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Nu släpper vi festivalpassen och biljetterna till gitarrfestivalen 2016!

B O K A  D E  B Ä S T A  P L A T S E R N A 
T I L L  E A R L Y  B I R D - P R I S  F Ö R E  2 8  J U N I !

B E G R Ä N S A T  A N T A L  B I L J E T T E R ,  F Ö R S T  T I L L  K V A R N .

/  A L B E R T  L E E  E N G  /  A N O U S H K A  S H A N K A R  I N D  /  S O F I A  K A R L S S O N  & 
T H E  G R A N D  G U I T A R  O R Q U E S T R A  S V E  /  R O L A N D  D Y E N S  F R A  /  A D R I A N 

L E G G  E N G  /  L A U R A  S N O W D E N  E N G  /   A G U S T I N  L U N A  A R G  /  M A I A 
C A S T R O  T R I O  U R U  /  G R I G O R Y A N  B R O T H E R S  A U S  /  F A B I O  Z A N O N  B R A  /

Biljetter och information: uppsalagitarrfestival.se

Laura Snowden Roland Dyens Sofia Karlsson & the Grand 
Guitar Orquestra

Anoushka Shankar

/  F O R T B I L D N I N G  /  F Ö R E D R A G  /  M A S T E R C L A S S E S  / W O R K S H O P S  / 
U T S T Ä L L N I N G A R  /  K O N S E R T E R  /  E N S E M B L E S P E L  /  F E S T I V A L P U B  /

Albert Lee Fabio Zanon
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I flera hantverk behövs långvarig träning för att bli mästare. Detsamma gäller många 
andra yrkesområden. Och för att lyckas som schack- eller ishockeyspelare eller som vio-
linist krävs också mycket övning. I Malcolm Gladwells bok Outliers från 2008 lansera-
des ”10 000-timmarsregeln” som fått stort genomslag. Regeln säger att inom områden 
som kräver avancerade färdigheter krävs det minst 10 000 övningstimmar för att uppnå 
mästarnivån. 10 000 timmar är ca 10 år med 3‒4 timmars dagligt övande. I Gladwells 
bok ges flera exempel, bl. a. en studie av violinstudenter på högskolenivå. De studenter 
som bedömdes vara skickligast hade minst 10 000 timmars övningstid bakom sig. Det 
fanns ett klart samband mellan övningstid och uppnådda färdigheter.

Skulle vi fråga gitarrister som blivit uppskattade och erkända skulle det säkert komma 
fram att de har en lång övningstid bakom sig, troligen 10 000 timmar eller mer. Gun-
nar Hansson som du kan läsa om i detta nummer beskriver en lång resa från amatör-
gitarrist till att bli antagen som en av de första eleverna till Per-Olof Johnson i slutet på 
1950-talet. Det krävdes många övningstimmar och resulterade i en egen framgångsrik 
bana som gitarrist och pedagog. 

Carlo Domeniconi har under en lång karriär och idogt arbete utvecklats till en originell 
och driven kompositör som ständigt testar gitarrens uttrycksmöjligheter och tar in nya 
musikkulturer. För Pentti Hildén har det inte räckt att under mer än 30 år spela gitarr-
duo på hög nivå med Janne Lehtinen. Pentti har också satsat på att utveckla sin sång 
till eget polyfont ackompanjemang på luta, en minst sagt krävande uppgift. Att profes-
sionella gitarrister behöver lägga ned mycket tid på att studera in nya stycken framgår 
av Johan Söllschers uppsats, ”Ju mer jag övar desto mer tur har jag”. 

Men vi som ligger långt ifrån de 10 000 timmarna behöver inte misströsta. Det finns 
många bra sätt att utveckla sitt eget musicerande. Ett viktigt hjälpmedel är inspel-
ningsutrustning. Att regelbundet spela in sig själv ger en bra återkoppling på det egna 
övandet. För den som vill lära sig mer om inspelningsteknik finns i detta nummer en 
artikel av Ange Turell, där han intervjuat inspelningsvana gitarrister och sammanfattar 
användbara råd. Vill du bli mer effektiv när du studerar in nya stycken tillgodogör du 
dig tankarna i ”Ju mer jag övar...” Vi på Gitarr och Luta tar tacksamt mot nya råd om 
hur man kan förbättra sitt musicerande. 

Snart är det sommar och en av höjdpunkterna för mig är årets Ingesundskurs som från 
i år heter Svenska Gitarr- och Lutafestivalen. Alla gitarr- och lutaintresserade är väl-
komna. I sommar ges det också gitarrkurser på Visingsö, i Nyköping och i Ljungskile. 
Så det finns många möjligheter för den som vill ha ett intensivt umgänge med en av 
människans bästa vänner, gitarren!
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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

10 000 timmar



AKTUELLT & NOTISER

Sommarkurser 
I år ges det många sommarkurser för den 
gitarrintresserade. På Ljungskile folkhög-
skola blir det en sommarkurs 30 juni–3 juli 
med Mårten Falk och Christer Brodén som 
lärare. SGLS sommarkurs på Ingesund, 
Svenska Gitarr- och Lutafestivalen, äger 
rum 24‒30 juli. Masterclasslärare är Stanley 
Yates. Mer info finns på hemsidan, sgls.nu. 
Årets Visingsökurs med Börje Sandquist 
som huvudlärare ges 29 juli–6 augusti. I 
slutet på sommaren är det dags för Nykö-
pings Gitarrseminarium som äger rum 31 
augusti–4 september.

Stora Rörby-stipendiet
När ansökningstiden gått ut har det kom-
mit in 10 ansökningar och nu har juryn 
uppdraget att bland dessa kvalificerade 
sökanden välja ut 4 finalister som kommer 
att tävla på årets Ingesundskurs 24‒30 juli.

Albin Hagströmstipendiater
Sedan 1997 delar Stiftelsen Albin Hagströms 
Minnesfond i Kungl. Musikaliska akade-
mien ut dragspels- och gitarrstipendier. 
Stipendierna vänder sig till dragspelare och 
gitarrister inom populärmusikens område. 
I år fick gitarristerna Cim Frode, Gabriella 
Quevedo, Carl-Johan Stålenbring och Joel 
Svensson 2016 års stipendier ur Albin Hag-
ströms minnesfond. Stipendieutdelningen 
hölls på Stallet i Stockholm den 8 maj.

Årets Traditionsbärare 
är en titel som delas ut på Världsmusikga-
lan. I år belönades visartisten, gitarristen, 
kompositören och pedagogen Jan-Olof 
Andersson med motiveringen ”Årets tradi-
tionsbärare är en nyfiken, kreativ utforskare 
av en folklig tradition med djupa anor. Vår 
pristagare har också ägnat stor del av sin 
livsgärning åt att förmedla sitt djupa kun-
nande till nästa generation. En skicklig och 
mångsidig artist som allvarsamt men också 
lekfullt vårdar och förnyar traditionen…”

Uppsala gitarrfestival 
äger rum 6‒9 oktober. Bland de klassiska 
gitarristerna märks Anders Miolin med sin 
13-strängade gitarr, Roland Dyens, Laura 
Snowden och Fabio Zanon. Den svenska 
sångerskan Sofia Karlsson framträder med 
sin Grand Guitar Orchestra. På tangosce-
nen syns sångerskan och gitarristen Maia 
Castro med trio och gitarristen Agustin 
Luna. Det blir fingerstyle med virtuosen 
Adrian Legg, och en av rockens gitarrist-
legendarer Albert Lee framträder med sitt 
band. Festivalen avslutas med en konsert 
med sitarstjärnan Anoushka Shankar med 
ensemble. Ytterligare konserter tillkommer. 
Det blir som vanligt workshops, master-
classes och en gitarrmässa. 

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

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

eller 

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

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

Som prenumerant  
blir du medlem i SGLS  

och får rabatt på veckokursen 
Liten Gitarrakademi som  

ordnas varje sommar.
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Utgiven av Svenska gitarr- och lutasällskapet   

Scarlatti
– gitarrmusik på cembalo?

Erik Möllerström 

– tidigt ute med 

 den klassiska gitarren

Musikalisk crossover

– Jason Vieaux vs Pat Metheny

G_L2015_nr2 till Margareta.indd   1

2015-05-24   22:58

SGLS ÅRSMÖTE 2016

SGLS medlemmar kallas  
härmed till årsmöte 2016

Tid: tisdagen 26 juli 2016,  
kl 18.00
Plats: Ingesunds folkhögskola

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

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

Varmt välkomna

STYRELSEN

Hesselberg Recording erbjuder inspelningar

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

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

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


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

Leif Hesselberg(f. 1962)

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

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

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

Inspelning “on location” i Danmark eller eventuellt i Sverige

Leif Hesselberg spelar in, producerar och redigerar

24bit/96khz High-Resolution Recording

Materialet levereras färdigt för CD eller streaming
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har tillsammans bestämt vilka målningar 
vi ville ha med och det roligaste av allt har 
varit att leta efter Fridas kläder, skor och 
smycken. Vi har ju studerat både foton 
från hennes liv och hennes självporträtt 
som är mycket talande och tydliga vad 
gäller hennes klädstil. Vi har besökt ett 
stort antal secondhandaffärer för att hitta 
kläder och annan rekvisita som vi tycker 
stämmer överens med henne. Förarbetet 
med föreställningen flöt på och vi valde 
musiken tillsammans utifrån de olika sce-
nerna som vi hade valt att skildra. Musiken 
som vi spelar är mycket varierande med 
olika ursprung, Österrike, Argentina, Spa-
nien, Amerika, Frankrike... Vi spelar också 
flamencoinspirerad musik av Eva Norée 
(Möller). 

Hur har föreställningen mottagits? 
‒ Vi har sedan premiären i september 

2014 gjort ca 25 föreställningar runt om i 
landet, och det finns ett stort intresse för 
denna lite annorlunda föreställning som är 
både spännande, bildande, rolig och upp-
byggd på omväxlande, klassisk musik som 
passar de olika händelserna som vi har valt 
att skildra. Efter föreställningarna brukar 
många komma fram och titta på rekvisitan 
och Fridas kläder. Vi får alltid mycket fin 
respons av publiken! 

Hur genomför ni föreställningen? 
‒ Vi är helt självförsörjande vad gäller 

Duo Cantilena som består av Sabina 
Agnas, gitarr, och Anna Boman 
Hald, flöjt, turnerar sedan 2014 

med en föreställning, där de hyllar den 
mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo 
med toner, text och bild. 2014 var det 60 år 
sedan Frida Kahlos dynamiska och korta 
liv avslutades och långt senare har hennes 
liv och konst med sina självutlämnande 
målningar blivit känd över hela världen. Jag 
träffade Sabina Agnas för några frågor om 
föreställningen som fått många lovord från 
publik och recensenter. 

Hur fick ni idén till att göra ett program 
om Frida Kahlo?

 ‒ Eftersom vi båda två på olika sätt har 
en koppling till det spanska språket, musi-
ken och även en fascination för den latin-
amerikanska kulturen så pratade vi om att 
vi ville göra en föreställning som på något 
sätt skulle kunna ha sina rötter i ett spansk-
talande land. Det visade sig att både Anna 
och jag ovetande på varsitt håll har beund-
rat och fascinerats av Fridas målningar. 
Plötsligt blev det självklart att vi skulle göra 
en hyllning till denna färgstarka kvinna 
samt hennes spännande och dynamiska liv. 

Hur har ni arbetat fram föreställningen? 
‒ Vi har själva skapat berättelsen, bl. a. 

utifrån hennes autentiska brev som finns 
utgivna. Mycket spännande och roligt att 
lära känna Frida via hennes egna ord. Vi 

uppbyggnaden av scenen som tar ca 2 tim-
mar. Vi har ju en egen projektor med stor 
duk, 4 vikskärmar med både Fridas kläder, 
skor och smycken... Det blir en mycket 
vacker scenbild med levande ljus, massor av 
rosor och spännande förinspelade ljud som 
matchar händelseförloppet i föreställningen 
som tar ca 1 timme. Vi älskar att arbeta 
med olika uttrycksmedel som text, bilder 
och musik och det är bara Anna och jag 
på scenen hela tiden. Vi spelar, visar bild-
spel, berättar och läser Fridas roliga och 
egenhändigt skrivna brev. 

‒ Vi har jättekul tillsammans och per-
sonkemin mellan oss stämmer mycket bra! 
Det är ju väldigt viktigt när man jobbar 
så mycket och nära tillsammans, men inte 
alltid lika självklart! Eftersom vi spelar i 
hela Sverige så blir det många, långa resor 
vilket medför att vi behöver övernatta på 
annan ort. Vi söker oss gärna till lite udda 
boenden där vi träffar människor som vi 
aldrig skulle komma i kontakt med annars. 
Vi brukar välja bort hotell. Vi samarbetar 
mycket med teaterföreningar, kammarmu-
sik- och konstföreningar som engagerar oss 
med vår Hyllning Till Frida Kahlo.

Duo Cantilena kommer att fortsätta turnera 
med Hyllning till Frida Kahlo. För speltid 
och spelplats, se www.sabinaagnas.com 

TEXT: JAN RUDLING   FOTO: SOFIE GRABO

Liten Gitarrakademi 2016
gitarr- och lutakurs på Ingesund

Stanley Yates
24 - 30 juli
www.sgls.nu
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Svenska gitarr- och lutasällskapet Klassisk gitarr Fingerstyle Flamenco Luta
Gitarrorkester Ensemble Kompgitarr
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Detta var de frågeställningar 
Johan Söllscher utgick ifrån i sin 
examensuppsats. Här ger jag en 

sammanfattning av uppsatsen. Så här 
beskriver Johan bakgrunden:

Under mitt liv har jag varit på många 
konserter med allt ifrån professionella 
musiker till nybörjarelever på kommunala 
musikskolan. En slutsats jag kan dra uti-
från alla dessa konsertbesök är att alla, oav-
sett nivå, ibland spelar fel. Det som skiljer 
proffsen från amatörerna är sättet som de 
spelar fel på. Som åhörare hör man sällan 
när en professionell musiker spelar fel då de 
oftast lyckas rädda upp situationen, medan 
en amatörmusiker i samma situation kan-
ske blir stressad och helt kommer av sig. 
Varför och när spelar man fel? När spelar 
man rätt? Varför får man minnesluckor och 
går det att hitta strategier för att förebygga 
dem? Kan det vara så enkelt som skidlegen-
den Ingemar Stenmark en gång sa: ”Ju mer 
jag tränar desto mer tur har jag?”

Musikaliskt minne 
I läroprocessen av ett stycke musik kan 
man dela upp minnet i fyra system: mus-
kelminnet, synminnet, hörselminnet och 
det intellektuella minnet. Muskelmin-
net har hand om automatiserade rörelser. 
Synminnet kan användas för att skapa 
mentala bilder som används för att trigga 
igång scheman så att utövaren vet vad hon 
ska göra härnäst. Synminnet är kopplat 
till det intellektuella minnet som analy-
serar vad för information som ska triggas 
igång. Hörselminnet fungerar på liknande 
sätt som synminnet och används bland 
annat för att skapa en ”karta” av stycket 
som information kan kopplas till. Det 
intellektuella minnet kombinerar intryck 
från de övriga systemen med kunskap från 
långtidsminnet och hjälper utövaren att 
analysera t. ex. harmoniska förlopp i musi-
ken. Systemen arbetar både enskilt och 
tillsammans och kan ibland arbeta så nära 
varandra att de är svåra att skilja åt.

Stress, press och nervositet 
Från sina elever får Johan ibland höra: 
”Men jag kunde stycket jättebra där 
hemma!” och med jämna mellanrum hör 

han framträdanden av stycken som fung-
erar utmärkt i övningsrummet men trillar 
ihop som korthus i en konsertsituation. 
Tekniken hakar upp sig, eller så drabbas 
utövaren av minnesluckor och kommer av 
sig. De flesta har inga problem att gå på en 
20 cm bred planka när den ligger på mar-
ken, men placeras däremot samma planka 
över en djup ravin så är det inte längre lika 
självklart att gå över den. Detsamma gäller 
med ett konsertframträdande. Det är inga 
problem att spela stycket i övningsrummet, 
men på en scen med 400 åhörare kan även 
de enklaste stycken kännas oöverkomliga.

Stress, oro och nervositet är medfödda 
instinkter som idag ofta uppfattas som 
enbart negativa. Darrande händer, minnes-
luckor, konstiga tankar som kan störa musi-
cerandet o.s.v. Historiskt sett har de dock 
varit oumbärliga för att t. ex. få ökad energi 
för att springa ifrån argsinta björnar eller 
med skärpt sinne snabbt hitta ett lämpligt 
träd att rädda sig upp i. Dessa instinkter går 
inte att bli helt befriad från, men med rätt 
kunskap och förberedelser går det att han-

tera dem och ibland till och med dra nytta 
av de positiva egenskaper de medför.

Hur gör proffsen?
Hur förbereder man sig för att ge sig själv 
de bästa förutsättningarna för att lyckas? 
Johan har intervjuat tre professionella klas-
siska gitarrister och gitarrpedagoger med 
stor konsertvana som här ger sin bild av 
övning, instudering, minnesluckor och 
framföranden.

De intervjuade gitarristerna börjar med 
samma sak när de ska lära sig ett nytt 
stycke: att spela igenom stycket avista. Detta 
för att höra hur stycket låter, se vad de vill 
göra med det musikaliskt samt vilka utma-
ningar och tekniska svårigheter som finns. 

En av de intervjuade uppger att så fort 
han har bildat sig en uppfattning om 
stycket fingersätter han det noggrant efter 
sina musikaliska idéer. Detta för att redan 
från början kunna öva in stycket kor-
rekt och som han vill ha det. Hur han vill 
spela stycket kan sedan ändras och då kan 
det hända att vissa fingersättningar måste 
ändras.

En god idé är också att, vid en första 
genomspelning, ringa in utmaningar och 
svårigheter som de behöver kolla mer på. 
Det kan handla om tekniska svårigheter, 
artikulation eller ovana fingersättningar. 
De intervjuade är överens om att det är 
viktigt att förstå varför ett ställe är svårt 
eller varför de inte kan spela det. Annars 
vet de inte vad som måste förbättras. En av 
de intervjuade säger: ”Jag tror att om man 
har identifierat problemet så har man också 
lösningen”. Tekniska problem kan delas 
in i mindre sektioner som kan övas sepa-
rat, till exempel genom att öva höger- eller 
vänsterhanden för sig. 

Det är av stor vikt att öva långsamt och 
fokuserat. Så långsamt att man hela tiden 
är medveten om det man gör. Annars 
riskerar det att smyga sig in slarvfel, 
onödiga rörelser eller att man spelar olika 
fingersättningar från gång till gång, och 
då kan ogenomtänkta rörelser övas in i 
muskelminnet. Om man gör en rörelse fel 
hälften av gångerna man gör den, så har 
man faktiskt övat lika mycket på den fel-
aktiga rörelsen som den korrekta. De inter-
vjuade berättar att ett annat sätt att tackla 
en teknisk svårighet kan vara att hitta en 
musikalisk lösning på problemet. Ofta går 
det att hitta musikaliska fraseringar som 
underlättar t. ex. svåra lägesväxlingar. 

När ett stycke börjar bli färdigt går det 
att kontrollera om det är ”konsertklart” 
genom att simulera en konsertsituation i 
övningsrummet och testa vad som händer 
om man satsar lite extra, som man ofta gör 
i skarpt läge. Då får man reda på vad man 
kan och om det finns delar som måste övas 

mer. När ett stycke är färdigt för konsert 
måste det vara så pass väl förberett att man 
verkligen kan lita på att man kan det. En av 
de intervjuade använder en strategi som han 
kallar för överinlärning. Det innebär att när 
han tycker att han kan ett stycke till 100 % 
så fortsätter han ändå arbeta med det och 
bygger upp marginaler. På så sätt gör det inte 
så mycket om han kanske tappar 10% i en 
pressad situation.

