns 
av Scarlatti på gitarr i Naxosbibliotekets 
katalog. De omfattade då 60 CD:s med 
gitarrmusik av 114 olika Scarlattisonater. De 
flesta inspelningar var med sologitarr, 13 var 
med gitarrduo och en med gitarrtrio. Som 
framgår av tabellen är de vanligaste verken 
K208 och K380 som många säkert känner 
igen. Men även K11, K32, K87, K209, K213, 
K322, K391 och K466 förekommer ofta på 
gitarrinspelningar. I tabellen är det övervikt 
för K1–100 medan K501–55 förekommer i 
liten utsträckning. 

Givetvis finns det en hel del inspelad 
musik som inte återfinns i Naxosbiblioteket. 

Om man tittar på de många gitarrinspel-
ningar av Scarlatti som finns på Youtube 
kan man utöka listan över transkriptioner 
med minst ett 50-tal sonater. T. ex. hit-
tar man en inspelning av K173 med den 
svenska gitarrduon Garnbeck-Odeberg. En 
grov gissning är att mer än en tredjedel av 
Scarlattis 555 sonater enligt Kirkpatrick har 
transkriberats till gitarr och spelats in. 

En svårighet vid transkribering av Scar-
lattis sonater är att omfånget, typiskt 4–5 
oktaver, nästan alltid överstiger gitarrens. På 
gitarren klarar man max 3,5, oftast inte mer 
än 3 oktaver. Normalt måste man transkri-
bera nedåt som exempelvis i K11 där högsta 
tonen c2 inte kan spelas på gitarren. De 
gitarrinspelningar av denna sonat som jag 
lyssnat på har vanligen valt att transkribera 
till e-moll men några har föredragit d- eller 
g-moll.

Vid en transkription kan man på vissa 
ställen lyfta upp basstämman en oktav. I 
några fall kan man stryka oktavdubble-
ringar i basen. Har man tillgång till en 
7- eller 8-strängad gitarr kan man givetvis 
öka omfånget. Alternativet att använda en 
kvintgitarr är tveksamt eftersom den är så 
tonsvag i det övre registret. 

I många av Scarlattisonaterna krävs det 
två gitarrer för att göra dem rättvisa. Särskilt 
gäller detta snabbare stycken med samtidiga 
löpningar i vänster och höger hand. När 
man arrangerar för gitarrduo kan man ofta 
lägga en stor del av cembalons högerhand i 
gitarr 1 och vänsterhanden i gitarr 2. Några 
sonater som t. ex. K308–09 och K391 har 
en enkel vänsterhand och fungerar utmärkt 
för sologitarr. Gör man arrangemang för 
sologitarr bör man välja tonarter där man 
har hjälp av öppna bassträngar, alltså E-, A-, 
D-dur resp. moll.

För den som vill ge sig i kast med att 
arrangera Scarlatti för en eller flera gitar-
rer så finns en tillförlitlig utgåva av Scar-
lattis sonater. Den har gjorts av Ken-

neth Gilbert och kan laddas ned från 
Petrucci Music Library (www.imslp.org). 
Äldre gitarrarrangemang kan vara gjorda uti-
från Longos utgåvor där en hel del av origi-
nalnoterna kan ha korrigerats. 

Kirkpatrick benämner K148–K201 ”simple 
sonatas”. Men det är inte säkert att det som 
anses lätt för klaverspelaren är lätt för gitar-
risten. I denna grupp av sonater, som jag vill 
utsträcka till K140–210, finns det många 
pärlor som säkert skulle klinga mycket 
bra om de låter sig transkriberas till gitarr. 
Många av mina Scarlattifavoriter finns i 
gruppen K350–500 och här verkar det inte 
ha gjorts så många gitarrtranskriptioner. För 
svårt?

En annan intressant kompositör är Anto-
nio Soler (1729–1783) som var elev till Scar-
latti. Han komponerade också klaversonater 
och anses vara en av dem som kopierat de 
sonater som finns i arkiven i Venedig och 
Parma. Flera gitarrister har transkriberat 
Solers verk.

Hur ska man spela Scarlatti?
Eftersom så litet är känt om tillkomsten av 
Scarlattis verk och uppgifter om hur de är 
tänkta att framföras är mycket knapphän-
diga, lämnas stor frihet till den som ska 
framföra verken. I likhet med annan cemba-
lomusik finns ingen dynamik angiven och 
hur föredragsbeteckningarna ska tolkas är 
inte helt klart. Oftast förekommande är alle-
gro och presto men även vivo, andante och 
cantabile är relativt vanliga. Lyssnar man 
på hur olika cembalister, gitarrister och pia-
nister tolkar samma stycke, finner man att 
tempo varierar avsevärt mellan olika artister. 
Kirkpatrick är noga med att betona att ett 
vanligt fel är att man spelar Scarlatti för fort. 
Det ligger säkert mycket i detta påstående. 
Men många sonater är nog tänkta att spelas i 
ett mycket snabbt tempo, vilket gör dem till 
en utmaning för gitarristen eller kanske till 
något som man bör låta bli.

I de inspelningar av K11 i Naxosbiblioteket 
(ett tiotal) som jag lyssnat på varierar tempo 
mellan MM 60–100. Cembalisterna och 
pianisterna spelar i snitt något snabbare än 
gitarristerna. Ornamentiken skiljer sig också 
åt påtagligt. Det innebär en stor frihet att 
själv välja tempo. 

Kirkpatrick har i sin bok ett helt kapitel 
om ornamentiken i Scarlattis musik. I Kirk-
patricks utgåva av Scarlattis sonater, Sixty 
Sonatas in Two Volumes, finns också en mer 
lättillgänglig text om ornamentiken tillsam-
mans med utförliga tips om hur man kan 
spela Scarlatti.

Där inte annat anges bör man använda 
barockpraxis, d.v.s. att börja drillen på noten 
ovanför. Ofta finns det angivet hos Scarlatti 
hur drillen ska upplösas. Många gitarrister 
föredrar att göra ”tvåsträngsdrillar” där så 
är möjligt, d.v.s. att de två noter som drillen 
börjar med spelas på olika strängar. Med rätt 
teknik kan man få till mycket snabba drillar. 

Sådan drillar är mer tekniskt krävande och 
man behöver ha en genomtänkt fingersätt-
ning även för högerhanden. Hur man ska 
fingersätta högerhanden finns olika uppfatt-
ningar om (sök gärna på ”cross string orna-
mentation”). David Russell t. ex. föredrar  
aimp medan Stanley Yates rekommenderar 
mima eftersom man då har tummen fri. I 
notbilagan har jag fingersatt med vanliga 
ensträngsdrillar men också gett ett alternativ 
med en tvåsträngsdrill med en tänkbar fing-
ersättning för högerhanden. 

Dynamik och klangfärg kan varieras mer 
på en gitarr och man kan göra tydligare fra-
seringar jämfört med cembalon och pianot. 
Detta ska gitarristen givetvis utnyttja till 
sin fördel. Fraser som upprepas (”eko”) kan 
varieras f–p eller p–f.

Lyssna och spela
Idag finns det ett mycket stort antal inspel-
ningar av Scarlatti. De flesta är med cembalo 
och piano. Några cembalister/pianister, däri-
bland Carlos Grante och Richard Lester, har 
spelat in alla 555 sonaterna med K-nummer, 
imponerande prestationer. Gitarristerna har 
av naturliga skäl begränsat sitt umgänge med 
Scarlatti till en betydligt mindre repertoar, 
några enstaka CD:s. Jag har tidigare nämnt 
Brouwers skiva, D. Scarlatti Douze Sonatas 
från 1974. En annan gitarrist som var tidigt 
ute (1973) var Carlos Barbosa-Lima med 
Scarlatti From the Gifted Guitar of Barbosa-
Lima. Dessa inspelningar kan vara svåra att 
få tag på.

Under de senaste 20 åren har många 
gitarrister givit ut CD:s med enbart musik 
av Scarlatti. Det finns många inspelningar 
av hög klass. Varför inte lyssna till Gergely 
Sárközy, Rachael Gauk, Stephan Schmidt, 
Luigi Attademo, Pascal Boels, Hans-Werner 
Huppertz, Eliot Fisk, Roberto Aussel, Fabio 
Zanon, Stephen Marchionda eller Alberto 

Mesirca? Om man letar i Naxoskatalogen 
hittar man ytterligare inspelningar. 

Bland gitarrduos kan man inte komma 
runt legendarerna Presti–Lagoya som har 
spelat in några av Scarlattisonaterna och satt 
ribban högt för efterföljare. Några andra 
gitarrduos som kan nämnas är Duo Cho-
met–Cazé, Siempre Nuevo Guitar Duo, 
Lynne Gangbar, Julian Gray & Ronald 
Pearl, Per Dybro Sörensen och Jan Sommer. 
En mer udda CD (Sonatas for three Guitars) 
är den som Amsterdam Guitar Trio gjort 
med en blandning av duetter och trios.

För den som vill hitta arr. för sologi-
tarr finns det en hel del noter att välja på. 
Brouwers 12 sonater och Barbos-Limas arr. 
finns tillgängliga. Andra samlingar är exem-
pelvis 30 Sonatas av Fabio Zanon, 40 Sonatas 
arrangerade av Andrew Zohn och 4 volymer 
med arrangemang av Eliot Fisk. 

Frekvens inspelningar

Sida 1

Inspelade Scarlattisonater på gitarr i Naxosbiblioteket
Antal

20 – 25 K 208, K 380

8 – 12

4 – 7 K9, K14, K27, K34, K77, K146, K159, K178, K377, K491

2 – 3

1

 K11, K32, K87, K209, K213, K322, K391, K466

K1, K30, K33, K74, K88, K90, 109, K113, K149, K162, 
K175, K176, K177, K198, K206, K227, K239, K291, 
K292, K335, K417, K430, K431, K443, K467, K476, 
K481, K490, K544

K2, K7, K12, K19, K39, K42, K47, K52, K57, K69, K81, 
K89, K91, K96, K98, K115, K125, K135, K137, K140, 
K141, K145, K165, K201, K214, K215, K232, K234, 
K238, K249, K254, K259, K261, K278, K284, K299, 
K301, K308, K319, K323; K330, K333, K336, K343, 
K366, K375, K376, K386, K390, K398, K409, K432, 
K434, K435, K441, K446, K448, K450, K462, K474, 
K492, K513, K527, K531, K533, K555
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Inspelade Scarlattisonater på gitarr i Naxosbiblioteket
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Eftersom gitarren lät bra och priset 
var förmånligt så spelade ju detta 
med min bristande kännedom 

om byggaren inte så stor roll när jag tog 
beslutet att köpa instrumentet. Men de 
som känner mig väl vet att jag är alltför 
nyfiken för att lämna en sådan fråga i 
fred...

Genom internet kan man ofta få fram en 
hel del information om gitarrbyggare, men i 
fallet med Edwin Täubert var det begränsat 
till i huvudsak en dödsruna som vittnade 
om att gitarrbyggaren hade avlidit 2013 vid 
en ålder av 83 år. I dödsrunan hänvisades det 
till ett telefonnummer till en dotter som jag 
naturligtvis kontaktade, och då fick jag veta 
en del intressanta fakta om byggaren.

Edwin Täubert kom till Sverige som 
krigsbarn några år efter andra världskrigets 
slut. Upplevelserna under kriget hade varit 
traumatiska för honom, och dottern Angela 
berättar för mig att Edwin inte så gärna ville 
berätta om sig själv och uppväxten. Han 
arbetade i Sverige inom många olika yrken, 
i gruvor, gjuteri, valsverk, kopparslageri, 
plåtslageri, som takläggare och slutligen som 
slöjdlärare. 

Egentligen fanns instrumentbyggartradi-
tionen redan sedan tidigare inom famil-
jen. Edwins farbröder hade arbetat med att 
bygga instrument och den unge Edwin satt 
många timmar i farbrödernas verkstad och 
studerade dem. Sedan försökte han göra 

efter dem redan som sexåring. 
Edwins dotter Angela berättar om faderns 

inställning till instrumentbyggandet:
– Han byggde alltid bara ett exemplar av 

varje instrumenttyp, när instrumentet var 
färdigt var det alltid något annat instrument 
som lockade honom. Han brukade mäta 
upp gamla instrument på musikmuséer och 
sedan bygga kopior av dem. Sedan var han 
också väldigt intresserad av att göra vackra 
utsmyckningar som 
rosetterna på gitarrerna, 
de blev alltid mycket 
utarbetade och varie-
rade. 

Det kan ju vara av 
intresse för ägarna av 
Edwin Täubert-instrument att veta att de då 
troligen har ett unikt instrument som bara 
finns i ett exemplar. Bland gitarrinstrumen-
ten Edwin Täubert byggde finns alltså en 
altgitarr, men även en flamencogitarr och 
en stålsträngad gitarr. Vidare byggde han 
en 6-körig, en 11-körig och en 14-körig luta. 
Edwin Täubert provade även på att bygga 
cello, harpa, fiol, gamba och vevlira.

Min egen Täubert-altgitarr är långt ifrån 
en kopia av den stora förebilden på området, 
Georg Bolins altgitarrer. Till att börja med 
har Täubert använt betydligt ljusare träslag 
i botten och sarg än vad både Bolin och de 
flesta av hans efterföljare använder. Som 
kontrast till Bolins mörka jakaranda-bottnar 

har Täubert använt en flammig lönn som är 
infärgad med honungston i shellacken – den 
ser nästan ut som en flamencogitarr i denna 
del. Kroppen är något större än Bolingitar-
rerna och den saknar även den cutaway som 
Bolin brukade ha på de flesta av sina altgi-
tarrer. Täuberts altgitarr är djupare i instru-
mentlådan och sammantaget kan man säga 
att hela instrumentlådans volym blir ganska 
mycket större än Bolins altgitarr. 