De intervjuade är överens om att det är 
svårt att ändra någonting sista minuterna 
innan ett framträdande, och att öva på ett 
stycke i fulltempo precis innan man ska gå 
upp på scen är ofta en dålig idé. Gör man 
det finns en stor risk att det smyger sig in 
fel som ger ett dåligt självförtroende inför 
framträdandet. Det kan finnas en större 
vinning i att vara utvilad, äta ordentligt 
och samla energi på konsertdagen än att 
“paniköva”. 

Alla påpekar de vikten av att tro på det 
man kan och att ha ett bra självförtroende 
när man går upp på scen. En av de inter-
vjuade tillägger att det sista arbetet med ett 
stycke görs efter framträdandet, när han 
utvärderar hur det gick och vilka delar han 
kan förbättra.

Förebygga minnesluckor
Minnesluckor uppstår när muskelminnet 
sviker och det inte finns några backupsys-
tem som kan rädda upp det. Utövaren kan 
bli kall om händerna vid ett framträdande, 
börja skaka eller så kan ett adrenalinpåslag få 

rörelserna att bli snabbare eller större än de 
någonsin varit i övningsrummet. Vanligt är 
också att utövarens tankar stör de automati-
serade rörelser som muskelminnet normalt 
sett klarar bra på egen hand.

Muskelminnet är ett kraftfullt redskap, 
hävdar de intervjuade, men det kan vara 
opålitligt i pressande situationer. En av de 
intervjuade poängterar att muskelminnet 
inte är något medvetet minne och att det 
därför är viktigt att det alltid kopplas ihop 
med ett medvetande om vad man övar på. 
Detta för att eliminera risken att öva in flera 
olika rörelser men också för att koppla mus-
kelminnet till de övriga minnessystemen och 
på så sätt bygga upp ett ”backupsystem” ifall 
muskelminnet skulle fallera. De intervjuade 
är överens om att ett säkert muskelminne 
övas in genom medveten och exakt upprep-
ning av samma rörelse om och om igen.

Synminnet är hos intervjupersonerna ofta 
kopplat till mentala bilder av vänsterhanden 
för att underlätta lägesväxlingar och svåra 
ackordsgrepp. Även att spela efter noter ingår 
i synminnet, då notbilden fungerar som en 
karta som kontinuerligt ger utövaren infor-
mation om vad han ska göra. 

I det intellektuella minnet lagrar de inter-
vjuade medveten information. Det kan vara 
vilken harmonik de spelar, vad ackorden 
heter, vilket band som en viss ton ligger på, 
tempo etc. Det intellektuella minnet kan lik-
som synminnet fungera som en karta genom 
att man i förväg tänker vad som kommer 
härnäst i musiken. Det intellektuella minnet 

kan också ge en struktur av stycket där man 
tänker sig vissa ”stolpar” eller ”stödackord” 
som när man använder stödord för att 
berätta en historia.

Hörselminnet kan beskrivas som en men-
tal karta som hjälper till att avlasta det intel-
lektuella minnet med information som till 
exempel ”storform”. Om man vet hur stycket 
låter så slipper man t. ex. sitta och räkna tak-
terna till nästa insats i kammarmusik. Hör-
selminnet fungerar även som en kontroll-
mekanism som slår larm när någonting inte 
låter som man vill eller tänkt sig, och i bästa 
fall är det inte för sent att rätta till det… 

De intervjuade använder alla dessa min-
nessystem men det skiljer sig vilket system de 
förlitar sig mest på. Intervjuperson ett verkar 
förlita sig mest på sitt intellektuella minne, 
två på sitt hörselminne och tre till väldigt 
stor del på sitt synminne.

Ju mer man övar desto  
mer tur har man 
– Om läroprocesser och framförande av klassiska musikstycken

Vilka strategier finns för att lära sig ett stycke klassisk musik så att det känns så 
säkert som möjligt vid ett framträdande, samtidigt som instuderingen går så snabbt 
som möjligt? Hur minimerar man risken för minnesluckor? 
 
TEXTBEARBETNING: JAN RUDLING  
FOTO:  KERSTIN ERIKSSON

Johans uppsats kan laddas ned från 
http://kmh.diva-portal.org/. Han kommer 
också att medverka på Nyköpings gitarrse-
minarium 31 augusti–4 september.

Johan Söllscher under ett koncentrerat övningspass

Men jag kunde stycket 
jättebra där hemma!

Öva långsamt och  
fokuserat.
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Andrew York på Hamburgs gitarrfestival

För mig är Bellman  
som en sångskola.

Foto: Jeff Zucker

Förra året spelade Pentti Hildén in en CD, 
Notkungens Ballad, med musik av Lasse 
Mårtenson (recenserad i Gitarr och Luta 
4/2015), där han gjort arrangemangen och 
medverkar som gitarrist tillsammans med 
Mikko Helenius på bandoneon/dragspel/
piano och Eerik Siikasaari på kontrabas. 
För mig blev denna skiva en inkörsport till 
en musikvärld som är litet känd i Sverige. 
I början av detta år fick jag den överras-
kande nyheten att Pentti skulle framträda 
på Musikvalvet i Stockholm med sånger av 
Dowland och Bellman till eget ackompan-
jemang på renässansluta och mandora. Min 
nyfikenhet var väckt och jag passade på att 
träffa Pentti efter konserten. Det blev ett 
samtal med en allsidig musiker som gått sin 
egen väg, ett samtal som handlar om allt 

från den musik som Pentti valt att framföra 
till frågor som kretsar kring sång till eget 
ackompanjemang.

Utbildad gitarrist och sångare 
Pentti studerade gitarr på Sibeliusakademin 
i Helsingfors och avlade diplomexamen 
1983. Han valde också att studera sång som 
biämne. Det kändes som ett naturligt val 
för en van körsångare. 

‒ På den tiden var jag mer gitarrist än 
sångare. Men jag har ett starkt minne 
från när jag i ungdomen var på gitarrkurs 
i Siena. På kvällarna satt de sydamerikan-
ska gitarristerna på trappan till duomon 
och alla spelade och sjöng. Men ingen av 
de europeiska gitarristerna sjöng. Det var 
en intressant erfarenhet att möta en annan 

tradition där sång och gitarr var så intimt 
förenade. I dag är min starkaste identitet 
den som sjungande gitarrist. 

‒ Redan under skoltiden blev jag något 
av en fan av gammal musik. Jag sjöng i kör 
och då sjöng vi Orlando di Lasso. När jag 
började spela gitarr var det därför självklart 
att spela lutmusik av renässanskompositö-
rer. Det ligger så bra till på gitarren. Och 
jag upptäckte Dowlands sånger med dess 
vackra melodier och polyfona lutackom-
panjemang. 

En annan viktig inspirationskälla är Bell-
man:

‒ När jag studerade på Sibeliusakade-
min fick jag höra av en annan gitarrist att 
i Fredmans epistlar finns det fina melo-
dier. Jag beställde en faksmilupplaga av 

epistlarna och märkte snart att det var fin 
musik och intressanta texter. Det var så mitt 
intresse väcktes för Bellman. Jag började göra 
egna arrangemang och ackompanjera dem 
på gitarren.

Dowlands och Bellmans sånger har varit 
Penttis följeslagare under ett långt musikliv. 
Under senare år har även Lasse Mårtenssons 
sånger och Fernando Sors Seguidillas infogats 
i repertoaren.

Dowland till eget lutackompanje-
mang
För den som vill framföra Dowlands sånger 
är det en viktig fråga vilket instrument man 
ska använda för ackompanjemanget. Till 
en början använde Pentti gitarren. Men 
han ville komma närmare originalet och 
bestämde sig i början av 1990-talet att han 
skulle framföra Dowland med luta. Han 
hade sedan tidigare en 8-strängad gitarr som 
passade mycket bra för att spela kompletta 
baslinjer i de sånger som han framförde. Och 
då var steget inte så långt till att skaffa en 
8-korig renässansluta och sjunga Dowland 
utifrån luttabulaturen. Den första lutan var 
finskbyggd av Timo Kontio, och Pentti lärde 
sig lutspelet på egen hand utifrån tabulatur 
och genom att lyssna och fundera. Han har 
valt att spela med ganska korta naglar och 
strävar efter en mjuk klang. 

Pentti har funderat ut mycket själv kring 
lutan och hur han ska framföra musiken:

‒ Det är en väldigt kämpig process med 
Dowland när man har polyfona stämmor 
som också har sitt eget liv och betoning på 
andra taktdelar än melodin. Det kanske 
låter tokigt men efter hand går det, och det 
är rentav befriande att samtidigt handskas 
med långt fler stämmor än man medvetet 
kan koncentrera sig på. Man kan tänka sig 
att musiken var skriven för en sångare ac-
kompanjerad av en lutenist, men snarare tror 
jag att den polyfona stilen var så självklar 
för samtiden att det föll sig naturligt för en 
dåtida musiker att ägna sig åt att både sjunga 
och spela samtidigt.  

Bellman och mandoran
Att framföra Dowland på originalinstru-
mentet luta gav mersmak, och en tanke som 
mognade fram var att även kunna framföra 
Bellman på ett tidstypiskt instrument. I 
samarbete med gitarr- och lutbyggaren Lars 
Jönsson blev det en mandora som är en luta, 
ofta stämd som en gitarr. Denna typ av luta 
förekom fortfarande på Bellmans tid och ger 
en extra klangdimension åt Bellmans musik. 
Pentti använder en 8-korig mandora och kan 
använda sina arrangemang för den 8-sträng-
ade gitarren. 

Införskaffandet av mandoran ledde till ett 
samarbete med musiker som har kunskap 
om gammal musik, Pauliina Fred som spelar 
block- och traversflöjt och Markus Pelli som 
spelade barockcello. De har framträtt mycket 
tillsammans och samarbetet har resulterat 
i en CD, Systrar hören min musik, med ett 
urval av Bellmans epistlar och sånger.

Man kanske kan tycka att det är litet udda 
för en finlandssvensk att satsa på Bellmans 

musik. Men då får man inte glömma att på 
Bellmans tid var Sverige och Finland för-
enade i samma land. Det förekommer per-
soner med finländskt ursprung i Bellmans 
diktning, bl. a. en Appelstubbe. Vi har ett 
gemensamt kulturarv som Pentti understry-
ker:

‒ Nu håller jag på att ta fram ett nytt pro-
gram med nya sånger av Bellman. Det finns 
en baktanke, vårt gemensamma historiska 
arv med Sverige. Jag tänker ha med en del 
om Gustav III. Det skulle vara en härlig sak 
att i Finland, i en konsertsituation, sjunga 
Gustavs skål 1 tillsammans med publiken. 
Det blir klart att vi alla då var kungens 
undersåtar.

‒ För mig är Bellman som en sångskola. 
Han lånade ju musik av mycket varierande 
ursprung, allt från opera till folkmelodier. 
Historiskt kan man tänka sig att man i en 
tid då musik fanns bara då någon uppförde 
den med största sannolikhet sjöng mycket, 
och de som uppträdde med sång kunde 
verkligen sjunga. Bellman sjöng och spelade 
säkert förträffligt och behärskade alla tidens 
stilar. Det är en lek där han lyfter de här 
avsigkomna figurerna till väldigt höga poster 
och gör det i en förfinad stil. Det är ju den 
här brytningen mellan det höga och det låga 
som är det roliga. Då man vill framhäva det 
burdusa så är det skojigt när det kommer 
överraskande.

‒ När jag har gjort arrangemangen har jag 
utgått från Åhlströms original. Det är för det 
mesta trestämmig sats med en bra baslinje. 
Jag är nöjd med stämföringen och harmo-
nierna. På vissa ställen har det vuxit fram 
en del egna lösningar men de är i tidens stil. 
Om man utgår från nedskrivna ackord så 
förlorar man den här tanken med stämfö-
ringen.

Detta sätt att ackompanjera är krävande:
‒ De senaste tio åren som jag framfört 

Bellman har jag medvetet försökt att lära 
mig ackompanjemanget utantill. Inte så att 
jag nödvändigtvis minns exakta fingersätt-
ningar utan jag försöker komma ihåg har-
moniseringen. Med varierande framgång så 
lyckas det. Det ska finnas spelrum att variera 
mellan verserna och hitta på olika saker. 
Det kommer en sak i taget. Det är en lång 
process.

Crusell och Mårtenson 
En kompositör som var väl känd i sin samtid 
var Bernhard Crusell (1775‒1838). Fortfa-
rande spelas hans klarinettkonserter, men 
hans tonsättningar av Tegnér och andra stora 
samtida diktare är okända för de flesta. Pent-
ti fick en idé att han ville lyfta fram Crusells 
sånger ur glömskan.

‒ Även Crusell är en del av vår gemen-
samma musikhistoria. Han var född i Ny-
stad i Sveriges östra riksdel (Finland) och 
kom att göra hela sin musikaliska gärning 
i Sverige, framför allt på Kungliga Operan. 

Under sina sista år komponerade han tre 
sånger till Runebergs text som han skickade 
till skalden med underskriften ”från en gam-
mal landsman”. Finland hade då redan blivit 
ett storfurstendöme under den ryska tsaren.

‒ På den här tiden var det vanligt att man 
arrangerade för gitarr. Jag lyckades få ett sti-
pendium och kunde ägna mig åt att leta fram 
Crusells musik och att försöka återskapa den. 
Det blev en hel del arbete, letande på anti-
kvariat och på universitetsbiblioteket Caro-
lina Rediviva. 

Det blev en CD som utkom 2005, Sång-
stycken av B Crusell, där Pentti framför egna 
arrangemang av Crusell med gitarrackom-
panjemang.

En samtida musiker och kompositör som 
är mycket känd och spelad i Finland är Lasse 
Mårtenson. Men i Sverige är han nästan helt 
okänd:

‒ Han kom med något nytt i Finland 
och blev en populär sångartist på 60-talet. 
Han var jazzpianist från början och hade 
varit verksam i Sverige och var under en tid 
gift med Siw Malmkvist. För finländarna 
blev musiken till Stormskärs Maja extremt 
populär. Det är en TV-serie som utspelar sig 
i åländska skärgården. Än i dag är jag helt 
begeistrad i musiken, speciellt som de gör 
den i TV-serien. Varje gång temat återkom-
mer spelas det annorlunda. 

‒ Mårtenson har gjort musik till många 
filmer och serier, schlagermusik och mycket 
annat. Jag träffade Lasse på en sommar-
tillställning där jag ackompanjerade Anki 
Lindqvist som sjöng Lasses musik. Nästa år 
när jag skulle uppträda på samma ställe med 
en flöjtist tog jag mod till mig och ringde till 
Lasse som kom och lyssnade. Han blev entu-
siastisk och sa: ”För en gångs skull känner 
jag igen min musik”. Och det ledde till att vi 
2009 gjorde en skiva, Vågspel, där jag spelar 
tillsammans med flöjtisten Annika Gumme-
rus-Putkinen. Lasse spelade även själv med 
på några spår. 

Förra året kom en ny skiva ut med Mårten-
sons musik, Notkungens Ballad. Här spelar 
Pentti 8-strängad gitarr tillsammans med 
Mikko Helenius på bandoneon/dragspel/
piano och Eerik Siikasaari kontrabas.

‒ Det har varit speciellt utmanande. Det 
som låter så enkelt och självklart är svårt att 
få rätt, det ska bara komma. Jag utarbetade 
arrangemangen gehörsvägen med gitarren 
i hand. Det var befriande att höra att kom-
ponisten uppskattade just de ställen där jag 
vågat ta ut svängarna och göra personliga lös-
ningar. På skivan står gitarrarrangemangen i 
fokus, det gjorde arbetsprocessen lättare. På 
de konserter där vi uppträtt tillsammans har 
de andra fått framträda tydligare. De är fan-
tastiska musiker båda två med stark impro-
visatorisk ådra. Det har varit ett verkligt nöje 
att samarbeta, och det har också uppmuntrat 
mig att våga gå i den riktningen, att improvi-
sera och spela efter gehör. 

Pentti Hildén  
– gitarrist, lutenist och sångare

För många av våra läsare är Pentti Hildén känd som ena parten i gitarrduon 
Hildén-Lehtinen, som funnits i 35 år och är känd långt utanför Finlands 
gränser. Mindre känt för oss svenskar är att Pentti har en lång karriär som 
sångare och lutenist som också förtjänar att lyftas fram. 

För en gångs skull 
känner jag igen 
min musik.

TEXT: JAN RUDLING   
FOTO: RITVA KOVALAINEN

1En hyllningssång till Gustav III som gjorde Bellman 
känd för en större publik.
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Besök mig gärna här!
facebook.com/gitarrmakare

Jag undrar om den här inriktningen även 
påverkat samspelet med Janne Lehtinen:

‒ Vi har börjat i gitarrduon gå åt det hål-
let. Den sista skivan, Guitarreando som vi 
gjorde, den byggde på idén. Vi hade varit i 
Argentina och alla använde ordet guitarrear 
och vi frågade vad det betyder. Svaret var att 
det beskriver då man samlas, spelar gitarr 
och dricker rödvin tillsammans. Någon kan 
ett stycke och så kommer de andra med. 
Arrangemangen kommer spontant och det 
blir ofta tilltalande. Det är som när man sit-
ter och spelar i en pub så kan man inte sitta 
och titta i noter. Man måste ha publikkon-
takten, man måste känna av stämningen. 
Det är lätt att man försöker göra för inveck-
lade saker. Det man skapar i stunden måste 
vara tekniskt möjligt.

Om att framträda med sång 
Vi kommer osökt över på frågor för den som 
vill framträda som sångare med eget komp. 
Som gitarrist kan det lätt bli så att man läg-
ger den största vikten vid att göra ett bra 
ackompanjemang med fullödiga intron, 
mellanspel och annat som känns naturligt. 
För Pentti är sången viktig:

‒ Under studietiden hade jag sång som 
sidoämne. Nu sista året har jag tagit lektio-
ner av Teppo Lampela, en duktig counter-
tenor i Finland som även sjunger baryton. 
Han är mycket insatt i historisk repertoar. 
Man kan inte bara studera sångteknik, en 
stor del av uttrycket kommer från texten. 
Jag vill också vid tillfälle kunna använda 
mitt högre register. Sångrepertoaren från 
1700‒1800-talen och Dowland ligger ofta i 
höga lägen. I vilket läge klingar rösten bäst 
ihop med gitarren?

 För mig är en hög baryton med tenoral 
klang tilltalande. Jag har försökt hitta det 
inom mig själv.

‒ Jag har blivit mer medveten om att man 
måste börja med texten, förstå den och lära 
sig den utantill. Sedan kan man sätta ihop 
den med ackompanjemanget. Nu gör jag 
det när jag lär mig nya sånger. Man kan 

göra det helt skilt från instrumentet, man 
behöver inte genast sjunga och spela sam-
tidigt. Man kan öva texten, ha den som 
kvällsläsning, recitera och försöka minnas, 
bygga ett förhållande till det man skall säga. 
Varför sjunga om man inte kan texterna 
ordentligt? Man får genast alla möjliga fel 
och ovanor för att man är för dåligt förbe-
redd för att sjunga. 

‒ Nu tycker jag att det här synsättet 
påverkar mig mer än någonsin. När jag upp-

lever den här textan-
knytningen. Hur 
texten påverkar hela 
essensen, hur man 
sjunger, frasering, 
vilka ord som måste 
betonas. Samma 
sak gäller också om 
man framför sånger 
som instrumental-
musik utan ord. Jag 
tror att diktformer 
och musikaliska 
former ursprungli-
gen uppstått hand i 
hand. Därför är just 
texten ett sätt att 
komma åt de rika 
möjligheterna till 
artikulation också 

i instrumentalmusik. Då man sjunger har 
ju noterna sällan den exakta skrivna läng-
den utan den bestäms i mycket av språkets 
naturliga rytm. 

Andra viktiga saker att tänka på:
‒ Gitarr och luta är såna här instrument 

där man lätt blir litet inbunden i sin ställ-
ning när man sitter ner. Det är lättare när 
man står upp, men då kan det vara svårt att 
spela mer avancerade saker på gitarren. En 
annan viktig sak är andningsrytmiken. Spe-
ciellt när man spelar komp och sjunger sam-
tidigt kan ackompanjemanget binda tanken 
så att man glömmer att andligen förbereda 
sig för det som sedan skall sjungas. För ett 
tilltalande uttryck är detta ögonblick av 
reflektion av största vikt. Man har ju en bild 
av vad man tänker säga innan man börjar 
en mening även när man talar. Det gäller att 
knyta tanken i musikens rytm för att göra 
det åskådligt för lyssnaren.   

Att gå sin egen väg
Vi kommer över på vad Pentti vill uttrycka 
med sin musik. Det var en tillfällighet att 
han började med musik: 

‒ Det som alltid varit naturligt för mig 
är bildkonst. När jag började spela gitarr i 
musikskolan öppnade sig en ny förtrollande 
värld med så mycket nytt att upptäcka och 
lära sig att det blev det som gällde. Ändå är 

det på något sätt tecknandet, kontakten med 
öga, hand, penna och papper som är grun-
den i min konstnärsidentitet. Den självklara 
intuitiva nivån av skapande har jag sedan 
med möda försökt återskapa i mitt musice-
rande. 

‒ Jag funderar ut mycket själv. Man kan 
säga att i väldigt mycket har jag varit själv-
ständig. Man måste tro på det man hör och 
det man själv upplever. Det har varit min 
utgångspunkt. Det är ju min uppgift att göra 
det jag upplever som viktigt – inte att fylla 
någon färdig nisch. 

‒ Musik är ju så bundet till historia och 
tradition. Det är den dimensionen som har 
jag försökt utgå från i mitt agerande. Vi talar 
om vilken duktig kompositör den ene är, att 
historien visar vad som var värdefullast o.s.v. 
Jag opponerar mig mot det här sättet att för-
klara historien genom stormännen. Många 
udda, bortglömda verk och kompositörer 
kunde vara hur tilltalande som helst bara de 
fick en chans. Vi gitarrister kanske har ett 
sundare perspektiv då vi kan förhålla oss lite 
mera jämlikt till våra föregångare. Dessutom 
finns det så mycket fantastiskt tilltalande i 
gitarrtraditionen ännu vid liv. Det hjälper 
oss att rekonstruera musik från äldre tider. 
Alla dessa spelsätt och klangfärger m.m. 
som är omöjliga att skriva ut är ofta det som 
skapar förtrollningen och gör gitarren till ett 
så unikt instrument. Och kan man skapa en 
känsla av att äldre musik är anknuten till vår 
egen tid så är det en värdefull sak, den histo-
riska anknytningen. 

‒ Jag skulle säga att Bach är en komposi-
tör som lidit mest av att ha blivit helgonför-
klarad. Man får inte säga något annat än att 
han är störst. Jag instämmer nog, men man 
måste också komma ihåg att han levde i en 
tid med en massa fantastisk musik omkring 
sig och det är den traditionen, språket han 
använde som står för en stor del av charmen. 
För mig är det just den mänskliga traditio-
nen som är så fängslande. Med mandora så 
har jag spelat continuo på några av Tele-
manns kantater, fin musik och man är mitt i 
samma tid och musikaliska värld. Samtidigt 
är det på något sätt lättare att ta sig friheter, 
spela spontant, att bilda sig en egen uppfatt-
ning då man inte känner stycket från förut. 
För en musiker kan processen då kännas 
rentav intressantare.

‒ Jag strävar efter en kommunikativ känsla 
i en konsertsituation. Med små berättelser 
och anekdoter leder jag publiken in i epoken 
eller öppnar lite på innehållet i musiken. 
Hur helheten formar sig beror sedan på den 
publik jag råkar ha just för tillfället. Jag har 
nog en utarbetad plan med mellantexter 
men improviserar alltid vid behov. För mig 
känns detta mycket naturligt och jag har en 
inre vision av en belevad konserthelhet med 
en inre dramaturgi där många olika element 
får framträda. Att konserten kan vara både 
informativ och hänförande, rolig och emo-
tionellt berörande, det är mitt mål och det är 

en stor utmaning! 
Det är onekligen en stor bredd och origi-

nalitet i Penttis musikaliska program, solo-
gitarr, gitarrduo, sånger och ensemblemusik. 
Med tanke på att Pentti undervisar full tid 
på ett musikinstitut i Kyrkslätt utanför Hel-
singfors undrar jag hur han hinner med att 
göra alla de här sakerna. 

‒ Det kan nog vara rätt kämpigt ibland då 
man får jobba på så många olika plan och 
dimensioner. Spelningarna och publikkon-
takten är nog det som binder ihop paketet 
och gör arbetet meningsfullt. Det var ju en 
stor process med Mårtenson när jag byggde 
upp programmet. Nu har jag haft litet tid 
att tänka på de här sångerna med Dowland 
och Bellman. Jag koncentrerar mig på några 
program i taget och vill gärna hinna med 
ensemblemusik. Om det behövs en conti-
nuospelare så ställer jag gärna upp. Det är 
roligt. Det jag vill behålla är en viss amatör-
mässighet i det jag gör. Amatör i rätt bemär-
kelse ‒ älskaren. Spelglädje, våga ta risker, 
vara öppen för förändringar!

Nya program
Som avslutning undrar jag vad Pentti har på 
gång?

‒ Just nu skriver jag rent några av mina 
Mårtensonarrangemang, det skall bli en liten 
notpublikation. Det är en intressant process 
då man får en inblick i de val en komposi-
tör måste göra; ett specifikt sätt måste väljas 
även om man själv gärna använde ett flertal 
olika lösningar. Det hjälper att inse att vi inte 
borde styras för mycket av den exakta notbil-
den utan söka tanken bakom. 

‒ Jag har också länge velat göra ett spanskt 
program. Jag har hållit på en del med Fernando 
Sors sånger, Seguidillas. De gamla spanska 
1500-talsvihuelisterna Narvaez och Mudarra 
har ju gjort fantastiska sånger. Men de är litet 
knepiga för de ligger i ett besvärligt röstläge. 
Antingen ligger de väldigt lågt eller så borde 
man vara kontratenor. Jag har ett instrument 
som man kan använda både som vihuela och 
som barockgitarr och som passar bra. 

En hel del av den musik som Pentti spelat 
in, sångerna med Crusell, Bellman och 
Lasse Mårtenson finns på Penttis hemsida, 
www.penttihilden.net. Där hittar man 
också stycken från de 6 CD som han spelat 
in med Gitarrduo Hildén-Lehtinen och en 
soloskiva med Carlos García Tolsas musik.

Amatör i rätt bemärkelse 
– älskaren. Spelglädje, 
våga ta risker, vara 
öppen för förändringar!

Pentti med "Mårtensontrion". Mikko Helenius på bandoneon och Eerik Siikasaari kontrabas.  
Foto: Ossi Kallioinen

"Bellmantrion", Pentti med mandora, Pauliina Fred traversflöjt och Markus Pelli barockcello.



Gitarr och Luta 2 | 201616

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

Även via mobilsurf
ama.mobipage.se

3 Har du inget företag och behöver få hjälp med att fakturera för giget?

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

Då kan du anlita AMA!
Läs mer på ama.se 
eller ring oss idag! 042-13 39 08

På de senaste årsmötena i SGLS har 
det varit en livlig diskussion om 
vad vi ska göra i framtiden. Ska vi 

fortsätta det vi gjort i närmare 50 år, att 
ordna gitarrkursen Liten Gitarrakademi 
och att ge ut tidningen Gitarr och Luta ? 
Eller finns det nya områden vi bör satsa 
på? Finns det något vi ska sluta med? 
Många intressanta förslag har kommit 
fram och styrelsen för SGLS har vid 
flera tillfällen diskuterat detta, senast 
på ett helgmöte i slutet av januari. Nu 
är det dags att sammanfatta hur långt 
vi har kommit och börja arbeta för att 
förslag vi tror på ska förverkligas. Denna 
sammanfattning är också ett underlag 
för fortsatta diskussioner på årsmötet 26 
juli. 

Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 
Nästa år är det 50-årsjubileum för SGLS 
sommarkurs som från början kallats Liten 
Gitarrakademi. Vid starten 1968 var det 
viktigt att markera att detta var en kurs 
för de som ville något mer med gitarren än 
traditionellt ackordspel. Under den tid som 
gått har avancerat fingerspel på gitarr såväl 
som klassisk gitarr, flamenco, ackompan-
jemang och fingerstyle blivit etablerade 
genrer med skickliga utövare och utbil-
dade lärare. Namnet Liten Gitarrakademi 
behöver därför förändras. Vi har valt nam-
net Svenska Gitarr- och Lutafestivalen som 
stämmer bättre överens med den bredd 
på undervisning, konserter, ensemblespel, 
möjligheter att framträda på scen och allt 
annat som kursen har utvecklats till. Plane-
ringen för den 50:e kursen under 2017 har 
redan påbörjats. En övergripande tanke är 

att kursen ska vara en manifestation av det 
vi uppnått under 50 år. 

Inriktning 
I SGLS stadgar står det att vi ”arbetar för 
att upprätthålla intresset för kvalificerat 
gitarr- och lutaspel i Sverige” och ”En god 
kontakt med intresserade i andra länder 
eftersträvas.” Vi har också ett handlingspro-
gram. Det kan finnas behov av att se över 
handlingsprogrammet och precisera delar 
av det. Ska vi förtydliga vilka vi vänder oss 
till? Vad menar vi med gitarrspel, ska det 
begränsas till akustisk gitarr (nylon och 
stål)? Vad menas med god kontakt med 
intresserade i andra länder? Andra frågor? 

Ekonomi 
Vår ekonomi vilar på två pelare, medlems/
prenumerationsavgifter, kursavgifter och 
annonsintäkter. SGLS får till skillnad från 
många andra organisationer och tidningar 
inom kulturområdet inga bidrag. Det är 
t. ex. möjligt att få statligt stöd till kultur-
tidskrifter om vi uppfyller vissa villkor. 
Styrelsen har hittills bedömt att det krävs 
förändringar på flera punkter för att det ska 
vara möjligt att söka. 

Möjligheten att erhålla bidrag från 
staten eller fristående stiftelser behöver 
undersökas vidare. Samtidigt är det viktigt 
att vi arbetar aktivt för att få fler medlem-
mar/prenumeranter. Vi är också övertygade 
att det bör gå att öka antalet deltagare på 
sommarkursen. SGLS och Svenska Gitarr- 
och Lutafestivalen är i dag okända för de 
flesta gitarrister i Sverige och de nord-
iska grannländerna. Utanför Norden är 
kännedomen nog lika med noll. 

Fortsätta ge ut Gitarr och Luta 
Det sker en snabb utveckling på dagens 
mediaområde. Frågan om tidningen ska 
fortsätta komma ut i den form den hittills 
har gjort, som papperstidning, eller om 
vi ska gå över till en e-tidning. Tidningen 
kommer ut kvartalsvis och bortsett från 
notiser och kalendarium har de artiklar 
som publiceras ofta en lång livslängd. Sty-
relsens uppfattning är att vi bör fortsätta att 
ge ut tidningen i pappersformat men att vi 
bör ha beredskap för att gå över till e-tid-
ning om ekonomin så kräver eller om det 
finns ett starkt stöd för en e-tidning. Alter-
nativet att både ge ut en e-tidning och pap-
perstidning är inte ekonomiskt försvarbart. 

Bredda oss internationellt 
Det finns ett intresse för att bredda oss 
internationellt. Att ge ut Gitarr och Luta 
i en engelskspråkig variant är alltför 
resurskrävande. Tidningens inriktning 
på Sverige och i viss mån våra nord-
iska grannländer innebär att mycket av 
innehållet inte är attraktivt för en interna-
tionell publik. En tänkbar möjlighet är att 
arbeta upp kontakter med gitarr-/luttid-
ningar i andra länder, där vi kan få tillåtelse 
att översätta artiklar mot att vi erbjuder 
dem artiklar som kan vara av intresse. 
Vi bör också aktivt arbeta för att få fler 
utländska deltagare på Svenska Gitarr- och 
Lutafestivalen. Ett första steg är den eng-
elska info som nu finns om festivalen på 
hemsidan. Med mer upparbetade kontakter 
kan vi annonsera i andra gitarrtidningar, få 
ut info på hemsidor m.m. 

Nyhetsbrev – hemsida – sociala 
medier 
Vi har kommit igång med aktivitet på sociala 
medier som t. ex. Facebook, men det är i 
blygsam skala. Vi bör utnyttja dessa kanaler i 
högre grad. Vi eftersträvar också att komma 
igång med ett nyhetsbrev 4 gånger/år mellan 
utgivningsdagarna för tidningen. Därför har 
vi bildat en arbetsgrupp för detta. Vad ska 
nyhetsbrevet innehålla? Ska det vara möjligt 
att annonsera i det? Ska det vara begränsat 
till medlemmar? Vår hemsida kan också 
utvecklas vidare och är en viktig uppgift att 
arbeta med. 

Gitarrklubbar? 
Många medlemmar efterlyser lokala aktivi-
teter där man träffas och spelar tillsammans, 
utbyter tips, noter och annat. En idé som 
framförts är att SGLS skulle kunna hjälpa 
entusiaster som vill få igång lokala aktivite-
ter, ”gitarrklubbar”, med att hjälpa till med 
t. ex. utskick och stödja med ett startbidrag. 
Är det möjligt att få bidrag från kommuner, 
studieförbund m. fl. aktörer? Vi undersöker 
denna fråga och ett första steg är att SGLS 
skaffar ett organisationsnummer. 

Konserter? 
Frågan har också väckts om SGLS kan 
tänka sig att ge ekonomiskt stöd till de som 
vill ordna gitarr- och lutkonserter. Styrel-
sens uppfattning är att det är viktigt att 
i sociala medier, på hemsidan och i tid-
ningen uppmärksamma och väcka intresse 
för gitarrfestivaler och -konserter. SGLS 
kan dock inte stödja detta ekonomiskt. Ett 
undantag skulle kunna vara jubileumskon-
serter i egen regi när vi 2018 fyller 50 år. 

Nya kurser? 
Frågan om SGLS kan tänka sig att ordna 
fler kurser har också väckts. Styrelsen är 
försiktigt positiv till detta men behöver dis-
kutera detta vidare. Förutsättningen är att 
det är en kurs som kompletterar Svenska 
Gitarr och Lutafestivalen och inte krockar 
tidsmässigt. Ett annat förslag som också 
behöver diskuteras vidare är om det är 
möjligt att man lokalt kan använda SGLS 
namn som en ”kvalitetsstämpel” på egna 
kurser. 

SGLS vilar på ideellt arbete när det gäller 
arbetet med tidningen, festivalen, hemsida, 
sociala medier och annat arbete som vi gör. 

TEXT: JAN RUDLING

Vad ska SGLS göra i framtiden? 

Nu behöver vi din hjälp! 
•  vara med och värva fler med-

lemmar/prenumeranter
 
•  skriva artiklar, notiser och 

annat i Gitarr och Luta
 
•  hjälpa till med översättning 

av utvalt material till engel-
ska

 
•  arbeta upp kontakter och 

samarbete med utländska 
gitarrtidningar, gitarrsällskap 
m.m. 

•  ansvara för ett nyhetsbrev i 
samarbete med redaktionen 
för Gitarr och Luta 

•  utveckla lokal verksamhet 
som ”gitarrklubbar” 

•  göra andra insatser på de 
områden som har nämnts 
här, t. ex. när det gäller hem-
sidan och sociala medier, 
hitta möjligheter att söka 
bidrag till att utveckla SGLS 
och Gitarr och Luta. 

Är du intresserad? Välkommen 
att kontakta Jan Rudling, jan.
rudling@gmail.com 

Vi behöver fler som vill: 
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Timothy Phelan

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

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

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

Undervisning: 
Öppna	lektioner	med		
Göran Söllscher
Enskilda lektioner	för	alla	deltagare
Orkester	med	Tim Phelan,
Solist: Emma Rush
Instudering	av	stämmor	i	smågrupper
under	ledning	av	Tim	Phelan	och	
Emma	Rush

Mer	info	och	anmälan	på		
www.nykopingseminarium.se

Nyköpings	Gitarrseminarium		
finns	även	på	

Hilma Wikström och Mikael Mannberg

Göran och Johan Söllscher

Jan-Olof Eriksson

Lucia Sánchez Jordán

Eric Lammers 

Arr. Håkan Odeberg

KONSERTER I NIcOLaISKOLaNS aULa

31 aUG	 GöRaN OcH JOHaN SöLLScHER. 	
KL 19.00	 Från Bach till Beatles
	 I	Puben	spelar	”The	60’s”

1 SEP  SYDaMERIKaNSK HELKVÄLL  
KL 19.00 Lucia Sánchez Jordán, Stockholms Gitarrensemble,  
 Tim Phelan, Michael Neumann,	flöjt		
	 Joel Sundin,	viola,	Emma Beskow,	cello,		
	 Richard arbus	och	anita Ekmann,	dans
	
	 Musik	av	Astor	Piazzolla,	Maximo	Diego	Pujol,		
	 Antonio	Jobim	m.fl.	I	Puben	Harri	Ihanus	och	den		
	 brasilianske	gitarristen	Nelson	Faria

2 SEP 		 SÅNG OcH GITaRR - SÅ IN I NORDEN 
KL 19.00 Duo Suonante, Mikael Mannberg  
 & Hilma Wikström. öppen pub.	 	
	
3 SEP		 ”DOS GENTILHOMBRES”
KL 16.00 Eric Lammers och Roland Hogman
	 Musik	av	Gaspar	Sanz	och	Joaquin	Rodrigo		
	 Leo Sörlin, Filharmoniska sällskapet	under	ledning	av		
	 Tim Phelan	spelar	Rodrigo:		
 ”FaNTaSIa PaRa UN GENTILHOMBRE” 
	 Seminarieorkestern	-	Solist	Emma Rush,	Kanada.	
	 ”FaNTaSIa PaRa UNa DaMa”	av	Tim	Phelan.

GITaRRSTÄMMa:

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

Roland HogmanLeo Sörlin

Duo SuonanteEmma Rush

Annons

I Gitarr och Luta nr 2 2015 skrev jag 
om prosten Nohrborgs luta i Väst-
manlands läns museums samlingar. 