Mensuren är drygt 58 cm, vilket även det 
är något längre än åtminstone den altgitarr 
av Bolin som jag nyligen kunnat jämföra 
Täuberts bygge med. Ljudet från Täuberts 
bygge är diskantrikt i jämförelse med Bolin. 
Jag skulle absolut inte säga att instrumentet 
är obalanserat, utan snarare att klangbil-
den ligger lite förskjuten åt det ljusa hållet 
medan Bolins altgitarr har en tyngdpunkt 
som i jämförelse har en dragning åt det mör-
kare hållet. Ljudvolymen i Täubert-gitarren 
är starkare än Bolin, medan Bolin har ett 
något jämnare register. Täuberts altgitarr är 
byggd 1989 och jag gissar att det inte fanns 
särskilt många andra byggare än Bolin 
som byggde altgitarr vid denna tid. I min 

bedömning av Edwin Täuberts altgitarr 
måste jag även väga in att det verkar ganska 
fantastiskt att en byggare som bara byggde 
ett exemplar av varje instrumenttyp kunde 
hitta så pass rätt i sitt första försök. Och när 
det gäller altgitarren har ju Edwin Täu-
bert frångått sitt vanliga mönster att mäta 
upp andra instrument och bygga en kopia. 
Täuberts altgitarr är byggd efter andra idéer 
än Bolin och hans efterföljare. Man kan 
säga att det enda Täubert kopierade här är 
grundidén med de elva strängarna och den 
kortare mensuren jämfört med en vanlig 
klassisk gitarr. 

Sammanfattningsvis kan man om Täu-
bert säga att han verkar ha haft ett natur-
ligt och okonstlat förhållningssätt till byg-
gandet. Kanske berodde detta på att han 
inte livnärde sig på att bygga instrument 
utan snarare verkar ha låtit detta styras helt 
av hans skaparlust. Trots detta hade han 

Edwin Täubert
– gitarrbyggare med mera

En idé till en artikel i Gitarr och Luta kan komma till författaren på många olika 
sätt. I detta fall var det så att jag av en händelse fick chansen att köpa en altgitarr 
byggd av en gitarrbyggare jag aldrig hade hört talas om, Edwin Täubert. 

TEXT OCH FOTO: ROLF NILSÉN

Den unge Edwin satt många 
timmar i farbrödernas verkstad  
och studerade dem.

Han byggde alltid 
bara ett exemplar av 
varje instrumenttyp.

Altgitarren som Edwin Täuber 
byggde 1989.

Altgitarrens botten byggde Edwin 
Täubert i flammig lönn infärgad med 
honungston i shellacken.

Edwin Täubert byggde även möbler och ses här med ett vackert utformat 
vitrinskåp (foto Kerstin Gunström).

Närbild på utsmyckningen av huvudet 
till en gamba som inte färdigställdes av 
Edwin Täubert (foto Johannes Kitselis).

Svanhalsluta byggd av Edwin 
Täubert (foto Johannes Kitselis).

Även altgitarrens huvud konstruerade Edwin Täu-
bert något annorlunda än Bolin. Bolin placerade 5 
stämskruvar till höger på sin 11-strängade altgitarr 
medan Täubert har 7 till höger.

kontakt och utbyte med flera av de främsta 
gitarrbyggarna i Sverige, såsom Lars Jöns-
son, Per Hallgren och Johannes Kitselis. 
Den sistnämnde har bidragit till artikeln 
med några av bilderna på instrument som 
Täubert byggt. Man kan bara undra hur 
resultatet hade blivit om Edwin Täubert 
hade gjort det till sin stora mission i livet 
att specialisera sig på att bygga en av alla de 
olika instrumenttyper han gav sig på?
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Sonata K11
(original c-moll)

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Arr: Jan Rudling

Memoriam
”Memoriam betyder ungefär minne; för min del handlar det om 
människor nära mig som jag känt, och känner, en del är borta nu, 
andra är kvar, men en annan gitarrist, eller en lyssnare, kan ju projicera 
sina egna minnen på stycket, som gärna får ha en slags nostalgisk ton i 
A-delen, att ha i åtanke när man framför stycket. B-delen tjänar som 
en livlig kontrast till A-delen. Basen hamrar envist på tonen B medan 
melodin förs framåt i en slags blockackordteknik. När man sagt vad 
som går att säga där, så återvänder man till A-delen igen.”

Hans Nilsson medverkade med den egna kompositionen Tivoli i 
Gitarr och Luta 1/2015. En viktig person är hans första gitarrlärare, Björn 
Lundgren, som han hade under gymnasietiden i Boden. Det var Björn 
som förde in Hans i noternas värld och den klassiska gitarrens musik.

Sonata K11
Denna cembalosonat av Domenico Scarlatti publicerades 1738 i 
Essercizi para gravicembalo. Den finns på många sologitarristers 
repertoar och inspelningar. Men den är ovanlig som gitarrduett och 
därför har detta arrangemang tillkommit. Ingen tempoangivelse 
finns i originalet men ett tempo runt MM 70 kan vara passande. 
Stycket är inte så tekniskt krävande men man bör ge särskild akt på 
drillarna. Här har ”ensträngsdrillar” valts genomgående men vill man 
få till en extra skjuts på drillarna bör man prova ”tvåsträngsdrillar”. 
Ett sådant alternativ ges i noterna men det är möjligt att spela de 
flesta av de övriga drillarna i stycket som tvåsträngsdrillar med den 
fingersättning för högerhanden som bl. a. Bo Hansson och David 
Russell rekommenderar.

Jan Rudling är redaktör för Gitarr och Luta, amatörgitarrist och särskilt 
intresserad av sång till gitarrackompanjemang, ensemblespel på gitarr 
och tidig musik. Han har under många år varit medlem av Stockholms 
gitarrensemble och Bromma gitarrkvartett, gjort arrangemang och egna 
stycken för sologitarr och olika typer av gitarrensembler. Jan medverkar 
även i medeltidsensemblen Scaramella som sångare och citternspelare.
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Telegram för en bombad by

Musik: Cornelis Vreeswijk

Arr för gitarr: Kenth Dimberg

Harm

XII

Harm

XII

    1966 Multitone AB, adm. Warner/Chappell Music Scandinavia AB
Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB/Faber Music Ltd

gliss

gliss
16  MUSIKERN  

26-29 Juni
Sandviken
Information och biljetter:

www.bangen.se

UNDVIK FALLGROPARNA...
KONTAKTA SCEN OCH MEDIA JURISTERNA 

Gratis för medlemmar* i Musikerförbundet 1 800 kr/timme för icke medlem (exkl. moms)

Vi är den största aktören i Sverige när 
det gäller rådgivning och förhandling av 
musikbranschavtal – såväl svenska som 
utländska. 
Vänd dig tryggt till oss när du ska teckna:
• skivavtal
• förlagsavtal
• managementavtal

FÖR MER INFO, RING I DAG!
08-587 060 00 
www.musikerforbundet.se* Gäller endast A-  F- och D-medlem.

Ljud - Ljus - Musikinstrument - Dekor
SÖK PÅ WEBBEN EFTER ART NUMMER!
www.promixsweden.se / Kundtjänst tel: 036-123940!
Priserna anges inkl. moms. 
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AKT!

KOMPAKT LJUDPAKET KOMPLETT LJUDPAKET
KLASSISKA AKTIVA HÖGTALARE

PSS-300 / ART: SKY-170.117!
10” Högtalare med mixer och förstärkare

REA: 2995:-
SYSTEM: 

REA 2999:-
2x 12” 2995:-

SPS122!
ART: SKY-170.300!
12” Högtalareset!
 (1st aktiv + 1st passiv) 
komplett med stativ 
och kabel. !
IN: XLR, Tele, RCA

2-pack med stativ !
SPJ-SERIE!
Vanliga aktiva !
högtalare. Riktigt 
prisvärda! !
IN: XLR, Tele, RCA.!
UT/länk: XLR

2x 15” 3895:-
ART: PAK-178.027-S2

ART: PAK-178.030-S2

Se vår musikinstrumentavdelning!

på webben. 100-tal instrument!

MUSIKERN-32014.indd   16 2014-06-11   13:05

19 september kl. 19.30

False Classic – den fantastiske gitarrvirtuosen Atanas  
Ourkouzounov (fr) och flöjtisten Mie Ogura ( jp) kastar  
sig mellan jazz, bulgariska danser och virtuos klassisk  
musik i detta hyllade program!

Första gången denna världsduo spelar i Sverige får inte missas! Via turnéer över 
hela världen, tre hyllade skivor och ett konsertprogram fyllt av gränsöverskridande 
ny ’oäkta klassisk musik’ av Chick Corea, George Gershwin, Ligeti, Bartok, 
Keith Jarret och Atanas själv skapar duon ett helt otroligt vibrerande sound  
någonstans mellan den klassiska konstmusiken och jazzen. Den svenska  
violinsten Cecilia Zilliacus gästar denna konsert och bildar en trio med Mie  
och Atanas för ett uruppförande skrivet just för denna kväll av Atanas själv! 

”breathtaking virtuosity …mastery… an absolutely brilliant performance”
San Francisco Classical Voice

5 september kl. 19.30 

Gitarren, Operan och Världen  
– en konsert med mezzosopranen  
Ann-Kristin Jones, solist vid Göteborgs- 
Operan och de kritikerhyllade gitarristerna 
i The Gothenburg Combo som bjuder 
på en hisnande resa i tid och rum! 

Programmet spänner över inte mindre än tre årtusenden och fem världsdelar och 
innehåller de mest kända och älskade ariorna ur Carmen av Bizet i vibrerande 
nytolkningar som återför musiken till sina rötter i den andalusiska folkmusiken, 
flamencon och den spanska gitarrtraditionen. Manuel de Fallas Siete Canciones 
Populäres Espanolas får nytt liv i en intensiv tolkning färgad av flamencons 
råa kraft och kärvhet. Även musik av Rossini, Brahms, Stenhammar. Vidare 
till traditionell 2000-årig kinesisk klassisk musik, argentinsk tango, amerikansk 
naturromantisk musik från The Gothenburg Combos hyllade skivor. Kubanska 
sones samt ”Africa” -ett stycke inspirerat av västafrikansk kora-musik och en 
tragisk berättelse om frihetslängtan och död.

5 - 27 september 

Kammarmusik med gitarren i fokus
karl xv-salen, kungliga slottet, stockholm

Biljetter
Ordinarie 320 kr
Ungdom 16 – 21 år 240 kr
Barn upp till 15 år 150 kr

Är du lärare och vill ta med dina elever för endast 90 kr? 
Restbiljetter säljs vid dörren till kulturskoleelever!

SGLS medlemmar får 25 % rabatt på 
dessa tre konserter!
Biljetter köps genom www.musikpaslottet.se
Rabatterade biljetter beställs på  
info@musikpaslottet.se
Tfn: 070 454 001 11

20 september kl. 16.00

Sibelius Nielsen Zilliacus Härenstam - denna nya svenska 
stjärnduo bestående av violinsten Cecilia Zilliacus och 
gitarristen David Härenstam bjuder på en virtuos konsert 
med fokus på två av musikens mästare som fyller 150 år 2015 
– Jean Sibelius och Carl Nielsen!

Cecilia Zilliacus är en av Sveriges främsta violinister med Norden och Europa 
som arbetsfält. Hennes mångsidiga repertoar av solistiska och kammarmusikaliska 
verk har genom åren fört henne in i ett oräkneligt antal samarbeten med tonsättare 
och symfoniorkestrar. I duon med David Härenstam kommer vi, förutom  
Sibelius och Nielsen, att bjudas på vild tango av Piazzolla, ljuva violinsonater av 
J. S. Bach och virtuosa toner av Giuliani. Sist men inte minst bildas denna kväll 
en kvartett med Atanas Ourkouzounov och flöjtisten Mie Ogura för att spela 
vilda Bulgariska danser och nyskriven musik av Atanas Ourkouzounov.

(Bild Cecilia och David)

Konserterna genomförs med hjälp av Stockholm stads Kulturstöd

Annons
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Sonata K11
(original c-moll)

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Arr: Jan Rudling
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7-11 OKTOBER 2015
GITARRFESTIVAL
UPPSALA         INTERNATIONELLAXII

Program och biljetter: uppsalagitarrfestival.se

TERRY RILEY
& THE GOTHENBURG COMBO

THE GOTHENBURG COMBO

PAT METHENY

MARCIN DYLLAELENA CASOLI XUEFEI YANG

THE INTERNATIONAL 
YOUNG TALENT
COMPETITION
Mer på hemsidan. 
Anmäl senast 1 augusti!

Konserter | Seminarier | Workshops | Masterclass | Gitarrmässa | Mingel

Göran Söllscher  | Gyan Riley | Pablo Uccelli | Macyn Taylor & Emil Ernebro
Diego El Cigala | Scott Hendersson | Derek Gripper | Duo Taborda-Zambrana

OM INTE NU. NÄR? 
FORTBILDNING, MÖTEN & INSPIRATION 

Boka veckopass före 
28:e juni - spara 400 kr

 Uppsala Konsert & Kongress
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Ofta kan missljud lokaliseras till gitarr-
huvudet i samband med strängbyte. Det 
avhjälps genom att linda strängarna så att 
de är fria från varandra och inte ligger emot 
trä. Viktigt är också att strängen ligger bra 
i sadeln.