Sedan dess har jag fått ny information 
som gör denna luta ännu mer intres-
sant. Den handskrivna tillverkaretiket-
ten i lutan lyder Christianus Wagener 
Dannzig Ano (se bild!). I Hans-Peter 
Kosacks avhandling, Geschichte der Laute 
und Lautenmusik in Preussen, nämns 
en notering i Danzig Bürgerbuch om en 
lutmakare, Kristian Wagner, som blev 
borgare i Gdańsk (Danzig) 1569. När jag 
skrev min ursprungliga artikel hade jag 
av naturliga skäl letat efter en lutma-
kare från 1600-talet och bortsett från 
att lutan eller delar av den kunde vara 
från en tidigare period. Den ursprung-
liga källan till Kosacks notering, Danzig 
Bürgerbuch, är bevarad i statsarkivet i 
Gdańsk. Jag tolkar noteringen på föl-
jande sätt: Sabbato 2 July Anno 1569
1 Kristian Wegener von Weinham aussm land 
zu Bayern ein lautenmacher.

Denna exakta datering bekräftar Kosacks 
information, som visar att en lutmakare 
vid namn Kristian Wegener blev borgare 
i Gdańsk lördagen den 2 juli 1569. Note-
ringen antyder också att Wagener var född 
eller kom ifrån en ort kallad Weinham i 
Bayern. Det finns dock ingen ort med detta 
namn i Bayern, men möjligen avses staden 
Weilheim i Oberbayern, Landeskreis Weil-
heim-Schongau, som ligger bara 6 mil nord-
ost om den berömda lutmakarstaden Füs-

sen. Man kan spekulera över om Wagener 
var lärling och/eller gesäll och till och med 
blev lutmakarmästare i Oberbayern? I vilket 
fall som helst så bör han ha varit etablerad 
mästare innan han fick burskap i Gdańsk. 
Även om det återstår frågor att besvara så är 
det rimligt att anta att det är Wageners eti-
kett som finns i prosten Nohrborgs luta.

Vi kan inte vara alldeles säkra på att 
Wagener var lutans ursprungliga tillverkare 
eller enbart reparerade alternativt modifie-
rade den. I vilket fall som helst kan man 
konstatera att om lutan tillverkats under 
senare delen av 1500-talet så har den konver-
terats till en elvakorig luta under 1600- eller 
1700-talen. Detta bör ha skett på sedvanligt 
sätt: en ny hals, skruvlåda, stall och möj-
ligen ett nytt (eller i alla fall annorlunda) 
lock. Att lutan överlevt till vår tid är nog 
endast tack vare dess speciella corpus. Som 
jag skrev i min första artikel så skulle en 
närmare och mer genomgripande undersök-
ning av lutan liksom mer källforskning om 
Kristian Wagener kunna avslöja ännu mer 
av dess hemligheter.

Lutan kom med säkerhet till Sverige före 
1786 och möjligen tidigare. Vi skall komma 
ihåg att det fanns nära handels- och kultu-
rella förbindelser mellan Gdańsk och Sve-
rige under 1500-talet. Många lutspelare vid 
det svenska hovet under denna period hade 
anknytning till Gdańsk: Hieronymus, Nik-
les, Cornelius och Caspar, alla med efter-
namnet Hoffmann. Caspar Hoffmann är av 
särskilt intresse i detta sammanhang efter-

Prosten Nohrborgs luta – ny information
TEXT: KENNETH SPARR

som han 1569 (alltså samma år som Wagener 
skrevs in i borgarboken!) noteras i Gdańsk 
som “ein lautenist... in Dantzig glaubhaff-
tich Zeugbar Mann”. Det förefaller mig 
högst sannolikt att Caspar Hoffmann och 
Kristian Wagener kände till varandra.

En sammanfattning av mina hypoteser 
kring denna luta: lutmakaren Christianus 
Wagener tillverkade lutans kropp möjli-
gen även locket ca 1570‒1590 i Gdańsk. 
Mellan ca 1640 och 1720 reparerades lutan 
och byggdes delvis om med en ny hals och 
greppbräda, ny skruvlåda, nytt stall och 
möjligen ett nytt lock. Fodralet till lutan 
tillverkades troligen i samband med repa-
rationen/ombyggnaden ca 1640‒1720. Lut-
makaren Christianus Wagener kom från 
Weilheim, Oberbayern, Tyskland och bör ha 
varit född ca 1530‒1540. Wagener tillbringade 
en tid i Bayern som lärling och gesäll, kanske 
också etablerade sig som mästare där innan 
han kom till Gdańsk på 1560-talet. Det är 
fullt möjligt att lutan kommit till Sverige 
så tidigt som under 1500-talets andra hälft, 
men i vilket fall som helst före 1786. Denna 
information stärker ytterligare betydelsen av 
denna bortglömda och försummade artefakt 
i Västmanlands läns museum. Slutligen kan 
nämnas att lutan nu finns utställd på Väst-
manlands läns museum i Västerås. Jag vilI 
tacka Herbert Heyde, Benjamin Vogel, Jerzy 
M. Michalak, Anthony Bailes och Frank 
Legl för deras värdefulla hjälp. En något 
utförligare version av denna artikel finns i det 
engelska lutsällskapets årsbok The Lute 2013.

Detalj från Danzig Bürgerbuch. Foto: Jerzy M. Michalak.

Etiketten i lutan. Foto: Kenneth SparrLutmakaren i sin verkstad. Träsnitt av Jost Amman 1574, alltså 
samtida med Christianus Wagener. Från Kenneth Sparrs samling. 
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Artikelförfattaren, som inte studerat 
gitarr vid musikhögskola, utan 
bara närt ett djupt amatörintresse 

för instrumentet under många år, har i 
många gitarrsammanhang i södra Sverige 
genom åren träffat på Gunnar Hansson. 
Denne vänlige och ödmjuke man har all-

tid verkat vara en person som månar om 
andra och lyssnar snarare än tar plats själv. 
Jag träffar Gunnar hemma hos honom i 
radhuset i Malmö och vi sätter oss i hans 
arbetsrum där Bolingitarrerna hänger tätt 
på väggen och ena långsidan täcks av en 
bokhylla fylld med noter.

Hur började det med musiken för dig?
‒ Ja, det fanns ju inte så mycket gitarr-

musik att höra här omkring när jag växte 
upp. Man gick ut och dansade en lördags-
kväll, och så fort det var någon gitarrist 
som var med och spelade så sög man i sig 
”Oh, där gjorde han en fräck grej!” Sen 

glömde man fruntimmer och allting... och 
sedan när man kom hem så hade jag mitt 
rum på övervåningen, och för att inte störa 
resten av familjen så tog jag med mig gitar-
ren under täcket och spelade...

Jaha, därav rubriken på tidningsarti-
keln om dig i dagspressen för några år 
sedan ”Med gitarren som sängkamrat” 
(Skånska Dagbladet 2011-06-28)!

‒ Ja, där fick de till det! På den tiden var 
det jazz och evergreens som jag lyssnade på 
och senaste schlagern... vi spelade allting, 
det var vals, tango, hambo, polka, foxtrot, 
beguine och rumba... Det var ju inte som 
dansbanden idag...

Nej, de är nog lite mer begränsade 
stilmässigt...

‒ Ja, vi höll på så 1954‒55 med ett gäng på 
kvartett och var ute på danstillställningar, 
och det var besvärligt för vi hade ju ingen 
bil... Vi var ju bara unga pågar. Det blev 
bättre 1957‒58 när vi fick bil. 

Då spelade du orkestergitarr med 
förstärkare?

‒ Javisst, det var stålsträngat. 

När började du spela gitarr?
‒ Det var 1953, jag råkade se en svensk 

film där en gitarrist spelade ett intro och 
sedan kom orkestern in och fyllde på. Och 
jag tyckte det var jävligt läckert! Sedan såg 
jag i en tidning en annons om en korrespon-
denskurs i gitarrspel med en kille som hette 
Karl-Olof Finnberg, och det var ju han som 
spelade i filmen. Så jag och två kompisar 
tände på idén och vi skaffade en EKO-gitarr 
och den där kursen som kom med ett brev 
var fjortonde dag och så var meningen att 
det skulle gå runt mellan oss. Men efter två 
brev var det ju bara jag som riktigt jobbade 
med det.

Hade du ingen i familjen som musice-
rade och som inspirerade dig?

‒ Ingen. Så jag hade ju ingen att snacka 
om musik med. På den tiden lyssnade man 
mycket på radion. Men föräldrarna hade 
den alltid inställd på Hörbysändaren ‒ och 
jag ville ju höra på Radio Luxemburg, så jag 
hade stränga förmaningar hemifrån: ”Nu rör 
du inte radion”. Men jag kunde inte låta bli...

Fanns det någon gitarrmusik att höra på 
då på radio?

‒ Nä, det var ju 52‒53‒54, det var möj-
ligen ibland Les Paul och Mary Ford som 
spelade ”Vaya con Dios”. Det var hur skönt 
som helst, men det kunde man ju inte fixa 
själv. Men det var något där som gjorde att 
man ville lära sig mer. Jag kompade ju bara 
efter ackordanalys och spelade melodi på 
gehör. Jag kunde inte läsa noter. Men sedan 
hade jag en gitarrlärare i Svedala och han sa: 
”Du kan ju lära dig lite noter”. Och så gav 
han mig noterna till en evergreen. Men det 
räckte ju med att jag hörde första tonen, 
sedan spelade jag resten på örat! Jag lärde 
mig inga noter på det viset. Jag lärde mig en 
massa evergreens, men inga noter!

När lärde du dig att läsa noter?
‒ Jo, det var en duktig pianist i Svedala 

som sa till mig att åka in till Sven Salomons-
son i Malmö som undervisade lite privat 
hemma och spelade dansmusik ute. Och 
då hade jag tänkt att jag ville lära mig spela 
som Eddie Lang, ackord-solon och sådant 
fräsigt. Men när jag satt hemma hos honom 
och kämpade med detta, då gick han in i 
ett rum vid sidan om och plockade fram en 
nylonsträngad gitarr och började spela Fer-
nando Sor där inne... Och jag började lyssna 
och tänkte ”Hur fan bär han sig åt?” Och 
Sven märkte efterhand att jag blev intresse-
rad så vi började med det istället. Så han sa åt 
mig att skaffa Banjo-Lasses gitarrbok. Och 
sedan spelade vi efter den och han visade 
mig stycke efter stycke, och jag åkte hem och 
satte mig på kvällen och övade och jag gav 
mig inte förrän jag kunde styckena. Och då 
var klockan fyra på morgonen! Och sedan 
skulle jag upp och jobba...

Hm, det låter tufft!
‒ Efter ett år med klassiska stycken så sa 

Sven: ”Du, nu vill jag inte ha dig som elev 
längre.” Och jag tänkte: vad menar han? 
”Du lägger ner så mycket tid på det, och jag 
vet inte om min teknik är rätt för dig. Och 
jag vill inte sitta och lära dig en massa fel. 
Ring då till Per-Olof Johnson istället.”

Jaha, vilket år är vi framme vid då?
‒ Hösten 1958, då hade han kommit hit till 

Malmö. 

Vad spelade du för gitarr då när du hade 
kommit in på det nylonsträngade?

‒ Jag spelade på en gitarr som var byggd 
av en fiolbyggare i Malmö som hette Bengt 
Nilsson. En gitarr som klingade jämnt över 
hela registret i motsats till dom fabriks-
byggda Levin, Bjärton o.s.v. 

Hur undervisade Per-Olof Johnson då 
när han först hade kommit till Malmö?

‒ Han undervisade privat i hemmet och 
hade några timmar hos ABF och i skolorna. 
Det var efter att han hade varit i Wien ett 

par år hos Karl Scheit. Det var fantastiskt 
första gången jag hörde honom i radio spela 
Villa-Lobos etyd nr 1 och Johann Sebastian 
Bachs fuga i g-moll, ”Kött-Kött-Kött-Kött 
och potatis” som vi elever sa... Då tände jag! 
Att komma hem till Per-Olof och mötas av 
denna bjässe med stora händer som säger till 
mig ”Du kan gå in och stämma så spelar vi 
sen”. Och jag spelade en Bellman-menuett 
och han lyssnade och så sa han: ”Det var inte 
så dumt, det är bara det att det står A-dur 
och inte a-moll!” Jag hade spelat den utan 
förtecken utan att upptäcka något!

Hade du spelat efter gehör?
‒ Nä, jag spelade efter noterna men för-

tecknen hade jag helt missat! Jag började hos 
Per-Olof och efter några lektioner sa han till 
mig: ”Om du följer mina råd och tips så kan 
jag garantera dig radiospelningar och notut-
givningar.” Han bara lovordade mig.

Han måste ju då, dels ha sett din talang, 
men också anat att intresset för gitarren 
ökade?

‒ Javisst, han hade ju varit med ett tag. 
Och han kämpade och jobbade för det. Och 
han hade ju som elever Ulf G Åhslund i 
Stockholm och mig här nere. Och när han 
åkte iväg på någon kurs så fick jag ta över 
hans undervisning. På gjuteriet där jag job-
bade så var förmannen juste och lät mig byta 
arbetsuppgifter för att skona fingrarna och 
naglarna. 

Jaha, hur gick det med alla dessa 
möjligheter som Per-Olof målade upp 
för dig?

‒ Jo, jag blev godkänd 1963 för att spela i 
radion, man fick spela upp för det. Och jag 
blev godkänd för medverkan som inslag i 
radio- eller teveprogram. Jag kommer ihåg 
till exempel när de hade ett radioprogram 

TEXT: ROLF NILSÉN

Han har haft en viktig roll för gitarrundervisningen vid Musikhögskolan i Malmö under 
många år och blev något av Per-Olof Johnsons högra hand där. Nu är han pensionerad och 
fyller 80 i år. Det är hög tid att teckna ett personligt porträtt av denne gitarrens gentleman.   

Gitarrens gentleman 

Jag gav mig inte förrän 
jag kunde styckena. Och 
då var klockan fyra på 
morgonen.

50-talsbandet Gunbertos, Gunnar med gitarren. 

– intervju med Gunnar Hansson 

Foto: Rolf Nilsén
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om franska revolutionen, där jag fick vara 
med och göra arrangemang på bl. a. Mar-
seljäsen och annan fransk musik. Men 
det var svårt på den tiden att få folk att 
respektera gitarren som instrument. När 
jag undervisade på ABF kunde föräldrar 
höra av sig och fråga ”vad det är för mening 
med att jag undervisar deras barn i att spela 
cittra?” Så det fanns ibland ett motstånd 
att jobba ner. Och likadant med möjlighe-
terna för en karriär som gitarrist när Göran 
Söllscher kom fram, då var det många av 
de andra, Celia Linde, Anders Miolin och 
allt vad de hette som började misströsta 
eftersom Göran var så duktig. Men då 
fick jag snacka med dem och förklara att 
”Visst, Göran är flink i fingrarna, men det 
finns annat som du är duktig på, du har en 
känsla i ditt spel som kanske inte han har!” 

Vad var det som Per-Olof såg hos dig så 
direkt?

‒ Han såg att jag jobbade hårt med övan-
det, att jag kunde lära mig tekniken och 
att jag hade en känsla i mitt spel. Jag är ju 
jävligt blöt av mig. När jag hör något vackert 
spelas så stockar det sig i halsen för mig. 
Jag är känslig av mig och det var nog det 
han såg komma fram i mitt spel. Och han 
var ju suverän. Han brann för att svenska 
folket skulle lära sig att spela klassisk gitarr 
och tycka om det. Och att det fanns mer 
än Segovia.

Han hade väl fler elever då, men inte 
som han såg hade de möjligheterna som 
du?

‒ Ja, han hade fler elever, en av de främ-
sta var en kille som hette Kjell-Åke Ceder-
holm, kallad ”Frasse”. Han gick under 
epitetet ”Sveriges Jörgen Ingmann” och 
fastnade i det köret. Vi umgås fortfarande 
och lirar evergreens och pratar gamla min-
nen. Per-Olof jobbade också mycket med 
radioinspelningar och spelade med en 
stråkkvintett från Malmösymfonikerna 
och även solokonserter. Men om man tit-

tade ner på hans skor så glappade sulorna 
och han hade nog inte mycket inkomster. 
Som tur var så hade hans fru Elvy jobb så 
hon försörjde nog dem. Men det blev ju 
bättre med tiden... 

När var det som gitarren kom in vid 
Musikhögskolan i Malmö, eller det 
hette väl konservatoriet från början?

‒ Det hette Musikkonservatorium när 
jag gick där. Gitarren kom in där 1965, och 
jag var den förste gitarrpedagogen som kom 
ut därifrån 1967. Per-Olof var egentligen 
lärare på Ingesund, så jag fick åka upp dit 
och få mina gitarrlektioner. De teoretiska 
ämnena gjorde jag i Malmö. Juli 1967 blev 
jag fast anställd vid Malmö kommunala 
musikskola. En rolig grej var att Jytte Gorki 
Schmidt, som var pionjär för klassisk gitarr 
i Danmark och Pujol-elev, var censor när 
jag tog min examen 1967. Tio år senare var 
jag censor tillsammans med Jytte i Köpen-
hamn. 

Hur var det med tjänsten för Per-Olof 
här i Malmö, det började väl med att 
han fick en tjänst i Köpenhamn och 
sedan i Malmö? Och sedan var han iväg 
under en period och du vikarierade för 
honom, stämmer det?

‒ Ja, han var iväg ett halvår i Basel, och 
det var första året som Göran Söllscher gick 
där. Men jag fick inte ha hand om Göran, 
det fick ingen, han klarade sig själv. Han 
var Per-Olofs klenod, liksom.

Han var Per-Olofs diamant som 
Per-Olof skulle slipa själv?

‒ Ja, precis. Han fick jag inte ”förstöra”, 
men alla de andra undervisade jag. 

De andra som sedan gick för Per-Olof, 
vilka var i första kullen efter dig?

‒ Ja det var ju bland annat de som hade 
gått för Per-Olof på Ingesund som kom ner 
hit när han hade fått tjänsten här 1966. I 
Malmö gick Bo Strömberg, Bengt Edqvist, 
Rolf Lindgren och Börje Sandquist och 
i Köpenhamn gick Jan-Inge Wijk, Bertil 
Ingvaldsson och Wally Wilhelmsson.  

Och de eleverna spreds sedan över 
landet och förkunnade gitarrens 

evangelium som lärare på olika orter?
‒ Ja, just det. 

Hur länge var du med och undervisade?
‒ Jag började med metodik och övnings-

undervisning på högskolan 1970 och slu-
tade 1993. Jag arbetade också en period 
i Lund på kommunala musikskolan 
1970‒1975 med en konservatorieförbe-
redande linje som de hade där. Och då 
kom gitarrister från hela landet dit innan 
de sökte till musikhögskolan i Malmö. 
Det blev svårt för gitarristerna i Lund 
att komma in på deras egen kommunala 
musikskola... Efter att jag slutade på musik-
högskolan jobbade jag kvar på kommunala 
musikskolan i Malmö fram till pensionen 
2000. Då hade jag haft en stor hjärtinfarkt 
1999, men jag återhämtade mig bra från 
den.

Jag börjar ana att du jobbade väldigt 
mycket under en period... 

‒ Ja, ibland var det fullt schema hela 
dagen. Musikhögskolan på förmidda-
gen, hem och käka, iväg på kommunala 
musikskolan, och sedan på kvällen hade 
man någon konsert eller något annat... Och 
många helger höll jag också kurser.

Då jobbade du mer än heltid sam-
manlagt?

‒ Javisst, men jag tyckte det var roligt. 
Jag har aldrig ansett mig vara en fantas-
tisk gitarrist, utan det jag ville var att föra 
Per-Olofs idéer vidare. Att lära så mycket 
folk som möjligt att tycka om klassisk 
gitarr. Per-Olof var ju själv perfektio-
nist, det är därför han gjorde så få skiv-
inspelningar. Och han varnade Göran 
Söllscher, för det fanns folk som drog i 
Göran och ville att han skulle göra en 
massa inspelningar tidigt. Men Per-Olof 
sa: ”Ta det lugnt. Du måste skapa dig en 
grundrepertoar på allt, gitarrkonserter 
och solorepertoar som du har färdigt och 

kan innan du ger dig ut. För sedan hinner 
du inte.” Och han lydde Per-Olof.