Har bara vissa toner missljud, förstår 
man att det rör sig om ett band som lig-
ger för högt eller att bandet innan är för 
lågt. De kan röra sig över tid och resa sig, 
dels för att greppbrädan består av levande 
material, men också av helt andra skäl som 
slitage. En fackman kan se och mäta att 
greppbrädan är rak i osträngat tillstånd, 
men också hur den beter sig uppsträngad. 
Fuktkvoten framkallar ibland problem. 
Man kan t. ex. ha ett missljud som bara 
uppstår under vinterhalvåret men inte 
under sommarhalvåret. Orsakerna till detta 
kan vara många.  

Om det uppstår ett skarpare missljud vid 
vissa ackord, kan det bero på egensväng-
ningar som förstärker varandra och skapar 
resonans i strängen bakom vänsterhanden 
upp mot sadeln. Det sker oftast i samklang 
med grundresonansen i kroppen. Då kan 
det vara så enkelt som att strängen ligger 
för lågt i sadeln. Det gäller då att komma 
ihåg vilka gemensamma toner som åstad-
kom problemet. Notera det, eftersom det 
också kan uppstå på flera ställen. Här kan 
det vara bra att ta hjälp av en person för att 
trycka ner strängarna bakom din vänster-
hand för att höra vilken sträng det avser. 
I mer sällsynta fall, kan en del instrument 
vara känsliga för den längsgående vibratio-
nen i vissa bassträngar och har man otur 
kan det ge en distorsion i strängen med 
missljud som följd. 

En spricka eller lös balk kan också skapa 
missljud men har då ett dovare ljud än det 
strängrelaterade. Även mekaniken kan över 
tid bli sliten och få lösa delar som vibrerar.

Över lång tid kan gitarren förändras dels 
genom krökning av halsen eller lockets 
deformation som gör att spelbarheten för-
sämras. Även om man kan lösa problem 
själv genom att justera stallbenets höjd, så 
rekommenderar jag att en reparatör åtgär-
dar det för att slippa följdproblem. Det är 
nämligen viktigt att stallbenet har en maxi-
mal kontakt i spåret, både i sidled och mot 
spårets botten. Ju bättre tolerans, desto mer 

energi kommer ut till locket, det är min 
övertygelse. Om stallbenet ramlar i golvet 
vid strängbyte kan det vara värt att kolla 
hur passningen ser ut. Jag fick nyligen in en 
gitarr där stallbenet 
satt upp och ner 
så diskantsträng-
arna låg högre än 
på bassidan med 
påföljden att en 
vass kant gjorde ett 
brott i strängarna. 
Vissa problem är 
ibland lätt fixade.

Det jag tittar på 
är strängens vin-
kel mot stallbenet 
framtill där den är 
fixerad. Här kan 
det finnas orsak till 
uppkomst av skorr 
och även problem 
i intoneringen. 
Brytningsvinkeln 

behöver vara tillräcklig så att trycket mot 
sadelbenet inte “släpper” vid hårt spel och 
att ytan är perfekt anpassad till strängens 
form. Det märks t. ex. vid stödanslag av 
diskanterna om det spricker i tonen. 

Numera har många handbyggda gitarrer 
12-hålsstall vilket jag tycker har sina förde-
lar. Strängens vinkel blir brantare vilket ger 
ett bättre tryck mot stallbenet. Låsningen 
blir bara i ändan så det blir en minimal fix-
ering. Utseendet ger ett elegantare intryck 
utan tydliga knutar. Det man ska komma 
ihåg är att göra en liten knut på diskant-
strängarna annars kan det släppa och göra 
djupa jack i locket. Knuten kan du sen 
bränna lätt med en tändsticka för att göra 
den permanent. Håll strängen kort, för att 
utesluta problem. Dessutom undviker du 
att få märken på locket. 

Denna gång handlar det om missljud och det är gitarrbyggaren Johannes Kitselis 

(www.kitselisguitars.com) som delar med sig av sina kunskaper. Vi tar tacksamt emot  

förslag på nya ämnen för ”Gitarrfrågan”.
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Jag säljer gitarrer i världsklass.
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Undvik spretande strängar om locket är franskpolerat. 

12-hålsstall innebär att strängen gör 
ett extra varv i ett nytt hål där den 
sen låser sig i strängens första varv. 
Obs att diskantsträngen behöver en 
liten knop i änden för att fixeras.

Hjälp, var kommer missljudet ifrån?

I slutet av femtio- och början av sextio-
talen var klassiskt gitarrspel för många 
helt okänt. Den akustiska gitarren 

förknippades vanligtvis med trubadu-
rer, visackompanjemang och Frälsnings-
armén. Detta kom successivt att ändras, 
främst tack vare att Segovia konserterade 
för fulla konserthus och gjorde djupt in-
tryck hos många. Intresset för att börja 
spela klassisk gitarr växte. Men hur skulle 
man kunna lära sig? Visserligen kunde 
man lära sig grunderna i ackordspel och 
enkelt melodispel på studieförbundens 
kvällskurser. Men det fanns få kompe-
tenta lärare som kunde erbjuda undervis-
ning i mer kvalificerat gitarrspel. Det var 
länge inte självklart att musikhögskolorna 
skulle ha undervisning på gitarr. 1957 bör-
jade Roland Bengtsson undervisa i gitarr 
som biinstrument på Musikhögskolan i 
Stockholm. Men då fordrades det ju att 

Erik Möllerström
– tidigt ute med den klassiska gitarren 

Han gjorde som ganska få före honom, reste utomlands – till Spanien, för att lära sig. När 
han kom hem var han en av de pionjärer som inspirerade och spred gitarrkunnandet till 
andra som ville lära sig. Jag sökte upp Erik i hans hem för en pratstund.

man blivit antagen på ett annat instru-
ment som huvudinstrument. 

Du är uppväxt i den här lägenheten? 
– Nej, i våningen bredvid som är mitt för-

äldrahem. Men vi hade den här våningen 
också där min pappa hade läkarmottagning.

Vilken skola gick du i?
– Först i Carlssons skola, sedan i Engel-

brektsskolan och därefter i Beskow.

När började du spela?
– I mitten på femtiotalet började jag spela 

banjo i dixielandband. Det var ganska livak-
tigt på den tiden.

Vilka spelade du med?
– Vi var ett litet gäng först, jag kommer 

inte ihåg vad alla hette, men senare började 
jag spela med Roffe Carvenius. Vi vann TV-
jazzen 1958 i Norrköping, det var kul!

Så du spelade banjo innan du började 
spela gitarr?

– Ja, det kan man säga. Jag var förtjust i 
dixielandmusik och till min stackars mors 
förtvivlan köpte jag en banjo. Det var en fin 
banjo! Men så började jag fundera på det där 
med gitarr också. Det var det gamla vanliga 
som för många andra – jag hade hört Segovia 
i sin krafts dagar på Konserthuset, det blev 
ju liksom AHA! Jag hade inte hört gitarr på 
det viset förut. Det ledde till att jag började 
ta lektioner för Roland Bengtsson. Det var 
väldigt lärorikt!

Han var väl på Musikhögskolan då?
– Ja, jag tror det var så. Men jag gick privat 

hemma hos honom, på Polhemsgatan.

Segovia väckte även mitt intresse för att 
spela gitarr.

– Ja, Segovia har ju betytt väldigt mycket. 

TEXT OCH FOTO: MATS JACOBSON 
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Gitarren hade åtminstone här i Sverige ett 
väldigt dåligt rykte som seriöst instrument. 
Det är ju klart att Banjo-Lasse och Svea 
Hammarberg och Roland Bengtsson fanns, 
var och en väldigt skickliga på sitt sätt. 
Men det allmänna musikklimatet var inte 
så mycket för klassisk gitarr.

Jag vill minnas att på den tiden under-
visade Roland Bengtsson gitarr som 
biinstrument på Musikhögskolan och 
Per-Olof Johnson åkte över till Danmark 
och undervisade där.

– Ja, men då hade Per-Olof redan kom-
mit hem ifrån Wien. Det här var på fem-
tiotalet. Jag är lite yngre än Per-Olof. Det 
var väl han och Rolf La Fleur som åkte över 
till Wien. Gunnar Lif åkte till Spanien och 
studerade för Eduardo Sainz de la Maza. 
Sedan kom Gunnar Lif till Stockholm och 
hade sin debutkonsert. Det var i Lilla salen, 
jag tyckte det var fantastiskt. Då hade 
jag börjat att spela lite grand för Roland 
Bengtsson. Jag kontaktade Gunnar och 
det ledde till att jag tog några lektioner för 
honom och att jag så småningom reste till 
Barcelona för att studera för Eduardo Sainz 
de la Maza.

Sven-Bertil Taube och Olle Adolphson 
studerade ju också gitarr i Spanien, var 
det samtidigt som du?

– Nej, Sven-Bertil är sju år äldre. Vi gick i 
samma skola, han sjöng ibland på avslut-
ningar och liknande evenemang. Men vi 
hade ingen närmare kontakt annat än att vi 
sa hej till varandra när vi gick i skolan. Eva 
Möller var väl i Andalusien och hade fla-
mencon som sin specialitet. Vi kände inte 
varandra då, det var egentligen bara Gun-
nar Lif som jag kände närmare i och med 
att jag när jag hade hört honom började ta 
lektioner av honom.

Hur länge var du i Spanien och när 
åkte du dit?

– Jag tog studenten 61 och reste dit 62 
på våren. Jag hade träffat Gunnar Lif på 
hösten innan. Sedan åkte jag till Spanien 
och träffade Gunnar. Han hjälpte mig att 
hitta någonstans att bo och introducerade 
mig för Eduardo Sainz de la Maza. Gun-
nar bodde där nere och hyrde rum av en 
person. Några våningar upp var det en dam 
som hyrde ut en lägenhet, hon bodde själv 
någon annanstans. Det var det första stället 
jag bodde på. Sedan bodde jag på pensio-
nat eller hyrde en lägenhet. Det var inte så 
märkvärdigt på den tiden.

Hur länge stannade du?
– Jag tog inte examen på något kon-

servatorium utan gick privat för Sainz de 
la Maza. Han hjälpte mig att sätta ihop 
programmet för en konsert 1972 på San 
Michele på Capri som jag brukar kalla för 
min examenskonsert. Jag fick ett sorts cer-
tifikat som intygade att konserten genom-
förts under Eduardo Sainz de la Mazas led-

Du har ju gett ut en del skivinspelningar 
och en del noter?

– Ja, dels nothäftena Gitarrlådan som 
innehåller ensemblemusik – gitarrtrio och 
duo för cello och gitarr. Det har blivit en del 

skivinspelningar också. Bland annat var det 
ett skivbolag som hörde av sig i samband 
med att jag gjorde Pausfåglarna för TV och 
spelade in skivan Minnen. Och sen spelade 
jag in Fernando Sor-etyderna Opus 60, 31 
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ning. Det var fantastiskt att spela i det där 
lilla kapellet i San Michele. Jag har återvänt 
dit flera gånger och bland annat spelat till-
sammans med en stråkkvartett.

Var det han som arrangerade spel-
ningen också?

– Nej, San Michele var en stiftelse, jag vet 
inte om Svenska Institutet var inblandat. 
Man fick bo där för vetenskapliga arbeten 
eller konserter.

Men var det inte i Spanien du tog lek-
tioner?

– Jovisst, i Barcelona.

Åkte du hem sedan?
– Jag åkte hem för att undervisa i kom-

munala musikskolan som var nyöppnad. 
Många rektorer efterfrågade gitarrlärare, 
det stora intresset för klassisk gitarr hade ju 
börjat komma då på sjuttiotalet. Det gjorde 
att det var väldigt lätt att få jobb. Men jag 
ville också fortsätta med studierna för Sainz 
de la Maza. Tack vare att rektorerna var så 
välvilliga gick det att ordna. Jag kunde åka 
ner till Barcelona mitt i vårterminen, vara 
där hela sommaren, förkovra mig, komma 
hem en bit in på hösten och fortsätta med 
undervisningen.

Min första stora upplevelse med klas-
sisk gitarr var en Segoviaskiva jag fick 
av min syster. Min andra stod faktiskt 
du för. Tittade man på TV i början på 
70-talet brukade du dyka upp i rutan 
och spela när det var några minuters 
mellanrum mellan två program. Det 

var flera olika stycken som återkom 
många gånger! Bland annat spelade du 
Recuerdos de la Alhambra.

– Ja, just det. Det var så att jag brukade 
spela på ett konstgalleri, Galleri St. Nico-
laus hette det. Alma Johansson som hade 
konstgalleriet tyckte det var väldigt tjusigt 
med gitarr så jag var stamgitarrist där när 
det var vernissage. Det var väldigt roligt 
och på det sättet fick jag många kontakter, 
bland annat med TV och jag engagerades 
för att göra dessa pausprogram. Pausfågeln 
kallades det på den tiden och gick i repris 
ganska många gånger.

Minns du hur många olika pauspro-
gram det var?

– Jag kommer inte ihåg, men det var 
fler än tio i alla fall. Och de visades så där 
lagom ofta så att folk lärde sig känna igen 
styckena. För det var ju väldigt ovanligt. 
Sedan var det ju det här med att få tag 
i ett bra instrument också. Jag hade en 
ganska enkel gitarr. Jag tror det var Rolf 
La Fleur jag hörde spela och han hade en 
finare gitarr, oj vad den lät bra! Jag frågade 
Roland Bengtsson om råd om gitarrer och 
han rekommenderade Karl-Erik Gummes-
son. Så jag kontaktade Karl-Erik och han 
byggde en väldigt fin gitarr åt mig som jag 
blev mycket glad för.