Ja, han visste ju vad han talade om.
‒ Jag kommer ihåg när Per-Olof skulle 

ställa upp i gitarrtävlingen i Paris 1962, den 
som Göran sedan vann. Han satt på skolan 
och övade och spelade Villa-Lobos prelu-
dium nr 2, så utsökt att tårarna rann på mina 
kinder. Han tillägnade sig först en teknik 
efter studierna hos Karl Scheit. Den avspeg-
las i Per-Olofs första skola för klassisk gitarr 
som utkom 1960, där han förespråkar spel 
med enbart två fingrar plus tumme. Åren 
därefter utvecklade han en egen interpreta-
torisk teknik som han sedan presenterade 
i omarbetningen av gitarrskolan som kom 
1966. När den första omarbetade delen kom 
ut gick jag för honom så han provade den på 
mig först, som t. ex. idén att spela med alla 
fingrarna: i, m och a. Per-Olof förespråkade 
naturliga strängbyten, vilket fordrade spel 
med i, m och a. Han förordade också att vi 
skulle sjunga igenom stycket först, sedan läsa 
noterna och därefter bilda oss en uppfatt-
ning om hur det ska tolkas och jobba in 
det. Andra gitarrlärare ute i Europa vid den 
tiden spelade bara med alla fingrarna när det 
var nödvändigt, men Per-Olof förespråkade 
naturliga strängbyten. Det var många som 
protesterade, men när man hör Per-Olofs 
inspelningar och hör hans frasering i snabba 
skalpassager förstår man att han inte hade 
helt fel. 

Och det är väl en självklarhet i undervis-
ningen nu?

‒ Ja, jag hoppas det! Men det var faktiskt 
så att när Ulf G Åhslund sedan började 
undervisa i TV så protesterade jag mot vad 
han lärde ut, därför att de fick ju sitta hur 
som helst hos honom och spelade efter tabu-
latur. Och jag visste ju hur svårt det blir om 
man börjat lära sig på det viset att sedan gå 
vidare och lära sig noter. När de sedan kom 
till kommunala musikskolan fick vi börja om 
från början med dem...

Var det Per-Olof som fick dig att börja 
spela på Bolins gitarrer?

‒ Ja, det är ju en historia i sig också. Per-
Olof hade ju en jättefin Hauser-gitarr från 
början när han kom till Malmö. Sedan träf-
fade han Bolin och fick sin första gitarr av 
honom 1960. Och jag fick min första 1961, 
den hänger där (Gunnar pekar på väggen). 
Sedan fick ju våra elever rabatt hos Georg. 
Så han sålde många gitarrer genom oss. Och 
så fort Georg hade byggt en ny modell så 
frågade han oss om vi ville prova dem, så vi 
hämtade dem på Bulltofta flygplats. Och 
sedan kom hela den historien med altgitar-
rerna, när Bolin ringde och berättade: ”Nu 
har jag gjort en med åtta strängar!” och ”Nu 
har jag byggt en med nio strängar!” ”Tio 
strängar!” ”Elva!” Och sedan kom ju en del 
av eleverna, som t. ex. Celia Linde som satt 
barnvakt hos oss ibland, och då fick hon 
spela på altgitarrerna, och så kom Christer 
Karlberg och Gunnar Spjuth och fick testa 
dem. Och då tände de på detta med altgitarr 
och köpte sedan var sin... 

Jag ser att du har ett par skivomslag 
liggande här, jag kände inte till att du 
har gjort skivinspelningar, när var det? 

‒ Jag gjorde tre Fernando Sor-inspelningar 
1968. Och det var då som jag först kände av 
att jag började få problem med fingrarna. 
Och dumt nog så trodde jag att det berodde 
på att jag behövde öva mer, men jag borde 
ha övat mindre för det var det som orsakade 
problemen.

Blev det inte fler inspelningar sedan?
‒ Nej, den upplevelsen jag hade då gjorde 

att jag fick nog av att spela in. Min andning 
gick in på bandet och jag höll på att bränna 
upp skivorna när jag fick hem dem. Radioin-
spelningarna var också lite jobbiga, att sitta 
och vänta på en lampa, och när den tänds så 
ska man spela...

Då var det lättare att sitta på en scen och 
spela för publik?

‒ Ja, det tyckte jag. 

När du spelat konserter, vilka program har 
du haft då?

‒ När jag spelade solo hade jag ofta idén 
att börja med renässansmusik och sedan gå 
framåt i historien. Sedan spelade jag duett 
med Wally Wilhelmsson och så var jag ute 
tillsammans med Evy Bråhammar, en duk-
tig sopran. Sedan blev det ju andra konstel-
lationer också: flöjt och gitarr, oboe och 
gitarr, violin och gitarr och även tillsammans 
med symfoni- och dragspelsorkester. Jag har 
också haft förmånen att få spela duett i kon-
serter med Per-Olof. De sista åren innan Per-
Olof gick bort brukade vi träffas hemma hos 
honom varje lördag och spela duett. Att sitta 
bredvid honom i hemmiljön när han spelade 
helt avkopplat var en himmelsk upplevelse… 

Spelar du något nuförtiden?
‒ Nej nästan inget numer, det är svårt 

med fingrarna. De funkar inte riktigt längre. 

De sista åren jag spelade så var det ju oftast 
tillsammans med någon annan så då kunde 
jag ta rollen att sitta bakom och bygga upp 
så kunde publiken kolla solisten. Det var lite 
tryggare att ha det på det viset.

Är det några av dina elever som du särskilt 
vill framhålla? Det är ju många som 
passerat genom åren

‒ Ja, det är ju många, men Gunnar Spjuth, 
Torvald Nilsson, Wally Wilhelmsson, Celia 
Linde, Anders Miolin, Jan-Inge Wijk och 
Göran Christensen är väl de som jag vill 
framhålla mest. När det gäller de som spelar 
”brett”, olika gitarrgenrer, så är det Chris-
ter Karlberg och Claes Ottelid. Hans-Olof 
Sandkvist och Bengt Wikström tycker jag 
också gör ett bra arbete som pedagoger. 

Du har utgivit skolor och nothäften 
också, eller hur?

‒ Jodå, det var ju så att Per-Olof hade utgi-
vit sin gitarrskola i två delar och det var ju 
två- och tre-stämmigt och sobert ackompan-
jemang. Men det var för svårt för nybörjare 
och då pratade jag med Per-Olof om en idé 
jag hade att ge ut min skola (”Gitarrspel” i 
tre delar från 1972), som blev ett komplement 
till Per-Olofs skolor och som förberedde 
eleverna inför att sedan gå vidare till det 
mer solistiska som de mötte i Per-Olofs och 
andras utgåvor. 

Ni var pionjärer du och Per-Olof!
‒ Ja, det sa faktiskt Per-Olof själv: Vi är 

pionjärer! Och det blev ju faktiskt precis som 
Per-Olof lovade mig: att om jag bara jobbade 
och övade så skulle jag få spela i radio och ge 
ut nothäften och mycket annat!

Det var inte så dumt, 
det är bara det
att det står A-dur och 
inte a-moll!

Jag var den förste 
gitarrpedagogen som 
kom ut därifrån 1967.

Duo Paganini Gunnar med Per-Olof Johnson

Gunnar med altgitarr

– Ja, det sa faktiskt 
Per-Olof själv: Vi är 
pionjärer! 



Gitarr och Luta 2 | 2016 Gitarr och Luta 2 | 2016 2524

Preludium nr 6
ingår i Chopins 24 Preludier (Opus 28) som publicerades 1839. 
Chopin komponerade preludierna mellan 1835 och 1839. Några av 
dem skrevs i Valldemossa på Mallorca där han tillbringade vintern 
1838–39. 

Börje Sandquist är känd för många av våra läsare som gitarrist, 
pedagog, kompositör och arrangör. Börje leder också Malmö gitarr-
orkester och den årliga gitarrkursen på Visingsö. Han utgör också 
ena halvan av gitarrduon 4 Hands tillsammans med Mats Norrefalk. 

Epistel nr 12
Epistel nr 12 av Carl Michael Bellman ingår i Fredmans Epistlar 
och är en elegi över ett slagsmål som ägde rum på Gröna Lund. 
Inledningstexten till episteln är “Gråt, fader Berg och spela, din 
pipa sorgligt stäm...” vilket avslöjar att det är en epistel med ett 
klagande innehåll, så spela gärna stycket lamentabile!

Kenth Dimberg är gitarrist och arrangör och har publicerat 
flera arrangemang i Gitarr och Luta av svenska visor för sologi-
tarr. Vid Ingesunds sommarkurser har han framfört flera stycken 
i eget arrangemang för klassisk gitarr.

Melodi
Gitarren har i alla år varit ett instrument med en otrolig skatt av 
små miniatyrer. Allt från Corbettas chaconner till Sors divertis-
sement, samt Tárregas och Llobets små danser och sånger. Dessa 
små dagdrömmar har alltid haft en varm plats i mitt hjärta, och 
jag faller ofta tillbaka till att spela sådan musik när jag behöver en 
påminnelse om varför jag älskar att spela gitarr.

Melodi är ett av totalt sex små stycken som jag skrev julen 15/16 
och är tillägnade en elev åt en god vän, gitarrist och pedagog. Det 
är ett lättsamt stycke musik utan skavanker och kompliceringar. 
Ta det för vad det är, och försök att inte göra så mycket utav det. 
Spela, mys, ha det trevligt, och påminn dig själv om varför du 
spelar gitarr. 

Karl Michelson är utbildad gitarrist med mastergrad i utöv-
ande musik vid NTNU – Institut för musik, i Trondheim, 
Norge. Han spelar aktivt som solist och i gitarrduon Sapere 
Aude Guitar Duo som specialiserar sig på tidig romantisk 
musik på tidstrogna instrument.

Vals
Fascinationen för små enkla stycken och miniatyrer har alltid varit 
närvarande hos mig. Det är något magiskt med 2 minuter musik 
som är så enkel och charmig att man drömmer sig bort och tiden 
står stilla. Tárrega, Llobet, Brouwer, Coste, Sor m. fl., alla har de 
sina bidrag. Jag tror att alla blir less på att spela och att man ibland 
måste påminna sig själv om varför man spelar gitarr. När jag behö-
ver göra det så kommer jag ofta tillbaka till denna repertoar.

Vals är ett av totalt sex små stycken som jag skrev julen 15/16 och 
är tillägnade en elev åt en god vän, gitarrist och pedagog. Här har 
jag försökt fånga lite av den svenska folktonen och blandat den med 
klassisk underhållningsmusik à la Tárrega och Coste. En enkel vals 
som bör spelas med ett enkelt anslag.
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Prelude 6

Fr. Chopin
(Bearbetning Börje Sandquist)

One Page Music

Original tonart B moll. En capo tasto på t ex 2:a bandet ger Fiss moll, vilket klingar bättre än transkriptionens E moll.
Tyvärr går gitarristen miste om en del bastoner, dessa är angivna inom parantes. Trots denna brist i transkriptionen tror jag 
det kan vara intressant för gitarrister att bekanta sig med detta berömda "Regndroppspreludium". 
(De som trakterar en 11-strängad altgitarr kan få med alla basarna utom kontra-E i takt 22.)

Vem kan segla förutan vind
Arrangemanget är skrivet för att spelas med gitarren omstämd i en gammal lutstämning. 

Sträng 3 stäms till F# och sträng 6 till D. Arrangören har positiva erfarenheter av att med 
denna stämning arrangera och komponera gitarrmusik i så skilda genrer som klassisk musik, 
jazz och amerikansk fingerstyle. För att erhålla den bästa klangen rekommenderas capo på 
något av banden II–IV. Vid spel med omstämning är det oftare lättare att läsa tabulaturen än 
att följa notbilden. 

Längst nere till höger ges alternativa lösningar (Ossia) över hur några takter kan spelas. De 
många arpeggio-markeringarna och den utförliga fingersättningen bör ses som arrangörens 
förslag och behöver inte följas slaviskt. Basstämman kan med fördel framhävas och 
basgången i takterna 14–15 får gärna ges extra betoning med distinkta förslag. 

Lars Fahlgren genomgick i Piteå sin högskoleutbildning till musiklärare. Han har arbetat 
som musik- och SO-lärare i över tjugo år. Sedan 2003 arbetar Lars som gitarrlärare på kultur-
skolan i Örnsköldsvik. Han har under många år komponerat och arrangerat gitarrmusik i olika 
genrer och svårighetsgrader. Vid sidan av musiklärarjobbet är Lars konstnär och arbetar bl. a. i 
kol, olja och akvarell. Illustrationen till arrangemanget är en detalj ur en av hans oljemålningar. 
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Prelude 6

Fr. Chopin
(Bearbetning Börje Sandquist)
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Original tonart B moll. En capo tasto på t ex 2:a bandet ger Fiss moll, vilket klingar bättre än transkriptionens E moll.
Tyvärr går gitarristen miste om en del bastoner, dessa är angivna inom parantes. Trots denna brist i transkriptionen tror jag 
det kan vara intressant för gitarrister att bekanta sig med detta berömda "Regndroppspreludium". 
(De som trakterar en 11-strängad altgitarr kan få med alla basarna utom kontra-E i takt 22.)
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Jens Kihlén är själv klassisk gitarrist och 
har bl. a. spelat med Stockholm Guitar 
Trio. Han arbetar nu som ljudtekniker och 
uppdragen kretsar ofta kring mixning och 
ljudläggning för TV. Men han har också 
spelat in en mängd klassisk musik med 
gitarren i centrum. 

‒ Vanligtvis har det handlat om sologi-
tarr men även mindre kammarmusikaliska 
sammanhang, som nu senast då jag arbetat 

med Haga Duo (gitarr och flöjt). Någon 
gång har jag väl också spelat in pop- och 
rockmusik, men det är en helt annan värld, 
med andra ljudideal och en annan arbets-
gång. Det är den klassiska musiken som är 
min huvudarena. 

Att hitta rätt lokal 
‒ Jag har ingen fast studio utan är helt 

portabel, med en liten, högklassig utrust-

Fånga klangen!

Kan man spela in själv hemma? Vilken utrustning behövs? Hur kan man lägga upp inspelningsprojekt? 
Vad är viktigt att tänka på? I den här artikeln får du råd från erfarna gitarrister.

TEXT OCH FOTO: ANGE TURELL

– om att spela in gitarrmusik

En gång i tiden var detta med att 
göra välljudande ljudinspelningar 
något exklusivt, endast förunnat 

ett fåtal utvalda med åtråvärda skiv-
kontrakt. Idag har den snabba tekniska 
utvecklingen med sjunkande priser på 
utrustning och enklare handhavande 
tillsammans med skivbolagens svagare 
ställning inneburit att fältet är öppet för 
i det närmaste vem som helst att spela in 
en skiva. 

Och för den som satsar seriöst på sitt 
musicerande är det en lockande idé, ett 
värdefullt konstnärligt projekt och kan-
ske en del av att bygga en fungerande 
karriär. Men hur går man tillväga? Kan 
man spela in själv hemma? Numera gör 

även flera proffs så, t. ex. Manuel Barru-
eco. Eller bör man hyra in sig i en lokal 
med tjusig akustik? Funkar det att vara 
sin egen tekniker och producent, eller ska 
man anlita ett proffs? Vilken utrustning 
behövs? Hur förbereder man sig bäst inför 
ett ofta ganska ansträngande inspelnings-
projekt? I den här artikeln finns en hel del 
matnyttigt för dig som funderar på att 
spela in. Utgångspunkten är den klassiska 
gitarren, men mycket av det som sägs kan 
även tillämpas för stålsträngad gitarr, luta, 
eller andra akustiska instrument. För att få 
några värdefulla perspektiv på ämnet har 
jag pratat med två gitarrister med erfaren-
het av inspelning, Jens Kihlén och Joel 
Sundkvist.

gen svarade på lutan. Det blev en fantastisk 
inramning av den musiken. 

‒ Men man ska inte tro att ett kyrko-
rum per automatik innebär en gynnsam 
ljudmiljö, det har hänt att jag har ratat 
lokaler som jag inte tyckt håller måttet. 
När man spelar in på detta sätt blir ju 
rummet en del av musiken, men det 
innebär också att alla ljud kommer med ‒ 
verkligen alla! Om då kyrkan är belägen 
nära en trafikerad väg har man ett prob-
lem, liksom om lantbrukaren på gården 
intill just är i färd med vårbruket ‒ då har 
man plötsligt en brölande traktor på hal-
sen. Är kyrkan kall under vinterhalvåret 
drar man på värmen och då kan det börja 
knaka i träbänkarna. Då får man vackert 
vänta tills dessa oönskade ljud lugnat ner sig. 

Inspelningsprogram och mikrofoner
‒ Jag spelar in med en dator och inspel-

ningsprogrammet ProTools. Det är den miljö 
jag känner mig mest hemma i. Jag har provat 
andra program, men upplever det som att en 
del är mer skräddarsydda för att arbeta med 
beat-baserad musik med ett stadigt tempo, 
till skillnad från klassisk, där ju tempot van-
ligtvis är elastiskt. Det spelar kanske ingen 
större roll under själva inspelningen, men 
redigeringen efteråt kan bli lite svårare.

‒ För att spela in en ensam gitarr använder 
jag i allmänhet fyra mikrofoner: ett stereopar 
som jag placerar ganska nära instrumen-
tet och så ett stereopar som jag placerar en 
bit bort i lokalen för att fånga rummet. När 
jag efteråt bearbetar inspelningen så väljer 
jag hur mycket av rummet jag vill ta med i 
ljudbilden. Detta med mikrofonplacering är 
intressant ‒ jag utgår ofta från en slags start-
punkt som innebär att jag ställer det mik-
rofonpar som är närmast (kanske en meter 
från gitarren) vinklade från gitarrens hals 
och pekande mot ljudhålet. Mikrofonerna i 
stereoparet kan sedan sinsemellan vinklas på 
lite olika sätt ‒ här finns den vanliga lösning 

ning som jag tar med mig till de kyrkor 
eller konsertlokaler där inspelningarna 
vanligtvis äger rum. Personligen tycker jag 
att gitarren och andra akustiska instrument 
gör sig bäst i ett levande rum med vacker 
akustik som bär fram klangen. Jag har varit 
runt i flera olika kyrkor och de har alla sin 
egen karaktär. Jag var t. ex. involverad i en 
inspelning med lutenisten Anders Ericson i 
en kyrka som var helt magisk och verkli-

som kallas A/B (se bild) och som i princip 
försöker efterlikna hur våra öron fångar upp 
ljud, men ibland använder jag också andra 
konfigurationer, t. ex. de som kallas ORTF 
eller X/Y (se bild). Situationen, instrument-
klangen och rummet avgör vad som lämpar 
sig bäst. Jag ber helt enkelt instrumentalis-
ten spela, och sedan går jag runt och lyssnar 
för att hitta en optimal mickposition. Men 
det är viktigt att mickarna inte står alltför 
nära gitarren, det kan ge upphov till obalans 
i frekvenserna och den ”bumlighet” som 
ibland kan vara irriterande. 