Du har ju slutat spela. Har du kvar 
några gitarrer eller har du sålt alla nu?

– Jag har sålt min Fleta. Den sista gitar-
ren som Karl-Erik Gummesson byggde 
köpte jag av honom och den har jag också 
sålt. Den jag har kvar är den som han 

byggde 69. Det var den första gitarr han 
byggde med den där snirkeln uppe på stäm-
skruvlådan, den gitarren har jag lite känslor 
för på något sätt. Det var så att jag hade sett 
Ramirez-gitarrer som hade ornament på 
stämskruvlådan. Jag satt och ritade lite själv 
och visade Karl-Erik ett förslag hur det skulle 
kunna se ut. Karl-Erik tyckte att det där är 
ju inte så dumt, det ser ganska snyggt ut och 
så använde han mönstret på många gitarrer 
därefter.

Du målade också, gjorde du inte det?
– Jo, det gjorde jag när jag gick i skolan 

och sedan i gymnasiet. Det var väldigt sko-
jigt.

Var det på gränsen att du att du hade 
valt måleriet istället för musiken?

– Nej, det var det inte, gitarren tog över, 
för den var så överväldigande. Men jag 
målade i alla fall och när jag gick i sista ring 
så var det utställningar för skolelever på Lilje-
valchs och jag hade två tavlor med där. När 
jag bestämde mig för att satsa på gitarren 
släppte jag allt det där. Men nu när jag inte 
kan spela längre på grund av min artros har 
jag börjat måla igen. Framför allt akvarell-
målningen. Precis som gitarr är akvarellmål-
ning knepigt, man måste tänka sig för!

Det är svårt att reparera när det blir 
fel?

– Ja, då får du slänga och börja om igen.

Jag var förtjust i dixieland-
musik och till min stackars 
mors förtvivlan köpte jag en 
banjo.

Svenska Gitarrtrion repeterar. Fr v Erik Möllerström, Göran Wiström och Jörgen Rörby (privat).
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och 35. Opus 60 sålde väldigt 
bra. Etyderna är skenbart väl-
digt enkla rent tekniskt men är 
ju så jäkla fina. Jag tycker inte 
att den typen av musik ska 
förbigås bara för det är ”enkla” 
etyder. Dom är minsann inte 
så enkla som man kan tro!

Hur var det att jobba med 
konserter och undervisning 
när du kom hem från Bar-
celona?

– Jag undervisade i Nacka 
musikskola, hade en halv-
tidstjänst där. I min studio 
på Gyllenstiernsgatan tog jag 
emot privatelever i cirka 20 år. 
I och med att jag spelade på 
det där konstgalleriet fick jag 
en del kontakter och fick spel-
ningar lite här och var. Sedan 
var vi ute med Kulturbussen 
som den hette, det var kul. Vi 
körde runt södra Norrland ett 
par varv med litteratur och 
musik på programmet. Ann-
Cathrin Palme var med och 
sjöng, jag ackompanjerade och 
spelade solo. Det var ett TV-
program om det där för något 
år sedan med bland andra 
Bo Zetterlind och Katarina 
Taikon. Från 87 tror jag det 
var som jag började som lärare på Ålands 
musikinstitut. Det är lite speciellt på Åland, 
man anställer gärna svenska lärare för språ-
kets skull. Mitt förordnande motsvarade en 
halvtidstjänst. Man fick stor frihet att lägga 
upp sin undervisning själv. Jag jobbade var 
fjortonde dag i tjugo år, åkte över på freda-
gar och hem på söndagar.

Var det ett bra jobb?
– Ja, det var väldigt bra. Åland tillhör 

ju Finland fast man talar svenska. Det var 
intressant att se vilken status det finska 
undervisningssystemet och undervisnings-
anstalterna har.

Har de bättre status än här tycker du?
– Ja, oh ja! När man undervisar på musik-

institutet är man en känd kulturpersonlighet 
i det åländska samhället. Men det är klart att 
det ju också berodde på att det är så litet. De 
flesta lärare var ditresande förutom rektorn 
och en av lärarna som var bosatta där. Var det 
något man lärde sig var hur Ålandsfärjorna 
gick!

Hur lärde du känna Jörgen Rörby och 
hur kom Svenska Gitarrtrion till?

– Jörgen och jag träffades – jag tror det 
var när jag jobbade på Kursverksamhe-

ten och han på Medborgarskolan eller om 
det var tvärtom. Vi råkade undervisa på 
samma ställe i lokalerna där gamla musik-
akademin låg. Vi träffades och fann varan-
dra på något sätt. Sedan åkte vi ut och spe-
lade duetter. Det var jättekul och så kom vi 
i kontakt med Göran Wiström, han var väl 
rektor då tror jag på Täby musikskola, och 
så satte vi ihop trion.

Ni måste ha varit pionjärer på att 
spela trio på gitarr?

– Ja, det var vi faktiskt. Det var inte så 
vanligt då. Solo och duo fanns ju, kvar-
tett inte så mycket. Vi arbetade heltid som 
gitarrlärare och hade familjer men vi ville 
hinna med att konsertera också. Solo och 
duospel kräver en hel del arbete med stäm-
morna så därför passade trio oss bra. Det 
fanns ingen i Sverige som vi kände till så 
vi startade Svenska Gitarrtrion. Den blev 
ju väldigt lyckad! Vi spelade bland annat 
i Jugoslavien, i Wigmore Hall, på musik-
festivalen i Aix-en Provence och i Hol-
land, ja, lite överallt. Det var riktigt roligt! 
Inför konserten i Wigmore Hall hade 
John Duarte skrivit ett stycke åt oss som 
vi framförde. Nu hör det till saken att han 
även recenserade konserten. I recensionen 

beskrev han repertoaren som ganska banal, 
förutom det stycke han själv hade skri-
vit! En annan rolig episod hände under 
konserten i Belgrad. När vi skulle spela 
extranumret brast Jörgens första sträng. 
Men jag kom på att jag knappt behövde 
använda första strängen i min stämma 
så vi bytte gitarrer och kunde genomföra 
extranumret utan problem! 

Du har väl också haft en del solokon-
serter utanför Sverige? 

– Under 1980-talet gjorde jag flera turnéer 
i USA dels i svenskbygderna i Mellanväs-
tern, till exempel Dakota, Minnesota, Iowa 
och Michigan och år 1989 turnerade jag i 
Florida. Speciellt minnesvärda händelser 
från den tiden är flera konserter i Björling 
Hall vid Gustavus Adolphus College i St. 
Paul nära Minneapolis samt när jag spelade 
vid svenska föreningens årsmöte i Min-
neapolis. Ordföranden hade en ljust blå 
kostym och gul slips. Jag deltog också flera 
gånger vid ”the Viking Color Festival“ i sta-
den Cadillac i Michigan. I mellanvästern i 
USA kom det alltid en stor publik till kon-
serterna, kanske var ca hälften intresserade 
av gitarr medan många kom bara för att det 
var en svensk artist som spelade. 

År 1988 deltog jag tillsammans med 
Hubert Käppel, John Williams, Pieter van 
der Staak och Maria Hol vid en gitarrfesti-
val i Singapore. SGLS-medlemmen Annika 
Rosell, som då bodde i Singapore, var en 
av arrangörerna till festivalen. Förutom att 
spela i konserthallen där festivalen tilldrog 
sig framträdde jag också i Svenska kyrkan 
och på en norsk restaurang, som ordnade 
med kräftkalas dagen till ära. I början av 
1990-talet medverkade jag vid en gitarrfesti-
val i Chile. Det var sommar när jag åkte från 
Sverige, men i Chile var det kallt. I vissa salar 
där jag spelade eldades med en stor stock 
som långsamt puffades in i elden.

I Europa blev det ofta i Holland där Pieter 
van der Staak brukade ordna gitarrdagar i 
sin hemstad Zwolle. Jag spelade också på 
flera orter i Frankrike. Jag minns speciellt en 
sommarkonsert i den lilla konstnärsstaden 
La Garde Frenet, som ligger ett par mil in i 
landet från St. Tropez. Det var en utomhus-
konsert, som nästa dag beskrevs i lokaltid-
ningen under rubriken ”Hans fingrar var 
som berusade spindlar”.

Du var ju aktiv som sekreterare i SGLS 
styrelse ett antal år.

– Ja, och jag var med också när Jörgen och 
Christina Rörby startade SGLS, Svenska 
Gitarr och Luta Sällskapet. Vi var några fler, 
Eva Möller var med också tror jag. Eva och 
jag har aldrig spelat tillsammans men det var 
väldigt roligt att lära känna henne och vi har 
haft väldigt mycket att prata om. Den första 
gitarrakademien på Geijerskolan i Ransä-
ter med Karl Scheit som gästlärare var lite 
historia!

Ni har haft musikalisk salong regelbun-
det i ert hem under många år med inrikt-
ningen på kammarmusik. Men jag vet att 
många av våra mest kända svenska gitar-
rister har medverkat och gett solokonser-
ter, även några kända utländska. Hur 
kom denna verksamhet till?

– Ja, det stämmer. Minst en gång per år 
har vi haft en gitarrist. Min mor var efter 
kriget med i något som hette Yrkeskvinnors 
klubb. I verksamheten ingick musikalisk 
salong i hemmiljö. En tid efter att klubben 
upphört tog min fru Monica och jag över 
salongen och hade den i vårt hem i nästan 
trettio år fram till sista gången 2012. Det har 
varit väldigt roligt och givande!

Jag antar att ditt intresse för kammar-
musik väcktes tidigt hos dig tack vare 
salongen?

– Jo, så är det naturligtvis.

Du har också under många år varit 
styrelseledamot i Mazerska Kvartettsäll-
skapet1. Kan du säga något om detta?

– Ja, jag har sett som en uppgift att 
verka för att integrera och öka intresset för 
gitarren i kammarmusiken och spelat med 
olika stråkkombinationer. Jag utökade 
Mazers notbibliotek med kammarmusika-
liska verk med gitarr.

Har du upplevt att det funnits fördo-
mar om gitarren som seriöst instrument?

– Jodå, nog fanns det fördomar. När jag 
spelade vid vernissagerna på Galleri St. Nico-
laus kom alltid en trogen publik och lyssnade. 
Bland annat var det en man som när han 
senare avled begärde i sitt testamente att jag 
skulle spela på begravningen. Men prästen 
satte sig på tvären och sade ”nej, det går inte, 
gitarr kan vi inte ha!” Men han fick till slut ge 
med sig eftersom den avlidne så uttryckligen 
hade begärt det. Efteråt kom prästen lättad, 
tackade och skakade min hand och sade ”det 
hade jag inte väntat mig!”

Min egen mor blev inte alls glad för att jag 
spelade gitarr. Hon tyckte att jag skulle ha ett 
”riktigt” instrument så hon gav mig en cello. 
Hon ordnade också att jag fick träffa Gun-
nar Gentzel som var cellist i Radioorkestern 
och som även var gitarrist. Jag vet inte om 
hon trodde att han skulle kunna leda in mig 
på ”rätt” bana. Men det blev det inget av 
med, jag var inte ett dugg intresserad av att 
spela cello. Jag hade bestämt mig för gitarr!

Hur tycker du att gitarrens utveckling  
 

har varit sedan du började?
– Jag tycker den har varit mycket positiv. 

Det är ofta konserter här i Stockholm och 
jag är imponerad av den yngre generationen 
som nu växer upp. Det spelas både klassisk 
och modern musik och standarden är väldigt 
hög. Häromsistens var jag på en konsert i 
Kungsholms kyrka med Per och Liv Skareng 
som spelade de där Carulli-duetterna som 
man hört många traggla. Det är fin musik, 
vad roligt det var att höra duetterna spelas i 
rätt tempo! Det är mycket konserter här och 
var i mindre lokaler. Tack och lov att man 
väljer mindre lokaler! Det är lite problema-
tiskt att sätta upp klassisk gitarr på en stor 
scen. Segovia var ju alltid Segovia på något 
sätt men den sista konserten i Engelbrekts-
kyrkan – för det första var det svårt att höra, 
för det andra var det definitivt inte rätt rum 
för klassisk gitarr. Man gick väl dit för att det 
var Segovia som spelade.

Vad tror du om framtiden för den 
klassiska gitarren?

– Jag tror att den har blivit stabiliserad nu 
som ett seriöst instrument. Det har den inte 
varit så länge här i Sverige. De gamla klas-
sikerna finns och det skrivs ny musik för 
gitarr. Jag tror att den klassiska gitarren har 
landat på en nivå som är bra och den kom-
mer att leva kvar. Och den har ju alltid den 
stora fördelen att du kan bära den med dig. 
Man tänker på de stackars pianisterna!

1 För mer information om Mazerska kvartettsällska-
pet, se www.mazerska.se.

Erik sköter over head-projektorn vid en master class-lektion.

Rudolf Ladenstein Fine Guitars
Stockholm Lidingö
 www.fineguitars.se
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Möten mellan olika storheter 
är ofta intressanta. I musi-
kens värld kan det ge en ny 

och befriande fräschör när någon kli-
ver utanför ramarna för sina inmutade 
domäner, gör en sejour i en annan genre 
än vad man brukar associeras med och 
kanske tillmäter sitt instrument en 
annan roll än den vanliga. Nya dimen-
sioner uppenbarar sig och det man 
trodde vara känt antog plötsligt en ny 
gestalt – sannolikt rikare och med ett 
större djup än vad man tidigare kunnat 
se. I analogi med detta har någon skrivit 

att poesins roll är att ”slå nya förbindelser 
mellan tingen”. God poesi vänder då på 
perspektiven och ger det döda liv och 
själ, ger tillvarons trivialiteter en aura 
av helighet och det invanda blir med 
en lyftande formulering till ett sakra-
ment. Detsamma gäller i högsta grad för 
musik som vågar ompröva det till synes 
givna och med en lyckosam blandning 
av respekt och kreativ nyfikenhet håller 
fram en ny skapelse.

Den amerikanske gitarristen Jason Vieaux 
spelade 2005 in skivan Images Of Metheny, 
fylld med mycket personliga tolkningar av 

Pat Methenys musik. Det är en ”crossover-
skiva” som verkligen ger upphov till något 
helt nytt då musiken från en färgstark 
kompositör möter en likaledes fantastisk 
musiker ur en helt annan tradition.

Ikonen Metheny
Pat Metheny är något av en ikon inom 
jazzgitarrvärlden. Han är också huvud-
namn för Uppsala Internationella Gitarr-
festival i oktober 2015. I närmare 40 år – 
solodebuten på skiva var med Bright Size 
Life 1976 (tidigare hade han redan som 
tonåring rönt uppmärksamhet för sin med-

verkan i vibrafonisten Gary Burtons grupp) 
– har han med ett omisskännligt patente-
rat sound och en på samma gång originell 
och lättillgänglig kompositionsstil hållit sig 
i frontlinjen för jazzen. Han är respekte-
rad och älskad av många – andra är kritiska 
och tycker att hans musik ibland slår över åt 
det alltför sentimentala, att låtstrukturerna 
tenderar att vara en aning stereotypa och 
att hans soloutflykter gärna blir alltför 
omfångsrika och svårgenomträngliga. Men 
att han sätter sin egen personliga prägel på 
allt han gör kan knappast ifrågasättas. Hans 
stil känns omedelbart igen, även om han 
gärna använder en hel uppsjö av olika gitarr-
typer, såväl elektriska som akustiska.

Musikaliskt är Metheny i mångt och 
mycket en romantiker, likväl är hans refe-
renser betydligt vidare än så och en av hans 
stora inspirationskällor är freeform-saxofo-
nisten Ornette Coleman. Själv upplevde jag 
en konsert med hans grupp i mitten av 1980-
talet och dess öppning glömmer jag nog ald-
rig: från de olika sidodörrarna i Konserthu-
set i Göteborg kom hela bandet och spelade 
en ordentligt spretig kollektiv improvisation, 
alltmedan de tågade upp på scenen. Då hade 
Metheny ändå ganska nyligen haft en hit 
med låten This Is Not America tillsammans 
med David Bowie och av karriärskäl kan-
ske kunnat förmodas välja att hålla sig i en 
betydligt mer lättlyssnad fåra än spräckjazz...

Metheny är alltså onekligen en stor 
improvisatör men, åtminstone i mina öron, 
en kanske ännu större kompositör. Som 
sådan har han självklart sina stilistiska rötter 
i jazzen, men här finns också ekon av klas-
sisk, företrädesvis romantisk musik, pop, 
rock och gospel. Musiken bärs ofta av ett 
djupt vemod, den är stor och nyansrik, ett 
öppet slättlandskap med en vidsträckt him-
mel. I den vibrerande melankolin finns 
likväl ett ljus, ett hopp, en försoning hela 
tiden med som en inbyggd möjlighet. Med-
musikanterna i Pat Metheny Group, kanske 
framförallt den långvarige samarbetspart-
nern och pianisten Lyle Mays, bidrar kon-
genialt till denna känsloladdade rymd. Även 
de genomarbetade arrangemangen och det 
detaljrika soundet på skivorna andas just det 
där storslagna, lite ödesmättade och episkt 
dramatiska. Det bör nämnas att Metheny 
ibland också spelar med en trio och då är 
resultatet i allmänhet mer renodlad jazz.

Jason Vieaux
Åter nu till Jason Vieaux, den klassiske 
gitarristen som på skiva bl. a. levererat fina 
tolkningar av Manuel Ponce och Bachs 
lutmusik och nu senast fick en Grammy 
(2015) för bästa klassiska soloinspelning med 
skivan Play. Vieaux tycks i viss mening vara 
besläktad med Metheny: ett öppet sinne som 
verkar oavlåtligt fascinerat av musikens alla 

skiftande ansikten, och därtill en gitarrist 
med oerhörd precision, elegans och oklan-
derlig tonbildning i sitt spel.

Till en början var idén om att arrangera 
Methenys musik för klassisk gitarr något av 
ett hobbyprojekt, men det kom alltså att bli 
ett koncept för en hel platta.

Hur låter det då?
Vieaux tar fasta på den romantiska ådran 
i musiken och väljer framförallt ur Methe-
nys 90-tal. Han lyfter fram melodierna och 
harmoniken. Hos Metheny är dessa svåra 
att särskilja från varandra, de är fästade 
vid varandra i en befruktande tvåsamhet. 
Spåren på skivan är alla vilsamma, men 
melodi/harmonik är ständigt i rörelse, ofta 
längs stigar som inte är särskilt förutsägbara. 
Vi kan ha en förväntan om vart en melodi 
eller harmonisk progression ska ta vägen, 
bara för att i nästa stund konstatera att 
så blev det minsann inte alls – en annan 
lösning, förmodligen mycket mer intressant, 
uppdagade sig. Så blir musiken svävande, 
obestämbar, men likväl på något sätt 
självklar i sin stilla flyktighet. Den är sitt 
eget universum.

Men hur översätter man då den musik 
ett helt band frambringar till en låda med 
sex strängar? Vieaux säger sig ha plockat 
ut låtarna på gehör, tagit fasta på melodi/
harmonik och sedan tillåtit sig att kompo-
nera vidare eller varsamt omstöpa musi-
ken med grund i sin klassiska teknik, 
tradition och erfarenhet. Han har info-
gat mellanstämmor och motrörelser och 
använder den nylonsträngade gitarrens 
arsenal av klangmöjligheter för att skapa 
variation. Är det då fortfarande jazz? Nej, 
det låter knappast så. Resultatet är snarare 
musik som känns fast rotad i en klassisk 
mylla. Den jazzbaserade originalmusiken 
har varsamt transformerats till något annat. 
Likväl har Vieaux verkligen anammat 
mycket av Methenys spelstil; hans frasering 
och karakteristiska ornamenteringar, som 
snabba glissandi och legaton, vilket hörs 
redan i öppningsspåret Every Day (I Thank 
You).

I avslutande The Bat hajar man också 
till rejält när han drar till med en soloräka 
som är påtagligt ”out” och känns som en 
fin blinkning åt Metheny. I samma låt har 
han tidigare spelat tremolo i riktig Recuer-
dos de la Alhambra-stil, vilket väl ger en 
fingervisning om spännvidden på den här 
skivan... Här och var stoppar Vieaux också 
in små citat av andra Metheny-låtar och 
ibland försöker han även efterlikna både 
den tidigare nämnde pianisten Lyle Mays 
i dennes sätt att bygga upp ackord och det 
raffinerade bruket av flageoletter hos basis-
ten Jaco Pastorius, som tidigt spelade med 
Metheny. Överlag är spelet lyhört och dyna-

TEXT: ANGE TURELL   FOTO: TYLER BOYE OCH JIMMY KATZ 

miskt, tystnader och vilopunkter ger plats för 
själen att röra sig med långsamma rörelser, 
för andetagen att bottna i kroppen hos den 
som lyssnar. Stanna bara upp en stund i den 
gravitetiska, närmast sakrala Farmer’s Trust 
eller sjunk in i det längtande, sökande temat 
i Always And Forever eller In Her Family och 
låt musiken bära dig på mjuka vingar...

5 Songs In The Form Of A Baroque 
Suite
Annars är tyngdpunkten i albumet den 
magnifika 5 Songs In The Form Of A Baroque 
Suite, där Vieaux helt sonika valt fem låtar 
och utan att oroa sig alltför mycket om krav 
på ortodoxi format en barockinspirerad svit 
av dem. Det hela startar med ett preludium: 
Last Train Home, som i Methenys original är 
en ganska framåtdrivande sak, här i stället 
behagligt tillbakalutat i ett luftigt och lyriskt 
gung. Så kommer en allemande: den vemo-
diga Antonia, som bjuder på några stilfulla 
barockdrillar och fina inslag av kontra-
punkt. Därpå följer en chaconne: den nästan 
outhärdligt vackra Tell Her You Saw Me, 
stilenligt och raffinerat uppbyggd kring en 
återkommande basrörelse. Nästa anhalt blir 
en gavott: Questions And Answers, som i sin 
flödande rörlighet bär tydliga spår av Vieauxs 
intresse för Bachs lutmusik. Avslutningsvis 
bjuds vi en gigue där Vieaux förvandlat låten 
James, som ursprungligen går i 4/4-takt, 
till en svängig 6/8-takt. Hela anrättningen 
är fantasifullt formad och utförs med stor 
finess. Sviten har varit ett återkommande 
inslag i Vieauxs konserter.

Solona då?
Men ska det inte vara utrymme för en 
mängd improvisationer i låtar med jazz-
ursprung? Jodå, Vieaux fyller de ytor i 
låtarna som är tänkta som solopassager med 
sina egna, överlag komponerade ”solon” och 
det fungerar i mitt tycke alldeles utmärkt 
– utmaningen att ersätta tidigare soloavdel-
ningar med något annat blir en språngbräda 
in i associativa flöden där musiken återigen 
hittar nya, fina utkikspunkter. I intervjuer 
har Vieaux också liknat jazzmusikers impro-
visationer utifrån ackordföljder vid de som 
barockens musiker formade med grund i 
generalbaspraxis. Själv visar han med den 
här skivan prov på en omfattande kunskap 
om både jazzens idiom och den klassiska 
gitarrtradition som är hans egen.

Skivan är inspelad med magnifik, naturlig 
akustik i en kyrka i Cleveland (i samma rum 
är flera av Jason Vieauxs album inspelade) 
och själva ljudbilden understryker än en 
gång det atmosfäriska i musiken. Images Of 
Metheny är en lyrisk musikalisk resa av stor 
skönhet. Ett synnerligen fruktbart möte mel-
lan två musikaliska världar. Ge den en lyss-
ning – det kan mycket väl bli fler.

Musikalisk    crossover
– Jason Vieaux spelar musik av Pat Metheny
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Vi har åtskilliga tecken på att det 
spelades luta i Sverige under 
1500–1700-talen, framför allt 

inom adeln och den högre borgarklas-
sen. Under andra hälften av 1600-talet 
var musiklivet rikt vid Uppsala univer-
sitet framför allt under Olaus Rudbeck 
d.ä. Förvisso tillverkades det musik-
instrument i Sverige under den aktu-
ella perioden, men produktionen var 
inte särskilt omfattande och vi har få 
spår av den. Mera troligt är att vår luta i 
Västmanlands läns museum tillverkats i 
det kontinentala Europa, men i alla fall 
kommit till Sverige senast under 1780-
talet.

Lutan är en 11-korig (två enkla och nio 
dubbla strängar, totalt 20 strängar) barock-
luta av en typ som var vanlig omkring 
1650–1720. Den har sannolikt varit stämd 
på följande sätt: Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Aa, 
dd, ff, aa, d1, f1 (från lägsta till högsta 
sträng). De två högsta strängarna är enkla 
medan de övriga är dubbla. Instrumentet 
är jämförelsevis ganska litet, men vi vet 
att det fanns variationer i storleken. Den 
är konstruerad och byggd på traditionellt 
sätt och det unika med den är framför allt 
bevarandegraden och storleken. Lutan har 
farit illa under århundradena. Den har 
reparerats torftigt och är i ett långsamt, 
men alltmer sönderfallande skick. Trots 

detta skick är lutan bevarad i sin grund-
konstruktion och i sina viktiga delar.

Den klingande stränglängden är 635 
mm, mot det för barocklutan ”normala”, 
ca 680–720 mm. Lutan är tillverkad av en 
kunnig instrumentmakare. Detta framgår 
inte minst av den konstfärdigt framställda 
bakkroppen med nio så kallade spånor 
och med sin fiskbensmönstrade karaktär, 
omväxlande av lönn och av ett mörkare 
träslag. Bakkappan är utförd på samma 
sätt. Utseendet är anslående och ovanligt 
bland lutinstrumenten. Arbetet har krävt 
en skicklig hand. Sannolikt är locket av 
gran också i ursprungligt skick, dock med 
en klumpig, senare utförd, reparation mel-

lan greppbrädan och ljudhålet. Ljudhålets 
utskurna rosett är till stor del förstörd, men 
är av traditionellt geometriskt slag i form av 
ett dubbelt hexagram. Tyvärr ger rosettens 
utformning och mönster ingen vägledning 
vare sig till tillverkaren eller tillverknings-
ort. Vi vet att det fanns underleverantörer till 
lutmakarna som kunde förse dem med lock 
med färdigskurna rosetter.

Stallet (strängfästet) på locket är sannolikt 
det ursprungliga av något hårt träslag och 
svartbetsat. Det är elegant utformat, men 
saknar sina båda spetsar (kanske ursprungli-
gen av ben eller elfenben). Stallet har borrade 
hål för 20 strängar, vilket stämmer med 11 
korer. Stallets bredd antyder att den lägsta 
koren har legat utanför greppbrädan. Detta 
bestyrks av hålen för strängar på de två läg-
sta stämskruvarna, som troligen sitter på sin 
ursprungliga plats. Fogen mellan lock och 
botten har senare förstärkts med någon form 
av textilband. Sannolikt är halsen original, 
men senare övermålad. Greppbrädan (ej ori-
ginal?) är utförd i två olika träslag, i kanterna 
troligen ebenholts och i mitten ett annat 
(mörkbetsat) träslag. Sadeln, där strängarna 
löper ned i skruvlådan, är ej ursprunglig. 
Den har varit längre för att härbärgera den 
lägsta koren. Normalt är sadeln inte fast-
limmad utan hålls på plats av strängarna. 
Skruvlådan med smärre skador och de flesta 
av de bevarade (13 av de ursprungliga 20) 
stämskruvarna förefaller vara i originalskick. 
Skruvlådan har ursprungligen varit för-
sedd med en så kallad ryttare för den högsta 
strängen och det syns tydliga spår efter den. 
Skruvlådan är i sin enkelhet och stramhet 
elegant utformad.