‒ De mikrofoner jag oftast använder är 
Thuresson CM 402, som ger ett helt transpa-
rent och detaljerat ljud, och Neuman 183 och 
184. De sistnämnda ger en viss färgning av 
ljudet, men det är en väldigt snygg och musi-
kalisk färgning som fungerar fint i vissa pro-
jekt. Mikrofonerna kopplas vanligtvis till en 
fyrkanalig preamp/mikrofonförstärkare av 
märket GML. Idag har ju annars vissa ljud-
kort så pass bra interna mikrofonförstärkare 
att man med fördel kan använda dessa, jag 
har själv t. ex. positiva erfarenheter av kort 
som RME och Universal Audio. 

Efterredigering 
‒ Efter inspelningen klipper jag samman 

olika tagningar till en helhet. Jag ser inget fel 
i att klippa i materialet, vissa kanske tror att 
det skulle vara ”mindre fint”, men målet är ju 
att visa musiken och musikern från sin bästa 
sida och ge lyssnaren den bästa tänkbara 
upplevelsen.

Jens får frågan om det inte är svårt att 
klippa i musik som är inspelad i ett rum med 
stor efterklang. 

‒ Inte nödvändigtvis, gitarren har en gan-
ska stark och distinkt attack som underlättar 
klippningen. Och håller sig musikern till 
planen och spelar olika tagningar med 
genomgående konsekvens vad gäller tempo, 
dynamik o.s.v. blir det lättare. 

Effekter då, är det uteslutet när du jobbar 

med den här typen av musik? 
‒ Jag undviker effekter, men någon gång 

kan jag under mixningen använda equaliser 
för att få bättre balans mellan frekvenserna 
och ibland har jag tillfört en smula reverb. 
Något man får passa sig för när det gäller till-
lagt reverb är dock att det ibland lyfter fram 
saker som man inte önskar ‒ stränggnissel 
kan t. ex. bli mer påfallande. Kompressor 
använder jag inte alls, eftersom jag tycker att 
det ger en onaturlig prägel åt ljudet. 

Rätt atmosfär och förberedelser 
Att jobba med inspelningar innebär också 

att vara lite av psykolog, konstaterar Jens. För 
de flesta musiker är det en ganska stressande 
situation att sitta där bakom mickarna och 
det är viktigt att atmosfären under arbetet 
är både uppmuntrande och välstrukturerad, 
eftersom det ger trygghet.

‒ För musikern är det viktigt att vara 
mycket väl förberedd och ha en i detalj 
tydlig tanke om vad du vill åstadkomma. 
I inspelningssituationen blir man extremt 
självmedveten, och plötsligt kan man börja 
skärskåda musiken och sitt spel på ett sätt 
man inte gjort förut. Då kan man få för sig 
att börja göra ändringar, göra om fraseringar, 
fingersättningar, tempo o.s.v. Gör inte det! 
Håll dig till den ursprungliga planen, var 
säker på att den är väl utprovad, hållbar 
och tillförlitlig redan från start. Har du fem 
tagningar med lite olika tempi och dyna-
mik blir det svårt att klippa ihop det till ett 
övertygande slutresultat. Att spela konse-
kvent från tagning till tagning gör som jag 
nämnde tidigare också klipparbetet betydligt 
lättare. 

‒ För en tid sedan spelade jag in den japanske 
gitarristen Shin-ichi Fukuda, som ju förvisso 
är väldigt rutinerad med en mängd skivinspel-
ningar bakom sig. Han var verkligen extremt 
välstrukturerad och disciplinerad och hade hela 
processen klar för sig på förhand. Den inspel-
ningen rullade på med lätthet! 

Inspelning i stereo med två mikrofoner i A/B-position... ...och här i X/Y-position Miljön i inspelningsprogrammet Logic

Intervju med Jens Kihlén

Foto: Björn Hoffman

Manuel Barrueco i sin kombinerade vinkällare och
inspelningsstudio Foto: Will Kirk / Homewood
Photography.
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Joel Sundkvist är gitarrist och pedagog, 
utbildad vid Musikhögskolan i Piteå. Han 
framträder regelbundet, både som solist 
och i olika samarbetsprojekt med andra 
musiker. Joel är när detta skrivs just i färd 
med att avsluta inspelningen av en CD 
med sologitarr och har själv ombesörjt hela 
produktionen. Jag ber honom berätta om 
projektet. 

‒ Skivan jag jobbar med just nu är min 
andra soloplatta. Bakgrunden till att jag 
valt att spela in den på egen hand är att jag 
gillar idén med att kunna spela in närhelst 
jag känner mig redo ‒ på mina villkor. Att 
spela in 50‒60 minuter solomusik under en 
eller kanske två dagar sammanhängande i 
en kyrka eller studio är väldigt krävande. 
Som undervisande lärare i kombination 
med livet som tvåbarnspappa är tid för 
övning nästan jämt en bristvara. Därför 
känns det skönt att kunna sprida ut arbetet 
över längre tid.

‒ Skivan har arbetsnamnet Folk(ish)! 
och kommer att innehålla folklig repertoar 
från Sverige och Skottland. Merparten av 

låtarna är fantastiska arrangemang gjorda 
av min gamle lärare Jan-Olof Eriksson. 
Vidare spelar jag en svit med låtar från 
Hälsingland i arrangemang av min gode 
vän violinisten Thomas von Wachenfeldt. 
De skotska låtarna är arrangerade av David 
Russell. Ulf G Åhslunds underbara Svit i 
Svensk Folkton no. 1 känns också rolig att 
kunna ha med. Denna svit tror jag är lite 
bortglömd av många. Fantastisk musik i 
det lilla formatet!

Programvara och preparation av 
rummet 

‒ Jag spelar in i Logic X (se bild) på en 
Macbook Pro med SSD-disk. Ljudkor-
tet är av märket Audient. Prisvärt med bra 
preamps, vilket är nödvändigt för att slippa 
oönskat brus. Ett bra instegsalternativ på 
mjukvarufronten är gratisprogrammet Gar-
ageBand om du använder Mac. Då är det 
enkelt att sedan gå vidare till Logic om du 
vill ha fler möjligheter att jobba vidare med 
dina inspelningar. 

Joel får frågan om han gjort några särskilda 
förberedelser av själv inspelningsrummet, 
som ljuddämpning eller någon annan akus-
tisk bearbetning?

‒ Jag har inte gjort några permanenta 
förändringar. Jag spelar in i ett rum i vårt 
hus som också används till annat när jag 
inte spelar in. Det man kan säga om rum-
met är att det inte innehåller så många 
kala, hårda ytor som ljudet kan studsa mot. 
Det är inrett med vanliga möbler, bokhyl-
lor fyllda med böcker, gardiner etc. Jag har 
tillfälligt satt upp ljuddämpande material 
i hörnen för att undvika att ljudet studsar 
runt. 

Mikrofoner
‒ Vad gäller mikrofoner har jag inte 

hunnit med att testa så många varianter 
ännu. Mikrofoner är dessvärre en kost-
sam historia. På denna skiva använder 
jag ett matchat stereopar av Line Audio’s 
CM3. Mickarna är av cardioid-typ (njure) 
och tar inte upp jättemycket av rummet, 
vilket i mitt fall är bra eftersom jag inte 
har en särskild optimal rumsklang att 
bygga vidare på. 

Intervju med Joel Sundkvist
‒ Mickarna har jag placerat i en X/Y-

formation ca 1 meter ovanför golvet med 
70 cm avstånd till gitarrens framsida. Här 
får man helt enkelt prova sig fram. Ibland 
kan det vara enklare att flytta sig själv än 
att flytta runt mickarna. Fördelen med att 
ha mikrofonerna nära är att jag enkelt i 
efterhand kan ”skapa” rumsklangen digitalt 
utan att det befintliga rummet ställer till 
det allt för mycket. En annan fördel är att 
jag får starkare signal med mindre brus. 
Nackdelen med att micka nära är att biljud 
från naglar och strängar hörs tydligare. I 
slutändan handlar det i mångt och mycket 
om att kompromissa så att det känns så bra 
som möjligt för en själv. 

Efterredigering 
‒ Redigering och klippning är en del 

av arbetet. Jag brukar som regel spela in 
stycket 3‒5 gånger och sedan klippa ihop 
det till en bra och musikaliskt hållbar ver-
sion. Många producenter inom området 
har liknande arbetsflöden. Utmaningen 
består ofta i att få de olika delarna från 
olika tagningar att matcha varandra musi-
kaliskt. Inte helt sällan är den första tag-
ningen lite mer återhållsam och kanske 
t.o.m. i ett något långsammare tempo. Då 
kan det bli musikaliskt konstigt att klippa 
in fraser från denna i tagning fem, där man 
är varm i kläderna och spelar med ett helt 
annat flöde.

Joel har skapat en kanalinställning i 
Logic med en enkel eq, ett reverb och en 
kompressor som han applicerar på allt 
inspelat material. 

‒ Detta är endast för min egen skull, för 
att jag ska ha ett dugligt ljud att arbeta med 
under inspelningsprocessen. Slutmix och 
mastring kommer jag att göra i en professio-
nell studio, och då kommer ljudet att juste-
ras till det slutgiltiga resultatet. Den färdiga 
skivan kommer att släppas både som fysisk 
skiva samt distribueras och streamas digitalt. 

All utrustning som krävs – köpa 
eller låna? 

‒ Jag har köpt in all min utrustning. 
Innan rådfrågade jag flera av mina ljud-
kunniga vänner om vilken utrustning som 
skulle kunna passa mig. Det finns också 

många bra forum på nätet, där man kan läsa 
mer och ställa frågor om inspelning. Har 
man möjlighet att låna eller kanske hyra så 
finns ju chansen att använda sig av extremt 
bra mickar under sitt inspelningsprojekt. 
För mig var detta aldrig ett alternativ då jag 
hade som ambition att kunna jobba närhelst 
andan faller på. 

‒ Vad gäller detta med för- och nackdelar 
med att manövrera sitt eget projekt så är det 
en klar fördel att jag själv kan ha kontroll och 
styra över hela processen. Jag kan spela in 
när det passar mig, när jag och mina naglar 
och mitt instrument är i rätt form. En tydlig 
nackdel är att du sitter på flera stolar samti-
digt! För mig har det varit viktigt att försöka 
hålla isär de olika rollerna och planera pro-
jektet ordentligt.  

Arbetsgången 
‒ Själva arbetsgången kan se ut så här: En 

dag ägnar jag åt att hitta en bra mikrofonpla-
cering i rummet och förbereda inspelningen. 
Sedan går jag in i övningsfasen. Här väljer 
jag ut ett antal stycken som jag tänker spela 
in i första omgången. När jag så småningom 
känner mig redo så påbörjar jag inspel-
ningen. Här är det lätt hänt att man går 
händelserna i förväg och börjar klippa och 
redigera mellan tagningarna, istället för att 
göra klart inspelningarna först. Samma feno-
men kan uppstå när du redigerar materia-
let. Otaliga gånger har jag tänkt tanken att 
plocka fram gitarren och spela om ”den där 
jäkla frasen” ytterligare en gång. 

‒ Om jag skulle ge några goda råd till den 
som vill komma igång själv med inspel-
ningen så är det att fundera över vad du vill 
uppnå ‒ och gör en plan för hur du skall 
komma dit. Läs på nätet. Fråga folk som har 
erfarenhet. Och slutligen, var inte rädd för 
att prova dig fram! 

Joel ger ett förslag till hur man kan 
planera sitt inspelningsprojekt som 
ser ut så här: 
Förberedelsefas:
Anpassa mikrofonerna och rummet. 
Hitta det ”optimala” ljudet. 
Kreativ fas:
Öva!
Spela in.
Klippa och redigera.
Upprepa denna fas till allt material 
är inspelat 
Avslutande fas: Slutmix och 
mastring
Administration (NCB-tillstånd. SAMI-
rapport m.m.)
Distribution (Fysiskt och/eller digitalt) 

DAW - digital audio workstation. 
Helt enkelt enheten du spelar in på, 
numera vanligtvis en dator. 

Ljudkort - (se bild) en komponent i 
en dator som används för att spela 
upp och spela in ljud. Bäst resultat blir 
det genom att införskaffa ett externt 
ljudkort – du kan då få fler ingångar, 
mindre brus, mer trovärdig ljud-
återgivning, starkare signal. Ljudkort 
ansluts vanligtvis till din dator via 
USB, Firewire eller Thunderbolt och 
kan kosta allt från några hundra till 
70.000–80.000 kr. 

Inspelningsprogram - för att kunna 
ta emot och bearbeta ljudet måste 
datorn ha programvara installerad för 
detta ändamål. Det finns flera alter-
nativ, som exempelvis GarageBand, 
Logic, Cubase, ProTools. Vissa är gratis 
(t. ex. GarageBand som medföljer alla 
nya Appledatorer), andra kan kosta 
från några hundralappar och upp 
till ett antal tusenlappar. Generellt 
har dock priserna gått ned rejält de 
senaste åren, vilket också gäller övrig 
inspelningsutrustning. 

Mikrofoner - (se bild) fångar såklart 
upp ljudet. Det finns olika typer, där 
de vanligaste är kondensatormikro-
foner och dynamiska mikrofoner (se 
bild för några typer). Alla kan förvisso 
användas, dock är de flesta nog eniga 
om att kondensatormickar lämpar sig 
bäst för inspelning av klassisk gitarr. 
Dessa behöver extern strömförsörj-
ning, s.k. fantommatning, men detta 
är idag de flesta ljudkort och preamps 
utrustade med.

Preamp/mikrofonförstärkare - (se 
bild) en enhet som förstärker signalen 
från mickarna. Vanligtvis har dagens 
ljudkort inbyggda preamps, men det 
kan vara viktigt att kolla så att dessa 
inte ger hög brusnivå eller en tråkig 
återgivning av det ljud du spelar in. 
Det finns också separata preamps i 
prisklasser från några hundra och upp 
mot 50.000 kr. Finessen med dessa 
är att de gör att du kan vrida upp gain 
(signalnivån som går in) rejält utan att 
det blir så mycket brus. Och det kan 
vara nödvändigt med ganska mycket 
gain för ett så relativt tystlåtet instru-
ment som en gitarr. Vissa preamps 
ger en egen färgning/karaktär åt lju-
det, vilket kan vara snyggt i vissa fall, 
medan andra eftersträvar en så natur-
lig återgivning av ljudet som möjligt 
– förmodligen oftast det önskvärda 
om man spelar in klassiskt orienterad 
musik, däremot kanske inte om man 

sysslar med popmusik. Spelar du in 
enbart din egen gitarr kan en tvåka-
nalig preamp (om du spelar in i ste-
reo med två mickar, vill säga) räcka, 
är det fler instrument så behöver du 
sannolikt fler kanaler. 

Mixning/redigering - då du efter 
inspelningen klipper ihop olika tag-
ningar, eventuellt jobbar med equa-
liser och reverb för att hitta en tillta-
lande ljudbild och ställer ljudnivå. 

Plug ins-effekter, som t. ex. reverb, 
equaliser (eq), kompressor, limiter. 
Vanligtvis följer ett antal sådana med 
i inspelningsprogrammet, men det 
finns också en mängd ”pluggar” som 
du kan skaffa separat. Vanligaste 
effekten är reverb, alltså ett konst-
gjort eko eller rumsklang. I den klas-
siska världen används mest convo-
lution-reverb, där verkliga, akustiskt 
gynnsamma miljöer som en konsert-
sal eller ett kyrkorum har samplats/
spelats in. När du tillför effekten till 
din inspelning åstadkoms (i bästa 
fall) då en illusion av att du verkligen 
befinner dig med din gitarr i detta 
rum. Andra reverbtyper kan t. ex. 
vara det mekaniska fjäderreverb 
som sitter i många gitarrförstärkare. 

Mastring - slutfinish. Detta moment 
är inte nödvändigt om du känner dig 
nöjd med det du åstadkommit på 
egen hand, men många lämnar ifrån 
sig det inspelade materialet till någon 
proffsstudio där ljudet putsas en 
sista vända, man ser till att stereo-
bild och ljudnivåer är enhetliga för 
alla spår, att in- och uttoningar inför 
och efter varje stycke låter bra m.m. 

Tillstånd och rapporter - Då du 
ger ut ett fysiskt fonogram (som CD, 
vinyl, kassett, o.s.v.) måste du ha 
ett tillstånd från NCB (Nordic Copy-
right Bureau). Du betalar för detta 
tillstånd och kostnaden baseras på 
bl. a. skivans längd och det tänkta 
försäljningspriset. Det är också klokt 
att rapportera om din inspelning till 
SAMI (Svenska Artisters och Musi-
kers Intresseorganisation). Det kan ge 
dig intäkter om skivan spelas i något 
offentligt sammanhang, t. ex. i radio. 
Spelar du in andras musik kan det 
behövas tillstånd av STIM (Svenska 
Tonsättares Internationella Musik-
byrå), eller från någon annan upp-
hovsrättsorganisation. Spelar du in 
din egenkomponerade musik är det 
likaså klokt att själv gå med i STIM 
och registrera din musik där. Då beva-
kas dina rättigheter som kompositör. 

Faktaruta om 

inspelning

Två olika ljudkort: ett Roland med åtta kanaler, 
ett Apogee med två

Två olika tvåkanaliga preamps: ett Line Audio och 
ett Audient

Från vänster en dynamisk mikrofon, sedan fyra 
kondensatormikrofoner, tre av stormebranstyp 
och en småmembran
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– visionär, kompositör och gitarrist
Carlo Domeniconi
”Tiden för den självförringande ’ klassiska’ gitarren är över. Det är dags att se 
gitarren för vad den verkligen är: ett kraftfullt, fullödigt klingande instrument 
med en nyansrikedom som saknar motstycke.” 

TEXT: ANGE TURELL   FOTO: DAVID JOHN

1) Prylarna du kanske vill köpa behöver inte kosta skjortan, långt 
därifrån. Men du bör undvika de allra billigaste alternativen. Räkna 
med åtminstone 1.000‒1.500 kr per mikrofon (fabrikat som t. ex. 
LineAudio och Oktava är prisvärda), och kanske 2.000‒3.000 kr 
för ljudkort respektive preamp om du behöver en sådan. Det finns 
också en stor begagnat-marknad: du kan mycket väl fynda på Blocket 
eller vend.se, som är en försäljningssajt enkom för begagnade musik-
prylar. Många köper in ny utrustning för ett avgränsat projekt och 
säljer sedan vidare när det är klart. 

2) Leta efter tips på nätet. På YouTube finns en mängd klipp med 
demos och recensioner av utrustning, goda råd kring inspelning 
och liknande. Ibland stöter man dessvärre på ganska dåliga råd 
också, men lyssna på hur det låter i slutändan ‒ då och då kan ett 
klipp inledas med att någon pratar till synes initierat och lääänge 
om exempelvis mikrofonplacering. När man sedan (mot slutet 
av en evighetslång film) får lyssna på resultatet låter det ibland 
bedrövligt... 

3) Lyssna på gitarrskivor! Kanske tror du att alla gitarrskivor låter 
ungefär likadant, men vid närmare påseende/påhörande mär-
ker du att så verkligen inte är fallet. Vissa har ett utpräglat stort 
sound, med lång efterklang, där musikern tycks sitta i någon slags 
katedral, andra är mer intima till sin karaktär. Gitarren kan kän-
nas ”nära” eller ”långt borta”. Vissa är ganska ”diskantiga”, andra 
mer ”mulliga”. Och en del är faktiskt brusiga och med påfallande 
störande biljud, som man skulle kunna anta knappast fanns med 
på en proffsproduktion... 

4) Spela in dig själv ofta! Vänj dig vid att bli inspelad, även om 
det bara är i mobiltelefonen. Lyssna sedan och ikläd dig rollen av 
att vara din egen lärare: vad kan jag finslipa och förbättra i mitt 
spel? Då är du sedan bättre förberedd när du väl ska spela in ”på 
riktigt”. 