Det finns en handskriven etikett i instru-
mentet som är läsbar genom ljudhålet: 
”Christianus Wagener Dantzig Ano”. Denne 
Wagener från Danzig (Gdansk) är helt 
okänd som musikinstrumentmakare från 
den period som lutan kan ha tillverkats. Vi 
känner bara till en lutmakare från Dan-
zig, Georg Fleming, vars enda bevarade luta 
från 1650 förstördes under andra världskri-
get. Möjligen har Wagener endast reparerat 
instrumentet, men det utesluter inte att han 
faktiskt kan vara den ursprunglige tillverka-
ren. Förstärkningar och lagningar med 
pergament syns genom ljudhålet. En del av 
pergamentstyckena har latinsk handskriven 
text, som tyder på återanvändande av äldre 
pergamenthandskrifter.

Många lutor byggdes om under 
1700-talets första hälft. Lutan i Västman-
lands läns museum har levt ett ganska 
undanskymt liv och ingen mer omfattande 
undersökning eller dokumentation har 
gjorts av den. En varsam restaurering, rönt-
genfotografering och dendrokronologisk 
datering skulle kunna ge information om 
den ursprunglige tillverkaren, eventuella 
senare reparationer liksom ytterligare kun-
skap om konstruktionen. 

Gitarrbyggare
Heikki Rousu

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

Besök mig gärna här!
facebook.com/gitarrmakare

Prosten Nohrborgs 
luta

I Västmanlands läns museums föremålssamling på WestmannaArvet i Hallstahammar 
förvaras ett unikt och intressant musikinstrument, en luta från de sista decennierna 
av 1600-talet eller de första av 1700-talet. Den är därmed av stort och kanske 
internationellt intresse eftersom få lutor från 1600-talet finns kvar i ursprungligt skick.

TEXT: KENNETH SPARR   

Foto: Bilden ovan och under: Birgitta Granlund, Västmanlands läns museum 

Foto: Kenneth Sparr

Foto: Kenneth Sparr

FAKTARUTA 
Denna luta skänktes till Västmanlands läns 
museum 1917. Givaren var Johan Edvard 
(Jedvard) Iverus (1846–1922), känd för sin 
bok Beskrivning öfver Västmanlands fanero-
gamer och thallogamer (1877). Han var son-
son till Johan Fredrik Iverus (1790–? ) och 
prosten Johan Nohrborgs (1731–1786) dotter 
Lovisa Agatha (1795–? ). Johan Nohrborg 
var född i Norberg, studerade i Uppsala 
och blev kyrkoherde i Ramnäs och Sura 
i Munktorps kontrakt, Västerås stift, 
1784, där han också avled. Om Johan 
Nohrborg noteras särskilt att han var 
en omtyckt herde och dessutom en ”god 
Musicus”. Det är väl inte helt omöjligt 

att han faktiskt spelade på lutan.
   Lutan finns med i bouppteckningen efter 
Johan Nohrborg 1786. Lutan finns även 
nämnd i bouppteckningen efter Johan 
Nohrborgs hustru, Anna Agatha Fjellström 
(1740–1815). Den beskrivs då som en gam-
mal ”luta, utan strängar” och värderades 
till 2 riksdaler, därefter försvinner lutan 
ur handlingarna. Dess proveniens kan i 
alla fall följas: Johan Nohrborg – Anna 
Agatha Nohrborg – Lovisa Agata Iverus – 
Johan Daniel Iverus – Johan Edvard Iverus 
– Västmanlands läns museum. Varifrån 
Johan Nohrborg ursprungligen fick lutan 
låter sig dessvärre inte närmare bestämmas. 
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National Gallery i London pre-
senterade 2013 en minnesvärd 
utställning, Vermeer and Music 

– The Art of Love and Leisure. Den 
visade målningar med musikaliska motiv 
av holländska 1600-talsmästare och i en 
utförlig katalog, varifrån dessa bilder 
hämtats, återgavs de viktigaste verken, 
reproducerade med åtföljande kommen-
tarer. Central i utställningen var Johan-
nes Vermeer (1632–1675). På inte mindre 
än 12 av hans 36 bevarade verk avbildas 
musikinstrument, oftast i hemmiljö. För 
en bildad person var det på den tiden en 
självklarhet att kunna traktera ett musik-
instrument. Interiörer med musikut-
övande personer var ett vanligt motiv i 
konsten. Den uppåtstigande holländska 
borgarklassen var angelägen att visa sin 
status och sina kulturella ambitioner. 

Låt oss titta närmare på tre av målning-
arna från utställningen. Den första är 
Gitarrspelaren av Vermeer (omkring 1672). 
Den visar en ung kvinna som spelar på vad 
vi idag kallar en barockgitarr, med 5 körer, 
ett instrument som då var relativt nytt i 
Holland. Lägg märke till hur ljuset faller 
och att kvinnan är placerad mer till vänster 
i bilden. Hon har ett leende på läpparna och 
blicken fixerad på någon utanför bilden, 
kanske en beundrare. Av klädseln kan man 
se att hon definitivt tillhör den översta delen 
av samhällsskiktet.

Den andra bilden av Jan Miense Mole-
naer (ca 1610–1668), troligen målad omkring 
1630, visar en ung man och en ung kvinna 
som spelar tillsammans i hemmiljö, kanske 
som underhållning vid en familjesamman-

TEXT: JAN RUDLING

 
Äldre tiders målningar med musikinstrument och utövare som motiv är en viktig 
källa till vår kunskap om tidigare epokers musik. Vilka instrument använde man? 
Hur spelades de? Vilka typer av ensembler förekom?

komst. Mannen spelar på en tvehövdad luta 
(10–12 körer) och kvinnan på en 5-körig(?) 
cittern med ett plektrum. Cittern var ett 
populärt ackompanjemangsinstrument vid 
denna tid. Ett mer gåtfullt inslag är cellon 
i bakgrunden med en hatt placerad över 
stämskruvarna. Hatten var en viktig symbol 
för Hollands nyligen vunna oberoende från 
Spanien och det är nog ingen tillfällighet att 
den har en framträdande plats i målningen. 
Man kan också undra över innebörden av 
den äldre kvinnan med en stekt fågel på fatet 
och hunden i förgrunden. Barockens symbol-
värld är ett ämne i sig...

Den tredje målningen (1624) av Hendrick 
ter Brugghen (1588–1629) är ett porträtt 
av en ung man som spelar på en 10-körig 
renässansluta. Han har en mer udda och 
uttrycksfull klädsel som ska leda betrakta-
rens tankar till en musiker som uppträder 

Stränginstrument  
i konsten
– holländskt 1600-tal

inför en publik. Bildens dramatik förhöjs av 
det starka infallande ljuset, och den öppna 
munnen tyder på att han sjunger till eget 
ackompanjemang på lutan.

En film om utställningen och Verme-
ers konst har gjorts och finns tillgänglig på 
DVD (www.exhibitionscreen.com/vermeer-
and-music) och för nedladdning. 

Magdalena Tomsińska, luta
Pieces from the Gdańsk Lute Tablature 4022.  
Polish Early Music. Dux 1150.

Den polska lutenisten och musikforskaren Magdalena Tomsińska är verk-
sam i Kanada vid Beckett School of Music i Kitchener. Detta är vad jag 
förstår hennes solodebutskiva och den är helt ägnad åt musik hämtad från 
luttabulaturhandskriften Gdańsk 4022 från ca 1620. Den är av stor omfatt-
ning och innehåller drygt 200 satser. Just denna handskrift har Tomsińska 
ägnat stort intresse med artiklar, föredrag och en utgåva av hela handskriften 
publicerad av Tree Edition. Handskriftens öden är också typiska för vad som 
hände under och straxt efter andra världskriget med krigsbyten från vik-
tiga bibliotek och samlingar inte minst beträffande musik. Luthandskriften 
Gdańsk 4022 fanns ursprungligen i stadsbiblioteket i Gdańsk (Danzig) och 
försvann i samband med kriget och ansågs som förlorad. Men den dök 45 
år senare upp vid murens fall i Berlin.

Det visade sig att handskriften under 1950-talet via Moskva hade hamnat 
i Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, som då tillhörde Östtyskland. 
Många luttabulaturhandskrifter som tillhörde Berlinbiblioteket före kriget 
finns för övrigt numera i Wrocław (tidigare Breslau), Polen. De polska dan-
serna, Balletto Polacho, från avskrifter ur handskriften har funnits tillgängliga 
i en pianotranskription utgiven av Zofia Steszewska redan 1965: Tance polskie 
z Tabulatury gdańskiej. Handskriften 4022 har troligen anlagts i Gdańsk, men 
innehållet är typiskt för perioden. Här finns musik från Polen, Frankrike, 
Italien, Tyskland, England, Ungern, Nederländerna, Spanien m.fl. Majo-
riteten av satserna saknar uppgift om kompositör, men några har kunnat 
knytas framför allt till Robert Ballard, men också till Saman, Adrianssen, 
Dowland, van den Hove, Robert Johnson, Piccinini och John Sturt. 

Det är alltså en internationell musikbok tillkommen i en intressant bryt-
ningsperiod bl. a. för lutan. Av naturliga skäl ger Tomsińska de polska musik-
styckena, bl. a. Balletto Polacho, stort utrymme, men här finns också engelsk, 
fransk och tysk musik. Det man möjligen kan sakna är t. ex. fantasior och 
lite längre kompositioner. Tomsińskas urval av musik för CD-skivan före-
faller annars vara representativt för handskriften, men som hon påpekar i 
sin insiktsfulla introduktion i det väldokumenterande texthäftet så finns det 
mycket mer musik i Gdańsk-handskriften som borde återupplivas. Tomsińska 
framför musiken med auktoritet, känsla och en vacker tonbildning. Hennes 
förändringar och tillägg till originalmusiken redovisas noga. Tolkningarna 
känns helt tidstrogna och motiverade. Hon spelar på en välklingande åtta-
korig luta av Ivo Magherini baserad på ett original av Vendelio Venere. Det 
är spännande med en skiva som fokuserar på en enskild tabulaturhandskrift 
och ger en stark känsla av autenticitet.

KENNETH SPARR

Toyohiko Satoh, barockluta
Bach & Weiss Lute Music
Carpe Diem Records CD-16305

Den legendariske 70-årige japanske lutenisten Toyohikoh Satoh har varit 
flitigare i inspelningsstudion de senaste åren än tidigare. Jag skrev om hans 
inspelning med musik av Robert de Visée i Gitarr och Luta 2013. Vid de 
senaste inspelningarna har han använt sig av en elvakorig gammal (men 
renoverad) luta från 1610 av Laurentius Greiff och det är uppenbart att 
Satoh verkligen är förtjust i instrumentet. Hans urval av musik för det nya 
albumet är konservativt med ofta inspelad musik av Silvius Leopold Weiss 
och Johann Sebastian Bach. Av Weiss omfattande verk har Satoh valt tre 
chaconner i Ess dur, A dur, respektive g moll och av Bach får vi höra svi-
terna BWV 1007 och 1009, ursprungligen skrivna för cello. Weiss chacon-
ner får inrama Bach-verken. Satoh har transponerat Bach-sviterna för att 
passa hans elvakoriga luta och han har gjort en del andra förändringar för 
att öka kontrapunktiken. 

I texthäftet beskriver Satoh hur han under det senaste decenniet har 
fördjupat sig i japansk andlig tradition (teceremonier och Noh-teater) och 
Zen. Han menar också att det andliga elementet är viktigt i musiken och 
att varje framförande kräver ”infinite nuances”. Satoh påstår sig kanske 
inte ha lyckats fånga detta fullständigt i sin inspelning och man kan bara 
hålla med honom. Jag tycker framförandet stundtals känns lite oplastiskt, 
jämntjockt och inte alls så spänstigt och nyanserat som man förväntar sig 
av sådan högklassig musik. Möjligen kan den gamla lutan ha inneburit vissa 
begränsningar. Om man har eller har hört Nigel Norths tolkningar av dessa 
verk så kan man leva utan denna skiva, dessvärre. 

KENNETH SPARR

Säljes – två gitarrer
1) Tomas Fredholm (jakaranda/granlock)
   med nr 2001–2011.
2)  Karl Erik Gummesson (jakaranda/granlock)
    med nr 1969.

Kontakta Erik Möllerström
Tel: 070-266 17 45  08-10 59 82
 E-post: erik.mollerstrom@swipnet.se

RECENSIONER / SKIVOR
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Urban & Sabina Agnas
Ahora Aqui
AM 026

Gitarr och trumpet är ingen vanlig instrumentkombination, men nu har 
vi en skiva med denna konstellation och det ger ju möjlighet till en unik 
lyssnarupplevelse – nya klangkombinationer. Äkta paret Urban & Sabina 
Agnas har satt samman en repertoar som till största delen inte är skriven för 
trumpet och gitarr från början. Av naturliga skäl blir rollerna ofta fördelade 
sådana att trumpeten för en melodistämma medan gitarren ackompanje-
rar, en sådan utgångspunkt kan ibland bli begränsande för musiken. Men 
skivan är varierad och sammansatt med lite olika typer av kompositioner 
som gör att upplevelsen känns fräsch från spår till spår. I några fall får jag 
associationer till Miles Davis spanskinfluerade inspelningar, det blir lätt så 
när trumpeten spelar frygiska melodier. På Ravels Habanera tycker jag att 
samspelet mellan instrumenten blir magnetiskt, och det ska väl kunna vara 
så när musikerna känner varandra så väl som här. Ett annat spår är Sainz de 
la Mazas Paseo där Urban Agnas trumpet får mig att minnas salige Ernie 
Englund spelande Gotländsk sommarnatt! Det är ju så med inspirerande 
musik att det väcker tankespår till liv!

ROLF NILSÉN

Duo Pace Poli Cappelli
Castellnuovo-Tedesco Complete Music For 
Two Guitars 
Brilliant Classics 94833

Duo Pace Poli Cappelli består av de två italienska gitarristerna Andrea Pace 
och Cristiano Poli Cappelli som har samarbetat som duo sedan 2012. Nu 
presenterar duon en inspelning av Mario Castelnuovo-Tedescos samlade verk 
för gitarrduo. Huvuddelen av inspelningen ägnas opus 199, Les guitares bien 
tempérées som är en cykel av 24 preludier och fugor som täcker alla tonarter 
i moll och dur, även de som är svårare för gitarren. 

Cykeln komponerades ursprungligen för duon Presti–Lagoya och efter Ida 
Prestis död 1966 komponerade Castelnuovo-Tedesco ett ytterligare duo-verk 
med preludium och fuga till hennes minne, Fuga elegiaca. Skivinspelningen 
avslutas med kompositörens första verk för gitarrduo, Sonatina canonica. Jag 
gillar speciellt preludiet och fugan nr 13 i G som duon också gjort en verk-
ligt vacker video till. Verket är ju tänkt som en motsvarighet till Bachs Das 
Wohltemperierte Klavier men har inte fått någon motsvarande spridning bland 
gitarrister. När man lyssnar på duo Pace Poli Cappellis inspelning tycker man 
att verket borde höras oftare.

ROLF NILSÉN

David Härenstam 
Recital 
Daphne 1053

David Härenstams nya skiva är fylld med kompositioner som Härenstam 
spelat under många år. Skivan är också strukturerad som en av hans solo-
konserter. Han skriver själv att styckena på skivan under tidens gång har 
omformats av honom, men att kompositionerna även har omformat honom. 
Det är därmed ett mycket personligt album. Härenstam har inte nöjt sig 

med att servera sina egna tolkningar av kompositionerna, han har också 
bett en rad framstående musiker- och kompositörsvänner att dela med sig 
av sina reflektioner över musiken. 

Och musiken är mycket varierad, från det tidiga 1700-talets Santiago de 
Murcia till nutida kompositörer som Staffan Storm och Maria Löfberg (de 
två sistnämnda får sina verk Lost summer resp. Dreaming Dance inspelade 
för första gången). Även de mer bekanta gitarrkompositörerna som Barrios, 
Dyens, Ponce och Brouwer är spännande att lyssna på eftersom det inte är 
de allra mest spelade verken som Härenstam framför. Gitarrspelet är välba-
lanserat och tydligt, inspelningen är förtjänstfullt gjord i St. Peders kirke i 
Slagelse i Danmark. På vissa spår kan man riktigt höra gitarrtonerna klinga 
ut ur gitarrkroppen och fylla upp kyrkobyggnadens alla vrår. Det är som 
att sitta på bästa platsen vid en konsert med David Härenstam i högform!

ROLF NILSÉN

Raphaella Smits – Adrien 
Brogna 
J.K. Mertz Guitar Duets 
Soundset recordings 1060

Johann Kaspar Mertz gitarrduetter har plötsligt kommit på modet igen. I 
förra numret recenserade jag en skiva med inspelningar av några av Wien-
kompositörens verk. Nu är det Raphaella Smits som bildat duo med lands-
mannen Adrien Brogna och spelat in en skiva helt ägnad åt Mertz. Från den 
romantiska perioden är det troligen Mertz kompositioner som är de viktigaste 
verken skrivna för gitarr och det är därför självklart att de bör ha en naturlig 
position i gitarrepertoaren. Det finns dessutom mycket intressanta utmaningar 
för den konserterande gitarristen bl. a. i att välja instrumentering. Tersgitarren 
är ofta föreskriven i mycket av kammarmusiken från Mertz Wien, Smits och 
Brogna växlar på skivan mellan att spela på samtida tersgitarrer, Mirecourt-
gitarrer och 8-strängade Stauffer-kopior. Spelet är dynamiskt och laddat med 
hög precision, duon kan växla på ett ögonblick från lågmäldhet till att låta 
som en stor orkester! Och det passar väl till denna musik som är så laddad 
med känslouttryck och -stämningar.

ROLF NILSÉN

Fakturera för giget 
utan att ha företag!
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Arte de tocar la guitarra 
española
Edited by Thomas Schmitt. 
Diletto Musicale, Doblinger DM 1445.

Den tyske gitarristen och musikforskaren Thomas Schmitt är sedan många 
år verksam i Spanien. Han har ägnat mycket intresse åt den tidiga och relativt 
okända spanska gitarrepertoaren. Jag har recenserat flera av hans produk-
tioner av både text och musik i tidigare nummer av Gitarr och Luta. Hans 
arbete med att sprida kunskap om denna repertoar och de gitarrtyper (inte 
minst den sexkoriga gitarren) som användes är värdefullt och hans forsk-
ning fyller en hel del hål i gitarrhistorien. Den sexkoriga gitarren är en unik 
spansk företeelse och dess historia är föga utforskad. Den levde parallellt 
med den sexsträngade gitarren en bra bit in på 1800-talet. 

Thomas Schmitt ger i sitt gedigna förord till antologin Arte de tocar la 
guitarra española en intressant och vederhäftig bakgrundsbeskrivning till 
den presenterade musiken och dess kompositörer. Häftet innehåller musik 
för sologitarr av Fernando Ferandiere, Juan Antonio Vargas y Guzman, Isi-
dor de Laporta, Antonio Abreu och Anonymous. I sitt förord ger Schmitt 
också uppförandepraktiska anvisningar till den återgivna musiken. Många 
av satserna i häftet finns också inspelade på sexkorig gitarr av Thomas 
Schmitt på skivan De gusto muy delicado. Música espanyola del segle XVIII 
per a guitarra de sis ordres. Schmitts urval av musik med alltifrån lätta till 
medelsvåra satser förefaller representativt för den aktuella perioden. Verken 
är försedda med fingersättningar framför allt för vänster hand och i enstaka 
fall även för höger hand. Musiken är småtrevlig, ibland kanske lite enformig 
och utan större finess. Även om musiken inte är så givande så kan utgåvan 
ändå vara av intresse för den som vill veta mer om den sexkoriga gitarren 
och dess repertoar. 

KENNETH SPARR

Molitor, Simon 
Grosse Sonate Op. 7 for Guitar. Edited by 
Fabio Rizza. 
Urtext, Ut Orpheus CH 202.

Simon Molitor föddes 1766 i Neckarsulm, Tyskland, men var verksam i Wien 
som gitarrpedagog och kompositör sedan slutet av 1780-talet. Han blev också 
tjänsteman i det kejserliga krigskommissariatet. Hans lärare i kompositio-
nen var för övrigt abbé Vogler, som bl. a. varit verksam som musikdirektör 
vid Gustav III:s hov i Sverige. Molitor får väl räknas till pionjärerna i den 
wienska gitarrtraditionen. Inte minst känd är Molitor för sin gitarrskola 1812 
som han utarbetade tillsammans med Wilhelm Klingenbrunner och som 
nyligen publicerats i en faksimilutgåva (recenserad i Gitarr och Luta 2011). 

Molitor var produktiv och mångsidig i sitt komponerande och här finns 
orkester- och kammarmusikverk, duos, sånger, instrumentalverk för klari-
nett, violin och piano. Hans sonat op. 7 räknas till hans mest intressanta 
gitarrverk och den publicerades redan 1806 av Artaria. Ovanligt nog så var 
verket försett med en omfattande gitarrhistorik till förord samt mycket text 
och anvisningar i form av fotnoter till utförandet. Den ursprungliga texten 
var på tyska, men i Rizzas utgåva finns den också översatt till både italienska 
och engelska. Föredömligt tycker jag! 

Det är alldeles uppenbart att Molitor hade en klar pedagogisk målsätt-
ning med verket. Det är dock knappast ett verk att sätta i handen på den 
absoluta nybörjaren utan det kräver lite mer fingerfärdighet. Musiken är 
väldigt ”wiensk” med åtskilliga arpeggioövningar. Skall man vara riktigt 
ärlig så är det rätt tråkig och repetitiv musik att lyssna till, men användbar 
för enskild övning. Originalutgåvan av Molitors op. 7 finns också skannad 
i Boije-samlingen på Musik- och teaterbiblioteket. Här saknas dock Moli-
tors inledande gitarrhistorik liksom i Rizzas nyutgåva. Originalet är något 
svårläst, men kan vara användbart som referens. Molitors op. 7 har också 
getts ut som bilaga till tidskriften Gitarre-Freund 1908. Rizzas utgåva i serien 
Chitarra är liksom de tidigare snyggt och professionellt utförda.

KENNETH SPARR

Ulrike Merk
Sephardische Lieder
Doblinger Wien 2013 

Den sefardiska sångskatten, eller med ett annat namn, ladino-sången är 
en ofta bortglömd judisk musiktradition med rötter i en lång historia av 
landsflykt och förföljelse. Jag känner inte till någon annan tillgänglig publi-
kation av sånger från denna tradition, och om detta är den första utgåvan 
är det en stor kulturgärning som Ulrike Merk och Doblinger gjort! Urvalet 
omfattar nio sånger som alla är klassiker inom genren (exemplevis Adio 
querido, Por la tu puerta och Como la rosa), och man kan finna dem på 
inspelningar med de viktigaste namnen i den ladinska sångtraditionens 
historia, som t. ex. Yasmin Levy och Julia Leon. 

Ulrike Merk har också spelat in sångerna tillsammans med mezzosopra-
nen Franziska Markowitsch på en skiva som finns tillgänglig över nätet. 
Utgåvan inrymmer även översättningar av sångtexterna till tyska och eng-
elska, och dessutom medföljer ett extra häfte så att en duo kan ha varsin 
uppsättning av arrangemangen. Ulrike Merk har också, vid utskriften av 
arrangemangen, varit noga med att inte i onödan styra uttolkaren genom 
att undvika att sätta ut dynamiska markeringar i noterna. Jag tolkar detta 
som en respekt för att det inom den ladinska sångtraditionen ryms olika 
linjer och varianter, en inställning som känns sympatisk.

ROLF NILSÉN

Federico García Lorca
15 canciones españolas 
Doblinger Wien 2007

Musikförlaget Doblinger har gjort en nyutgåva av de spanska folksånger 
som diktaren Federico García Lorca en gång i början av 1900-talet samlade 
in och publicerade i arrangemang för sång och piano. Jag har själv en tidi-
gare utgåva där Lorcas pianostämma transkriberats till gitarr av Venancio 
Velasco. I den nya utgåvan har gitarristen, kompositören och musikfors-
karen Rafael Catalá inkluderat ytterligare 2 stycken så att samlingen nu 
omfattar 15 sånger, de nya styckena är Duermete niñito mio och Canción 
de otoño en Castilla. Den nya utgåvan innehåller även översättningar av 
sångtexterna till tyska och engelska och även kommentarer till sångerna. 
Catalás arrangemang följer i stort Velascos arrangemang men har lite bredare 
harmonik. Det jag speciellt uppskattar med Catalás utgåva är de ingående 
analyserna och kommentarerna där han ger en historisk bakgrund till de 
folkliga sångernas ursprung och tradition. 

ROLF NILSÉN
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Juni

1–4  Mölndal Gunnebo slott kl 9.30 och 11.00 Den där Hallen, en 
pocketopera för barn och vuxna skriven av Malin Hülphers och 
The Gothenburg Combo.

6  Norge Vallø kirke Claudio Fittante och Antonio Aprile. 

6 Stockholm Storkyrkosalen kl 12.00 Stockholm Early Music Festi-
val, Bastard Barock, Marcus Strand teorb.

6  Tyskland Berlin Early Birds, Simon Borutzki, Friedenauer  
Kammarkonzerte, Magnus Andersson teorb.

7 Norge Midtåsen Skulpturpark Claudio Fittante och Antonio 
Aprile.

7  Skoghalls kyrka kl 18.00 Vivaldi i sommarkväll, Birgitta Brodén 
orgel, Christer Brodén gitarr.

7  Norge Oslo Oslo Ladegård kl 19.00 Bastard Barock, Marcus 
Strand teorb.

10  Tyskland Berlin Italienische Sonaten, Paula Pinn, Magnus  
Andersson teorb.

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

10  Stockholm Kista kyrka Lunchkonsert med Anna Zander  
mezzosopran och Liv Skareng gitarr.

14 Skultorp Sjogerstads kyrka kl 19.00 Musik på Billingen, Mats 
Bergström & Georg Riedel.  

15  Piteå Festspelen i Piteå kl 16 Hyllning till Frida Kahlo, Anna  
BomanHald flöjt & Sabina Agnas gitarr.

17  Stockholm Matteus kyrka kl 19.00 De 8 årstiderna, Gitarrduo 
Georg Gulyás & Sabina Agnas. 

18  Tyskland Berlin Was Ihr Wollt, Berliner Ensemble, Magnus  
Andersson luta.

22  Båstad Kammarmusikfestival Öppningsceremoni Båstad torg  
kl 14.00, Gothenburg Combo. 

22  Båstad Kammarmusikfestival Mariakyrkan kl 14.30, Gothenburg 
Combo.

23  Båstad Kammarmusikfestival Birgit Nilsson Museum Frukost-
konsert kl 09.00, Gothenburg Combo.

23  Båstad Kammarmusikfestival Apelrydsladan kl 18.30, Gothen-
burg Combo. 

24  Båstad Kammarmusikfestival Apelrydsladan kl 10.00 Familjekon-
sert, Gothenburg Combo.

25  Båstad Kammarmusikfestival Torekovs kyrka kl 19.00, Gothen-
burg Combo.

27  Båstad Kammarmusikfestival Apelrydsladan kl 18.00, Gothen-
burg Combo.

25  Ljungskile folkhögskola Stillhetens kapell kl 19.00, Mårten Falk 
och Christer Brodén. Ingår i sommarkurs i klassisk gitarr vid 
Ljungskile folkhögskola 25–28/6.