5) Fortsättning av det föregående: hitta rätt ambitionsnivå. Vill du 
göra en skiva som ska avlyssnas på samma villkor som en platta 
med Göran Söllscher eller Andrew York eller vad du nu kan ha 
för ideal? Är det en skiva för de som kommer på dina konserter i 
traktens kyrkor? Handlar det om att nå en publik med din egen-
komponerade musik? Är det en skiva som ska fungera som demo 

Några tips om 

inspelning 
31

 a
ug

 -
 4

 s
ep

t 
20

16 Välkommen till Nyköpings  
Gitarrseminarium 
... speciellt du som älskar gitarren men tvekar  
att spela inför andra.

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

www.nykopingseminarium.se

Följ oss 
gärna på

och förhoppningsvis kunna övertyga en arrangör om att anlita dig 
för en konsert? Är det en present till din mamma (så började Elvis 
Presley sin karriär)? 

6) Använd en gitarr som klingar bra, som du trivs med, som 
stämmer fint, saknar bandrassel och är utrustad med fräscha men 
inte dagsfärska strängar. 

7) En signalkedja när du spelar in kan se ut så här: Du och din 
gitarr ‒ mikrofon(er) ‒ preamp (kan uteslutas om du är nöjd med 
de inbyggda i ljudkortet) ‒ ljudkort ‒ inspelningsprogram i din 
dator.

 
8) När du redigerar: se till att ha bra lyssning! Ett par hyfsade 
studiomonitorer, alternativt ett par hörlurar av god kvalitet, gör 
att du verkligen hör tydligt, vilket är mycket viktigt när du ska 
klippa. Slarvar du kan det komma med små knäppljud, något 
mycket störande när man väl hört dem. Dessutom kan det fin-
nas bakgrundsljud (en förbipasserande lastbil t. ex.), som du inte 
lägger märke till förrän du lyssnar verkligt noga. När du sedan 
väl har en prototyp ‒ lyssna på resultatet i olika miljöer, som en 
hemstereo av bättre sort, en bilstereo, en bergsprängare, ett par 
hörlurar till en mobiltelefon. Låter din inspelning OK i alla dessa 
sammanhang har du lyckats.

 
9) Om du anlitar en ljudtekniker för att hjälpa dig: kolla upp den-
nes tidigare erfarenheter av akustiska inspelningar! Många tekni-
ker är i första hand inne på att spela in populärmusik med massor 
av instrument, effekter och klatschiga knep för att ”paketera” 
musiken på ett sätt som kanske funkar bra för radiolyssning, men 
inte nödvändigtvis för klassisk gitarr. 

10) Bli vän med dig själv ‒ låter som ett tips ur någon populärpsy-
kologisk självhjälpsbok, men det är viktigt att vara medveten om 
både sina tillgångar och sina tillkortakommanden och acceptera 
den egna nivån. Välj repertoar efter förmåga! 

11) Till sist: Kom ihåg att det ändå är musiken och spelet som är 
det viktiga! Det finns gamla inspelningar med Andrés Segovia 
eller John Williams som låter som att de är inspelade i en garde-
rob. Men det är ju fortfarande storartad musik! 
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Detta skönt kaxiga manifest återfinns på 
Carlo Domeniconis hemsida. Raderna 
summerar effektivt hans musik; den är 
full av färger, viskande och högröstad om 
vartannat, ständigt på väg genom skif-
tande miljöer där vackert vilsamma och 
poetiska partier hastigt förbyts i smått aviga 
tonkaskader inspirerade av turkisk makam 
eller den klassiska indiska musiktradi-
tionens raga, samt diverse märkliga läten 
uppfiskade ur gitarr-modernismens brokiga 
verktygslåda... 

Domeniconi är född 1947 i Cesena i Ita-
lien. Hans första lärare var Carmen Lenzi 
Mozzani, barnbarn till gitarrbyggaren 
Luigi Mozzani, som byggt det instrument 
från 1938 som Domeniconi idag mestadels 
spelar på. Han studerade klassisk gitarr 
vid Rossini-konservatoriet i Pesaro och 
flyttade därefter till Berlin, där det även 
blev studier i komposition. Vid denna tid 
tog dåvarande Västtyskland mot ett stort 
antal gästarbetare från Turkiet och genom 
kontakt med denna grupp väcktes Carlos 
intresse för klassisk turkisk musik. Intres-
set även för andra musiksfärer utanför den 
västerländska traditionen blev med tiden 
allt djupare. 1977 flyttade han till Istan-
bul och startade den första gitarrkursen på 
Musikhögskolan där. 

Han blev kvar till 1980, men har varit 
en flitigt återvändande gästlärare sedan 
dess. Han återvände till Tyskland och har 
där varit aktiv som pedagog, vid sidan av 
mycket produktivt komponerande och 
konserterande som gitarrist. Han har spelat 
in ett flertal skivor med egen musik. Andra 
kända gitarrister har framfört och spelat in 
hans verk, här återfinns bl. a. John Willi-
ams, Xuefei Yang, Aniello Desiderio, David 
Russell och Dale Kavanagh. Likväl är hans 
stycken relativt okända, med undantag 
av ett verk som blivit något av en jättehit i 
gitarrvärlden.  

Koyunbaba... 
Domeniconis namn associerar många till 
Koyunbaba, ett verk som tillkom 1985 och 
som har kommit att bli ett av de oftast 
spelade verken ur den nutida gitarreper-
toaren. Det är modal musik inspirerad av 
klassisk turkisk musik, och efter att ha hört 
den kopplar nog många Domeniconi just 
till sammansmältningen av västerländsk 
och turkisk musiktradition, trots att denna 
fusion bara är en aspekt av hans rikhaltiga 
skapande. Men några ofta återkommande 
drag finns här: musiken förefaller impro-
visatorisk (och det är nog helt riktigt ‒ 
förmodligen handlar det om en slags ”koa-
gulerad improvisation”) och istället för att 
beskriva en tydlig utveckling i någon viss 
riktning blir den mer av ett slags varande, 
en säregen värld, att kliva in i. 

Namnet Koyunbaba (betoningen ska 
ligga på andra stavelsen) har enligt Dome-
niconi olika meningar: dels är det ett 
vildvuxet och svårtillgängligt område i 
sydvästra Turkiet som anses ha magiska 
egenskaper, det låter sig inte exploateras, 
människor som t. ex. velat anlägga hotell 

sägs på olika sätt ha råkat illa ut, men det 
är också namnet på ett medeltida, turkiskt 
helgon. Den ordagranna betydelsen är ”far 
till får”, eller fåraherde. Verket har spelats 
in åtskilliga gånger, den mest kända versio-
nen är kanske den av John Williams. 

...och mycket mer 
Domeniconi själv listar inte mindre än 156 
opus på sin verklista. Till stor del är det 
solomusik för gitarr, men även för gitarr-
duo och verk specialskrivna för Los Angeles 
Guitar Quartet. Också i andra ensemble-
verk har gitarren ofta en framskjuten posi-
tion, men i den ymniga floran återfinns 
även bland annat stråkkvartetter, verk för 
stor orkester, musik för saz (en långhalsluta, 
vanlig i klassisk turkisk och kurdisk 
musik), samt en duett för cello och knapp-
dragspel... 

Ett utmärkande drag för Domeniconi är 
alltså hans strävan efter att tränga in i olika 
musiktraditioner och involvera element 
från dessa i sina kompositioner. Inspiratio-
nen från turkisk musik har redan lyfts fram 
flera gånger, men han djupdyker också i 
indisk och arabisk musik, likväl som i latin-
amerikansk och engelsk ‒ det är alltså inte 
bara österut han riktar blicken för att finna 
sin inspiration. Och ibland undersöker 
han en annan musikers/kompositörs 
tänkande och musikaliska egenart för att 
sedan låta dennes anda genomströmma 
de egna skapelserna. Så har kompositioner 
som Gesualdo (inspirerad av den egensin-
nige renässanstonsättaren Carlo Gesualdo), 
Studies for the Spirit (till stor del inspirerad 
av den franske tonsättaren Olivier Messi-
aen) och Hommage à Jimi Hendrix (kanske 
överflödigt att nämna vem som inspire-
rat den) kommit till. Vissa likheter finns 

med Manuel Ponce, som ju skrev gitarr-
musik inspirerad av stilistiska särdrag från 
olika tidsepoker, som i Sonata Classica och 
Sonata Romantica, och i sin Sonat i a-moll 
direkt försökte efterlikna tonspråket hos 
barocktonsättaren och lutenisten Silvius 
Leopold Weiss. 

Några centrala verk 
Hommage à Jimi Hendrix nämndes 
tidigare. Det är ett stycke där Domenico-
nis utgångspunkt är att han föreställer sig 
hur ”Jimi reflekterar över sitt korta liv”. 
Det är en härlig blandning av sådant vi 
är någorlunda vana vid från den klassiska 
gitarrtraditionen, varvat med citat från 
några av Hendrix alster och de stilbil-
dande speltekniker och tricks som vanligen 
associeras med elgitarrens värld. Det tycks 
kanske vara ett dumdristigt uppdrag att 
försöka översätta det Hendrix gjorde med 
en Fender Stratocaster och en Marshall-
stack på högsta volym till en klassisk gitarr, 
men Domeniconi antar utmaningen och 
har t. ex. funnit ett knep för att efterlikna 
rockgitarrens typiska distorsion! 

Fragment av All Along The Watchtower 
(skrevs av Bob Dylan, men Hendrix inspel-
ning är smått legendarisk), Little Wing, 
The Wind Cries Mary och ytterligare ett 
par Hendrix-klassiker presenteras och 
utgör teman som varieras. För den som är 
någorlunda inlyssnad på Jimi Hendrix är 
det oerhört spännande att höra vad Dome-
niconi gör av dennes musik och hur det fria 
förhållningssättet avtäcker nya dimensio-
ner och belyser musiken i en annorlunda 
kontext. Djärvt? Ja. Bra? Ja. Det finns ett 
fåtal inspelningar tillgängliga, däribland 
med kompositören själv. På YouTube kan 
man också uppleva hur Pavel Steidl, som 

ofta framför Domeniconis musik, tar sig an 
stycket. 

Sindbad. Denna omfattande musikcykel 
(upptar en hel CD) är baserad på historien 
om Sindbad Sjöfararen i sagosamlingen 
Tusen och en natt. Här finns flera arabiska 
referenser, påminnande om musik för den 
arabiska korthalslutan oud. Men också 
betydligt mer modernistiska tongångar och 
ett antal mer eller mindre identifierbara tek-
niker, som skiftande rytmiska effekter, med-
vetet stränggnissel, skrapande med naglarna 
på strängarna och liknande. 

Personligen ogillar jag att lyssna på musik 
medan jag gör något annat. Men för en 
tid sedan tog jag en promenad med Sind-
bad i hörlurarna och det var en minst sagt 
märklig, surrealistisk upplevelse. Den 
myllrande musiken med sina myriader av 
skiftande intryck, vackert och mindre vac-
kert, stilla ytor och kokande lavamassor ‒ 
detta parat med ett snömoddigt Umeå en 
förmiddag i mars. 

Variations on an Anatolian folksong 
skrevs 1982 och är det första verket med tyd-
lig inriktning mot turkisk musik. Det byg-
ger på en folklig sång och består av ett antal 
variationer som håller sig inom den modala 
cirkeln, fram till finalen, som är friare och 
känns mer hemmahörande i nutida konst-
musik. För många (som David Russell) 
är detta vackra och laddade stycke favori-
ten, trots att kompositören själv inte riktigt 
betraktar det som ett moget verk.

Intervju med Carlo 
Domeniconi 
Det finns förvånansvärt få intervjuer och 
artiklar om Carlo Domeniconi tillgängliga. 
Själv gör jag ett antal försök att nå honom via 
Skype eller mail med några frågor och börjar 
så smått ge upp hoppet när han efter lång 
väntan till slut äntligen ger sig till känna. 

Ditt spelande och komponerande 
överskrider ibland begränsningarna för 
vad som brukar anses möjligt med en 
gitarr. Vad tänker du kring det och hur 
ser du på gitarren som instrument ‒ vad 
kan uppnås med den och vilka är 
utmaningarna för ett lågmält instru-
ment som detta? 

‒ Vad menar du med att ”överskrida 
begränsningarna”? Gör jag verkligen det? 
Jag är inte så säker på det! Men jag menar 
att denna ”lågmälda nylonsträngade gitarr” 
har förmågan att vidröra själen på ett alldeles 
särskilt sätt. Detta är just vad jag försöker 
åstadkomma. 

Du har sagt att du strävar efter en 
musik som är en ” jordens musik”, 
genom att sammansmälta influenser 
från olika traditioner. Ser du musik som 
ett universellt språk med förmågan att 
övervinna svårigheter och tror du den 
rentav kan bidra till en djupare förståelse 
av mänskligheten och existensen? 

‒ Musik är en mycket viktig aspekt av vårt 
liv! Människor världen runt talar olika språk 
och skapar musik som låter på olika sätt. 
Men vi har en sak gemensamt, nämligen 
musikens grund i fysiken, eller för att vara 
mer precis: övertonerna. Dessa är en gemen-
sam grund. Det vanliga sättet idag att mixa 
allting (”öst möter väst”...) ger ofta upphov 
till innehållslös musik. Att närma sig ett 
främmande kulturellt område är ett mycket 
sensitivt arbete och kräver en stor dos av 
respekt och djup förståelse. Bara på så sätt 
kan vi utvecklas. Bara så kan vi verkligen 
mötas. 

‒ Vi lever så att säga mittemellan kultu-
rer idag och en önskan att kombinera deras 
musikaliska traditioner är högst naturlig. För 
att kunna göra detta framgångsrikt måste 
vi gå tillbaka till musikformernas rötter. 
För att ge ett exempel: det kan vara enkelt 
att kombinera orientalisk musik med tidig 
västerländsk musik, eftersom harmonisk pro-
gression inte är något centralt för någondera. 
Jag försöker ta till mig olika traditioners 
musik genom att ingående studera deras 
uppbyggnad och klangliga egenart, genom 
att läsa relaterad litteratur, resa och sätta 
mig in i speltekniken och tänkandet som 
förknippas med instrument som exempelvis 
saz eller oud. 

Hur använder du alternativa stämningar 
och vilka krav ställs på speltekniken för att 
kunna ta till sig din musik? 

‒ Gitarrens ordinära stämning är ända-
målsenlig för all musik som är beroende av 
det gamla harmoniska systemet I-IV-V-I. 
Strängarna är stämda för detta ändamål: G 
är tonika, D är dominant till G, A är domi-
nant till D och E är dominant till A. Den 
här stämningen är inte särskilt meningsfull 
för andra tonala system (modal, fritonal, ato-
nal, etc.). Så vi kan ändra stämningen för att 
uppnå bättre spelbarhet och en annorlunda 
klang. 

‒ Jag använder en mängd tekniker häm-
tade från alla möjliga varianter av gitarrspel 

(varav flera inte brukar ingå i vad som lärs 
ut på konservatorierna, såsom flamenco, 
sydamerikansk musik, blues, rock, o.s.v.), 
likväl som åtskilliga speciella tekniker som 
utvecklats fritt under mina improvisationer. 
För den som vill spela min musik kan det i 
vissa fall vara ett gott råd att konsultera mig 
personligen, vilket en del gitarrister gör. 

Är gitarrens konstruktion som den ser ut 
idag adekvat för att möta utmaningarna 
hos nya musikaliska skapelser? 

‒ Konstruktionen kan förbli som den är... 
det är gitarristerna som behöver förändras! 

Hur ser själva komponerandet ut för dig 
och var hittar du din inspiration? 

‒ Vilken fråga! Naturligtvis kompone-
rar jag med min älskade gitarr i knät! Detta 
handlar inte om osäkerhet... Jag behöver helt 
enkelt närheten till gitarren och dess klang 
för att få rätt energi. Varifrån jag får min 
inspiration? Ibland tror jag mig veta det... 
och ibland inte! 

Ett av dina stycken som jag själv finner 
alldeles underbart och berörande är din 
Chaconne (baserad på Bachs berömda 
Chaconne BWV 1004 och tillägnad 
Dale Kavanagh). Den är som en nutida 
kommentar till Bachs komposition och 
fördjupar förståelsen och upplevelsen av 
denna, samtidigt som det är ett enastående 
stycke i sig självt. Hur fick du den här 
idén ‒ att använda Bachs verk som en 
slags startpunkt eller matris för din egen 
komposition? 

‒ Varje transkription av denna Chaconne 
möter allvarliga problem. Min idé var att 
se vad som händer om jag inte alls behöver 
bekymra mig om saker som stil, kontrapunk-
tikens regler etc. Vad som sker är detta: ett 
frosseri i ren anarki! I Busonis arrangemang 
av verket för fyrhändigt piano respekteras 
avsiktligen inte regler från Bachs tid. Men 
min Chaconne tar detta ytterligare ett steg 
längre eftersom jag till och med bortser från 
själva tonerna. Det enda som finns kvar av 
originalet är dess lätt identifierbara struktur.

Du framträder regelbundet med din egen 
musik. 

‒ Javisst. För mig är det den mest naturliga 
sak i världen... detta att spela din egen musik. 
Improvisation är ett viktigt koncept för dig. 

– Konstruktionen kan 
förbli som den är... det 
är gitarristerna som 
behöver förändras!
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Hur kommer det sig? 
‒ Det stämmer, improvisation är en 

mycket viktig del av min musik. Varför? 
Eftersom jag anser att improvisationen ska-
par en bättre balans mellan kompositören 
och instrumentet. Under mina konserter 
improviserar jag mestadels. 

Har du några goda råd till en seriös 
gitarrist? 

‒ Åtskilliga. Men låt mig säga det i en 
mening: Välj din musik med stor respekt 
för gitarren. Endast om musiken passar ditt 
instrument och din förmåga till hundra 
procent har du möjligheten att förmedla 
något av verkligt andligt värde. 

Dale Kavanagh om Carlo Dome-
niconi 
Dale Kavanagh kommer från Kanada, 
men innehar sedan flera år en professur vid 
Musikhögskolan i Detmold i Tyskland. 
Hon är en framstående och aktiv gitar-
rist på skiva och på konsertscener, både 
som solist och som ena halvan av Amadeus 
Guitar Duo. Hon skriver ett mail om Carlo 
Domeniconi medan hon är på turné med 
duon i Kalifornien. 

‒ Första gången jag hörde talas om Carlo 
Domeniconi var då jag studerade i Schweiz 
under tidigt 1980-tal. En av mina medstu-
denter hade tidigare varit elev till Carlo i 
Berlin och nämnde att mitt sätt att skapa 
musik borde passa väldigt bra för att spela 
Carlos kompositioner och att han kanske 
skulle kunna vara en passande lärare för 
mig. 

‒ Jag tänkte inte så mycket på saken då 
och livet rullade vidare. Några år senare, då 
jag hade flyttat till Tyskland, stötte jag på 
Variationer över en anatolisk folksång, som 
jag omedelbart älskade och inkluderade i 
mina framträdanden. Under en konsert i 
Berlin hade jag med stycket i programmet. 
Jag fick höra att Carlo eventuellt skulle 
komma till konserten och kände mig smått 
uppspelt inför detta. På den här gitarrfes-
tivalen fanns en utställningsdel och innan 
mitt framträdande sökte jag igenom en 
musikaffär. En man stod bredvid mig och 
vi började prata. Han var mycket vänlig 
och efter en stund frågade jag om han vis-
ste hur Carlo Domeniconi såg ut. Han sva-
rade att han inte kände denne personligen 
och därmed inte kunde hjälpa mig. Efteråt 
förstod jag att detta var Carlo själv och att 
han bara drev med mig! Han tyckte det var 
väldigt roligt och så småningom... tyckte 
jag det också. Det var startpunkten för vår 
vänskap och vårt samarbete. 