26  Ljungskile folkhögskola Stillhetens kapell kl 19.00 Konsert med 
lärarna vid årets kurs. Mårten Falk gitarr, Daniel Berg marimba, 
Birgitta Brodén sång, Christer Brodén gitarr.

26  Örnsköldsvik Arnäs Musikfestival kl 19.00 Duo Dialog, Magnus 
Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett.

26  Filipstad Saxå Herrgård kl 18.00 Musik på Saxå, Joakim  
Svenheden & Mats Bergström.  

27  Ljungskile folkhögskola Stillhetens kapell kl 19.00 Elevkonsert 
med deltagarna vid årets kurs i klassisk gitarr, sång och  
marimba.

27  Dorotea Musik vid Tåsjö stränder kl 20.00 Duo Dialog, Magnus 
Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett. 

28  Tyskland Berlin Stadtkloster Segen Monteverdi Marienvesper, 
Magnus Andersson teorb.

28  Skåne Huaröd Isidors Kulle Festival till cellisten Mats Rondins 
minne, Esa-Pekka Salonen, Andreas Brantelid, Göran Söllscher 
m. fl. 

28  Oxelösund Stjärnholms slott kl 15.00 Musik på sörmländska slott 
och herresäten, Joakim Svenheden & Mats Bergström.

Juli
1 Kivik Mellby Atelier, Trio Söllscher: Anna, Johan och Göran.

1 Västerås Rytterne kyrka kl 19.00 Timmen innan gryningen, Anna 
BomanHald flöjt & Sabina Agnas gitarr.

1  Stockholm Västerledskyrkan kl 19.30 Duo Dialog, Dan Larsson 
klarinett, Magnus Grönlund gitarr. 

1  Norrala kyrka kl 19.00 Musik av bl. a. Antonio José och Villa-
Lobos Georg Gulyás gitarr.

2 Flen Ekensholms slott kl 19.00 Musik på sörmländska slott och 
herresäten, Jeanette Köhn, Mats Bergström och Teddy Walter. 

2  Kungsbacka Varla kyrka kl 18.00 John Elénius Musik av Mudarra, 
Bach, Tárrega, Tedesco.

4  Lannaskede gamla kyrka kl 18.00 Timmen innan gryningen, 
Anna BomanHald flöjt & Sabina Agnas gitarr. 

4  Törnfalls kyrka kl 18.00 Mårten Falk gitarr. 

5  Årdala kyrka Ingrid Falk sång, Mårten Falk gitarr.

5  Höganäs Himmelsfjärdskyrkan kl 20.00 Musik i Kullabygden, 
Jeanette Köhn, Mats Bergström och Teddy Walter. 

5  Oresta Mad Songs, Maria Sanner alt, Magnus Andersson luta. 

6  Uppsala Mad Songs, Maria Sanner alt, Magnus Andersson luta.

7  Uddevalla Bohusläns museum kl 19.00 Tango!! Daniel Berg  
marimba och Christer Brodén gitarr.

8  Sandareds kyrka kl 19.00 Erik Malmhav baryton & John Elénius gitarr. 

8  Kiruna kyrka kl 19.00 ”Världens Bäst Klädda Gitarrist”, Marcus 
Strand gitarr.

8  Trollhättans kyrka kl 20.00 Tango!! Musik i sommarkväll med 
Daniel Berg marimba och Christer Brodén gitarr.

8  Lidingö Mad Songs, Maria Sanner alt, Magnus Andersson luta.

8  Brantevik Jazz under stjärnorna, Miriam Aida, Nils Landgren, Jan 
Lundgren, Göran Söllscher och Krogerkvartetten hyllar Frank 
Sinatra 100 år.

8  Stockholm Hufvudsta gamla slott. Musik för tio strängar, Tove 
Törngren cello och Liv Skareng gitarr.

9  Luleå Hedenäsets kyrka David Härenstam.  

10  Rättvik Dalhalla kl 20.00 Malena Ernman med gästerna Tommy 
Körberg, Magnus Lindgren, Mats Bergström m. fl.
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Du förtjänar att bli hörd
DPA d:vote 4099G är en livemikrofon av högsta kvalitet, för gitarrer och andra stränginstrument. 

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

Kontakta oss för mer information och inköpställen i hela Sverige.

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

Sting

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

Konsertkalendern



Gitarr och Luta 2 | 201542

KONSERTKALENDER RECENSIONER / BÖCKER

11  Rättvik Dalhalla kl 20.00 Malena Ernman med gästerna Tommy 
Körberg, Magnus Lindgren, Mats Bergström m. fl.

11  Höganäs Krapperup slott Miriam Aida, Nils Landgren, Jan Lund-
gren, Göran Söllscher och Krogerkvartetten hyllar Frank Sinatra 
100 år.

11  Sunne Lysviks kyrka  kl 18.00 Ann-Sofi Härstedt sång o Gunnar 
Spjuth gitarr.

12 Rättvik Dalhalla kl 20.00 Malena Ernman med gästerna Tommy 
Körberg, Magnus Lindgren, Mats Bergström m. fl.

12  Tyskland Egestorf The King’s Delight, La Moresca Magnus  
Andersson luta.

15  Tyskland Perleberg The King’s Delight, Magnus Andersson luta.

15  Marstrands kyrka kl 19.00 Kärleken & Livet, Rita Saxmark sång & 
Sabina Agnas gitarr. 

15  Stockholm Dalarö kyrka. Musik för tio strängar, Tove Törngren 
cello och Liv Skareng gitarr.

18  Stockholm Djurgårdskyrkan kl 15.00 Leif-Åke Wiklund gitarr.

18  Lidköping Stola Herrgård Emilie-Anne Gendron violin, Mattias  
Jacobsson gitarr. Verk av Domeniconi, de Falla, Kreisler, Mom-
pou, Piazzolla och Ysaÿe. 

19  Ydre kyrka kl 20.00 Ahora Aqui! Urban Agnas trumpet & Sabina 
Agnas gitarr. 

19  Skövde S:t Lukas kyrka Emilie-Anne Gendron violin, Mattias  
Jacobsson gitarr. Verk av Domeniconi, de Falla, Kreisler, Mom-
pou, Piazzolla och Ysaÿe. 

19  Kalmar Slott Eric Lammers gitarr.

19  Karlskoga Lunedkyrkan kl 17.00 Ann-Sofi Härstedt sång o  
Gunnar Spjuth gitarr.

22  Katrineholm Floda kyrka kl 19.00 Timmen innan gryningen, Anna 
BomanHald flöjt & Sabina Agnas gitarr.

22  Stockholm Lidingö kyrka Nils-Erik Sparf fiol, David Härenstam 
gitarr.

22  Stockholm Gustav Vasa kyrka kl 20.00 Från Venedig till Cordoba, 
musik för två gitarrer. Liv och Per Skareng.

23 Stockholm Kungsholmens kyrka. Awake sweet love. Anna Zander 
mezzosopran och Liv Skareng gitarr.

26  Fors kyrka kl 18.00 Tango!! Daniel Berg marimba och Christer 
Brodén gitarr.

26  Aspö kyrka kl 19.00 ”Världens Bäst Klädda Gitarrist”, Marcus 
Strand gitarr.

26  Arvika Ingesund Liten Gitarrakademi Anabel Montesinos klassisk 
gitarr.

26  Luleå domkyrka kl 19.00 Musik av bl. a. Antonio José och Villa-
Lobos. Georg Gulyás gitarr.

27  Arvika Ingesund Liten Gitarrakademi Emil Ernebro fingerstyle.

28  Arvika Ingesund Liten Gitarrakademi Rohan de Saram cello, 
Magnus Andersson gitarr.

29  Arvika Ingesund Liten Gitarrakademi Viva Project, Elena Cásoli, 
Bo Hansson, Eric Lammers gitarrtrio.

29  Vadstena Vadstena klosterkyrka kl 19.00, Vadstenasolisterna, 
Marcus Strand gitarr & teorb.

29  Dalarö kyrka kl 20.00 Timmen innan gryningen, Anna Boman-
Hald flöjt & Sabina Agnas gitarr. 

29  Helsingborg S:t Anna kyrka Nils-Erik Sparf fiol, David Härenstam 
gitarr. 

29  Göteborg Gamla Skolhuset Köpstadsö Ann-Sofi Härstedt sång o 
Gunnar Spjuth gitarr.

30  Arvika Ingesund Liten Gitarrakademi Fredrik Bock luta.

30  Smedjebacken Norrbärke kyrka kl 19.00 Leif-Åke Wiklund gitarr.

Augusti

1  Sundals Ryr kyrka kl 18.00 Vivaldi i sommarkväll, Birgitta Brodén 
orgel och Christer Brodén gitarr.

1 Jämtland Fors skogskapell kl 18.00 Timmen innan gryningen, 
Anna BomanHald flöjt & Sabina Agnas gitarr.

2  Jämtland Offerdals kyrka kl 16.00 Timmen innan gryningen, 
Anna BomanHald flöjt & Sabina Agnas gitarr.  

2  Tyskland Michaelstein The King’s Delight, Magnus Andersson 
luta.

2  Stockholm Salems kyrka kl 19.00 Rasmus Vamos Fecher gitarr.

2  Göteborg S:ta Birgittas Kapell “Musik på Klippan” Göteborg Ann-
Sofi Härstedt sång o Gunnar Spjuth gitarr.

4  Smögens kyrka kl 20.00 Vivaldi i sommarkväll, Birgitta Brodén 
orgel och Christer Brodén gitarr.

4  Oskarshamns kyrka Stina Ekblad, David Härenstam gitarr. 

5  Falun Kopparbergs kyrka Nils-Erik Sparf fiol, David Härenstam 
gitarr.

5  Vindelns kyrka Duo Dialog, Dan Larsson klarinett, Magnus Grön-
lund gitarr.  

5  Stockholm Österhaninge kyrka Evert Taube möter John Dowland, 
Rita Saxmark sång & Sabina Agnas gitarr.

5  Stockholm Järfälla kyrka. Där små citroner gula... Liv och Per 
Skareng, gitarrduo.

6  Luleå gamla kyrka kl 20.00 Duo Dialog, Dan Larsson klarinett, 
Magnus Grönlund gitarr. 

6  Malmö Arrie kyrka kl 19.00 Timmen innan gryningen, Anna 
BomanHald flöjt & Sabina Agnas gitarr. 

6  Morup Morups kyrka David Härenstam gitarr. 

7  Tärendö kyrka kl 18.00 Duo Dialog, Dan Larsson klarinett,  
Magnus Grönlund gitarr. 

9 Kalmar kyrka David Härenstam gitarr.

9  Kivik Mellby Atelier kl 12.00 Bastard Barock & Rachel Podger, 
Marcus Strand teorb.

10  Kivik Mellby Atelier kl 19.00 Bastard Barock & Rachel Podger, 
Marcus Strand teorb.

9-10  Sundsvall Jonatan Bougt & Björn Bergek Duo Turné på äldrebo-
enden.

11-13 Örnsköldsvik Jonatan Bougt & Björn Bergek Duo Turné på äldre-
boenden.

13  Smedjebacken Norrbärke kyrka kl 19.00 Maria Keohane sopran, 
Leif-Åke Wiklund gitarr.

14-16 Umeå Jonatan Bougt & Björn Bergek Duo Turné på äldreboenden. 

19  Linköpings domkyrka kl 19.00 Kammarmusik i Katedralen, Leif-
Åke Wiklund gitarr.

17-22  Finland Vaasa Helsingfors och Åbo Jonatan Bougt & Björn 
Bergek Duo Turné på äldreboenden.

20  Danmark Fanø Sønderho kyrka, Göran Söllscher gitarr.

20  Eskilstuna Lagersberg kl 19.00 Musik på sörmländska slott och 
herresäten, Joakim Svenheden & Mats Bergström.

20-23  Tyskland Essen Ruhrtriennale Orfeo Solistenensemble Kaleidos-
kop, Magnus Andersson teorb.

27  Karlskrona Skärva Herrgård kl 19.00 Lill Lindfors, Mats Berg-
ström & Svante Henryson.

27 Tyskland Essen Ruhrtriennale Orfeo Solistenensemble Kaleidos-
kop, Magnus Andersson teorb.

27  Molla kyrka kl 19.00 Musik av bl. a. Antonio José och Villa-Lobos, 
Georg Gulyás gitarr.

30-31  Tyskland Essen Ruhrtriennale Orfeo Solistenensemble Kaleidos-
kop, Magnus Andersson teorb.

Forts. juli
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