‒ Carlos musik är omgiven av en stark 
energi. Den berör själen; den är magisk, 
kraftfull, passionerad, ibland komplice-
rad. Han använder en hel del intressanta 
flageolett-tekniker, som kan vara ganska 
svåra och ibland gör han bruk av öppna 
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stämningar för att finna den ljudvärld han 
söker efter. Han hittar intima ljud, som är 
både ovanliga och nya, på gitarren för att 
forma sitt musikaliska språk. Det är både 
tekniskt och musikaliskt utmanande. Hans 
musik är aldrig torr, den är fylld av passion 
och kärlek, aggression, och ibland som ett 
slag i ansiktet. Och så finns där humor, 
hans egen speciella humor. Lyssna bara på 
Circus Music.

‒ Jag är inte direkt en person som har 
något särskilt favoritstycke, jag tycker om 
så mycket musik och så många av Carlos 

Dietmar Kres 
Carlos Gardel für Gitarre
Doblinger Wien 2015

Tyska gitarristen Dietmar Kres har studerat för legendariska gitarristen Cacho 
Tirao i Buenos Aires. Det studieuppehållet inspirerade Kres till inspelningen 
av skivan Desde el Alma med bl. a. tango-kompositioner som framförs på 
gitarr. Han har nu även publicerat en rad arrangemang av kompositioner från 
tangons största namn Carlos Gardel i förlaget Doblingers regi. Sju av Gardels 
mest välkända klassiker (Por una cabeza, Rubias de New York, Quando tu no 
estas, Volver, El dia que me quieras, Melodia de arrabal och Criollita de mis 
amores) får här prova lyckan med bara gitarren som kanal för sitt uttryck.

Det är ingen självklarhet att gitarren ensam kan förmedla tillräckligt 
mycket av en komposition som framförts av en hel orkester för att det ska 
kännas helgjutet. Men Dietmar Kres gör det bra, han får med en bra balans 
av melodi, motstämmor och ackompanjemang som gör att man nästan kan 
uppleva att gitarren blir till en orkester. Arrangemangen är medelsvåra, inget 
för en nybörjare, men det är kul att dessa tangos och en foxtrot finns till-
gängliga för vårt instrument. Tilläggas skall att arrangemangen är skrivna för 
sologitarr förutom Melodia de arribal som är uppdelad på tre gitarrstämmor

ROLF NILSÉN

Heikki Rousu 
Alto Guitars
Riga 2016

Om någon lyckats undgå det så vill jag påminna om att altgitarren fyller 50 
år detta år och det har uppmärksammats i förra numret av Gitarr och Luta. 
Den svenska gitarrbyggare som är mest engagerad i frågor kring altgitarrer 
är Heikki Rousu. Nu har Rousu tillsammans med den tyske altgitarristen 
Andreas Koch (vars senaste CD recenseras i detta nummer) skrivit en bok 
om altgitarren. Rousu förklarar bokens tillkomst med att han önskat kunna 
ge ett litet mervärde till sina kunder (halva Rousus produktion är altgitarrer 
och de säljs i flertalet fall till utlandet). Boken är rikt illustrerad med bilder 
inte bara på Rousus altgitarrer utan även förebilderna från Georg Bolin. Det 
visar sig nu finnas ett antal variationer på altgitarrens tema, Rousu visar upp 
både 11- och13-strängade gitarrer och även den modell han kallar ”open alto 
guitar” där hals och greppbräda inte fyller alla strängarnas bredd. Dessutom 
finns det en variant som Rousu inte benämner altgitarr utan ”13-string Dm 
guitar”. Om jag förstår saken rätt har denna gitarr en annan mensur än alt-
gitarren och stäms i d-moll för att motsvara en barockluta.

Andreas Koch bidrar i boken med en text som berättar lite om altgitarrens 
historia och även diskuterar hur gitarristen som intresserar sig för altgitar-
ren bör gå till väga för att närma sig instrumentet och dess repertoar. Koch 
bidrar även med två arrangemang, ett för 11-strängad och ett för 13-strängad 
altgitarr, Kellners Phantasia och Bachs Air. Båda dessa stycken finns inspe-
lade på Kochs CD som också recenseras i detta nummer av Gitarr och Luta.

ROLF NILSÉN

– Välj din musik med 
stor respekt för gitarren.

verk. Jag har framfört solostyckena Trilogy, 
Toccata In Blue (skriven för mig), Chaconne 
(tillägnad mig), Studies for the Spirit, Schnee 
im Istanbul, A day in Paradise, Variations on 
an Anatolian Folksong, Oyun (Quartet and 
Concerto). 

‒ Med Amadeus Guitar Duo har vi 
spelat: Concerto Mediterraneo och Oyun 
(Concerto), Orient y Occident, Duo in Tres 
Movimenti... Jag älskar var och en av dessa 
kompositioner och och ser fram mot att 
spela fler verk. Sindbad är t. ex. en kraftfull 
svit. Jag har aldrig lärt mig Koyunbaba, 
som ju annars är hans förmodligen mest 
kända verk. Jag tyckte att den framförts 
tillräckligt och att andra vackra stycken 
behövde få höras. 

Dale Kavanagh
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Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

Tel. +45-24893285  ·  guitar@carsten.nu
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∑
Victor Lozano
Enrico Botelli

Antonio Montero Marin
Thomas Holt
∑
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Robert ”Robi” Svärd
Pa’ki, Pa’ka, Asphalt
Tango records CD-ATR 5416

Robert Svärd presenterades i ett nyligt nummer av Gitarr och Luta, där jag 
frågade honom om den mödosamma vägen från klassiskt skolad gitarrist 
över till flamencogitarrist. Efter att i ett femtontal år sysslat med enbart fla-
mencogitarr är han nu väl mogen att debutera med en soloskiva som redan 
innan utgivningen väckt mycket uppståndelse i flamencovärlden. Pa’ki, 
Pa’ka (”Här och där”) bjuder på en fantastisk rytmisk och melodisk resa in 
i Robbans musikaliska värld. Man visste redan tidigare att Robban har en 
förmåga att leka fram härliga melodier som bygger ut sig till kluriga laby-
rinter. Och styrkan ligger i att melodierna balanserar så väl med rytmik och 
fraser som matar och befruktar varandra hela tiden. 
Robban har sällskap av ett gäng härliga spanska flamencomusiker på ski-
van, med sångaren Alfredo Tejada i spetsen. Alfredo debuterar ungefär 
samtidigt med Robban med en egen soloskiva och de är båda nya stjärnor 
på flamencohimmeln. Deras kontakt uppstod när Robban la ut en video 
av en av sina kompositioner på facebook. Han fick en kort kommentar från 
Alfredo (som han ännu inte kände): ”Om du vill så kan jag sjunga på din 
låt, Robi?” Robbans spel är påverkat främst av flamencoikonerna Vicente 
Amigo och Niño Josele. I ett av spåren kan jag i introduktionen ana spår 
av de irländska influenser som Vicente Amigo presenterade på sin senaste 
skiva Tierra, men i övrigt andas allt en stor originalitet och fräschör. Rob-
bans arbete med skivan har lett till kontrakt med ett tyskt skivbolag och 
uppbackning med tour-management, allt detta i en bransch som annars 
snarare krymper med minskande arbetstillfällen. Om Erik Steen länge varit 
ohotad som den främste flamencogitarristen i Norden, så har han nu fått 
sällskap på tronen av Robert ”Robi” Svärd.  

ROLF NILSÉN

Robin Rolfhamre, Therese 
Winther, Roy Eriksen
Io e lei
EMK 022

Robin Rolfhamre har slagit sig ihop med två spännande kulturpersonlig-
heter inför inspelningen av denna nya skiva, Io e lei. Violonisten Therese 
Winther Hagir och litteraturvetaren Roy Tommy Eriksen är Rolfhamres 
medkumpaner i projektet. Musiken är svårbeskriven, men ett flertal av 
spåren är improvisationer för colascione, barockgitarr och violin. Vid några 
tillfällen interfolieras musiken av att Roy Tommy Eriksen läser en dikt av 
den italienska 1500-talspoeten Torquato Tasso. Kompositioner av Kapsber-
ger, Carbonchi, Calvi, Valdambrini och Bertali virvlar förbi i detta dröm-
ska musiklandskap.

Jag är absolut för experiment med ett fritt förhållningssätt inför uppföran-
depraxis, och jag hyser en stor respekt inför både Dr Rolfhamres, Hagirs och 
Dr Eriksens kunskaper om musiken och poesin som presenteras. Och jag kan 
lätt låta mig förföras av musiken som är omväxlande rytmiskt medryckande 
och meditativt svävande. Dock hade jag önskat, som den amatörlyssnare jag 
är på detta område, att få lite mer information om musikstyckena och de val 
artisterna gjort när de presenterar projektet. Resultatet blir annars onödigt 
esoteriskt och exkluderande...

ROLF NILSÉN

Samuel Diz
Impresiones y paisajes, como el primer 
libro de Lorca 
Poliédrica DL. VG 673-2015 

Detta är den andra CD:n av Samuel Diz som jag recenserar, och jag gör det 
med glädje eftersom Diz i åtminstone ett avseende gör precis det som jag 
önskar mig av en seriös musiker: Han arbetar konstant med sin repertoar 
och letar fram nya perspektiv och kombinationer av verk för att presentera 
ett spännande program för lyssnaren. I Spanien talar man om en genera-
tion ”27” inom poesin ‒ Samuel Diz plockar fram den samtida generationen 
kompositörer och låter Federico García Lorca bilda en ram för konceptet och 
låter även Lorca bidra med fem av de folksånger som han upptecknade, här 
framförda i avancerade flerstämmiga arrangemang (från Diz penna?). Det 
fanns en kompositörsgrupp i generationen, ”Grupo de los ocho”, med åtta 
kompositörer i en parallell med poetgruppen. 

Fyra av dessa åtta är representerade på skivan (Rosita García Ascot, Salva-
dor Bacarisse, Rodolfo Halffter och Juan Jose Mantecón). Dessutom spelar 
Samuel Diz två kompositioner av de Falla, Danza del Molinero och Home-
naje a Claude Debussy och Regino Sainz de la Mazas Scherzo. Detta är en 
skiva som ger så många intryck, även i de kompositioner man hört tidigare, 
att den kommer att snurra länge i min spelare. Och även om texthäftet som 
medföljer innehåller flera textkommentarer om poeterna och kompositörerna 
i generationen, så har jag fler frågor som inte är besvarade efter lyssnandet. 
Precis som det kan vara när man lyssnat på intressant musik.

ROLF NILSÉN

Bozena Wetchacz
Scent of the past
GatewayMusic

Den polsk-danska gitarristen Bozena Wetchacz debuterar på skiva som solist 
med denna inspelning och hennes repertoar är som så ofta på debutskivor 
en rad välkända gitarrstycken, historiskt ordnade från äldst till yngst. Jag 
hoppas hon allt eftersom i karriären skaffar sig en egen identitet med en mer 
originell repertoar. Bozena spelar dessa stycken genomgående långsammare 
än de flesta av hennes kolleger, vilket kan vara ett artistiskt val. Själv tycker 
jag att detta kommer bäst till pass i Tárregas tremeloetyd, där gitarristen 
visar upp en fin känslighet och stark dynamik.

Generellt är Bozenas ton annars lite väl spetsig för min smak och inspel-
ningen accenturerar detta på sina ställen upp mot gränsen av överstyrning. 
Hon skriver själv att hon i samarbete med ljudteknikern arbetat fram ett 
ljudlandskap för att förmedla sin vision av musiken. På Bozenas hemsida 
finns videos där hon spelar en del av styckena från CD:n. Bozena visar där 
också upp sina vackra klänningar liksom hon berättar om sitt första musi-
kaliska minne när hon som femåring spontant dansade till en Chopin-vals i 
sin nya klänning. Allt detta ligger i tiden för hur musiker ska marknadsföra 
sig, men glöm inte arbetet med tonen och repertoaren, Bozena!

ROLF NILSÉN
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SÄLJES
Gitarr av SIMON MARTY (Australia)  
2001 (cederlock)
Instrumentet är i nyskick. 
Anabel Montesinos, Marco Tamayo,  
Frank Halasz, Irina Kulikova, J A Escobar, 
Karin Schaupp m. fl. spelar Simon Marty.
Pris: 45.000 SEK

Kontakta Jan-Olof Eriksson 
(Musikhögskolan Piteå) joer@ltu.se
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LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet

Ivonne Fuchs & Georg 
Gulyas 
Benjamin Britten works for voice and guitar 
Proprius PRSACD2075 

Benjamin Brittens musik intar en särställning i hjärtat hos många vänner av 
klassisk gitarr. Med god hjälp av ett nära samarbete med Julian Bream skapade 
han några av de förnämsta verken med instrumentet i centrum i modern 
tid, där den majestätiska Nocturnal Op. 70 naturligtvis är själva kronjuvelen. 

Det blev också två verk för sång och gitarr: Songs from the Chinese Op. 58, 
samt sviten med engelska folksånger, den sjätte volymen i den serie av Folk-
song Arrangements som Britten portionerade ut under sitt liv, med den första 
utgåvan från 1943 och den avslutande först 1980. Dessa två verk framförs här av 
mezzosopranen Ivonne Fuchs och gitarristen Georg Gulyas på en enastående 
välljudande skiva. Det är musik som ställer stora krav på båda musikerna: 
glöm konceptet ”melodi med komp”, här handlar det snarare om ypperligt 
detaljerad och dynamisk musik där varje ton är betydelsebärande och rotad 
i texttolkningen. Gitarrstämman utgör inte bara en fond för sången att luta 
sig mot, långt därifrån, utan understryker, kommenterar, kontrasterar mot, 
eller rentav bråkar hela tiden med sångstämman. 

Texternas teman i Songs from the Chinese kretsar kring tidens gång, 
förgängligheten och åldrandet. ”Though my limbs are old, my heart is older 
yet” är en gripande textrad i den femte sången. I folksångerna möter vi sjömän 
och soldater, en vaggvisa och naturligtvis kärlek ur olika infallsvinklar. I den 
sista berättas den förskräckliga historien om hur den unge Jimmy skjuter sin 
älskade i tron att hon är en svan. Fuchs sjunger med härlig klarhet, lätthet, 
plastisk dynamik och läckert subtila klangskiftningar och dialogen med 
Gulyas eleganta gitarrspel är snyggt sammanhållen. The Foggy, Foggy Dew är 
hämtad från den tredje volymen med folksånger och ursprungligen kompo-
nerad för piano och sång. Här har den transkriberats för gitarr, men stycket 
framstår i sammanhanget som betydligt mer lättviktigt än de föregående. 

Smakfullt nog har John Dowlands Come, Heavy Sleep tagits med på ski-
van. För Britten var Dowland något av en husgud och inspiration från denne 
vilar över flera av Brittens verk. Den här sången behandlar sömnen som en 
metafor för döden, och dess underbart vackra melodi och lutsats bildar temat 
för Brittens variationsverk Nocturnal för sologitarr som avrundar skivan. 

Nocturnal kan med rätta kallas ”en modern klassiker” och är en skapelse 
av stort djup som kommit att spelas ganska ofta av gitarrister med den tek-
niska precision och interpretationsförmåga som krävs för att göra musiken 
rättvisa. Det skrevs 1963 för Julian Bream och det känslomässiga innehållet 
rör sig kring sömn och drömmar på ett närmast surrealistiskt, oroligt och 
lite feberaktigt sätt. Stämningen är ödesmättad med en ibland smygande, 
ibland rastlöst irrande ångest ‒ tills dess att Dowlands himmelskt vackra 
tema rullas ut. Frid, till slut. Gulyas spelar med föredömlig omsorg om fra-
serna och tar väl tillvara dramatiken, med dess böljande skuggspel. Hallgren-
gitarren klingar tjusigt. 

Sammantaget är detta en synnerligen hörvärd skiva, där fina musiker 
lyfter fram något av det förnämligaste som skapats med en gitarr mitt i 
strålkastarskenet. Och ljudbilden är alldeles utsökt. Så uppskattar du musik 
med emotionellt djup, intelligens och kanske en aning tuggmotstånd, rik 
på stimulans för både känsla och reflektion, är den här CD:n något för dig. 

ANGE TURELL

Mårten Falk
Alexander Vetrov – Solo Works For Russian 
Guitar
 
Trots allt som gjorts av Leif Christensen, Matanya Ophee, Oleg Timofeyev 
och Mårten Falk, för att nämna några, är repertoaren för den ryska sju-
strängade gitarren fortfarande något av ett Terra incognita. I detta mysterium 
döljer sig en ännu större gåta – musiken av Alexander Vetrov (1812‒1877). 
Vetrovs samtida ansåg att han var ett geni. Trots det publicerades endast ett 
fåtal av hans verk. Vetrov lämnade efter sig en stor hög med manuskript som 
ca 100 år senare hamnade på Glinkamuseet i Moskva. Det är främst dessa 
manuskript som ligger till grund för den här CD:n. Oleg Timofeyev har 
skrivit en intressant och uttömmande text om Vetrov till CD-häftet. Han 
poängterar att Vetrov, till skillnad från andra gitarrtonsättare runt mitten 
av 1800-talet, inte förlitade sig på vackra melodier utan var mer intresserad 
av att experimentera med harmonier och formstrukturer. Vetrovs musik 
saknar dock inte vackra melodier. Dessa går hand i hand med fantasifull-
het, lekfull formbehandling och avancerade modulationer. Stundtals kan 
Vetrovs musik vara lite nyckfull. Det är den här kombinationen som gör 
Vetrov till en mycket intressant tonsättare.

Mårten Falk har gjort ett fantastiskt jobb att återuppliva den här musi-
ken! Inledande Canzona finns även med på Mårtens CD med rysk och 
östeuropeisk musik från 2008. Mårten bjuder den här gången på en mer 
eftertänksam och kontemplativ tolkning av stycket. Andra höjdpunkter på 
CD:n är Impromptu i C-dur, Elegie, Moderato och Sonata. Moderato är ett 
tre minuter kort stycke som är inspirerat av Beethovens musik. Sonaten, som 
har tre satser, är med största säkerhet den första gitarrsonaten som skrevs 
i ett högromantiskt tonspråk. Det mesta av musiken på CD:n har aldrig 
varit inspelad tidigare. Vetrovs unika musik i kombination med Mårtens 
fina gitarrspel gör att det här är en CD som jag varmt vill rekommendera!

STEFAN WESTER

Taro Takeuchi 
Lovely Nancy – Guitar Music from the 
18th Century.
Hamamatsu Museum of Musical Instruments 
LMCD-2028.

Affectuoso 
– Virtuoso Guitar Music from the 18th Century.
Deux-Elles DXL 1146

Taro Takeuchi är född i Kyoto, Japan, och studerade juridik och musik i 
Tokyo. Senare kom han till England och studerade luta och tidig gitarr för 
Nigel North vid Guildhall School of Music. Takeuchi har speciellt intresserat 
sig för barockgitarr och inte minst för guittar eller med ett annat namn English 
guitar. Den skiljer sig en hel del från gitarren med sin annorlunda utform-
ning, stämning och sina metallsträngar. Det finns en repertoar för guittar av 
varierande kvalitet, men det är egentligen först med Takeuchis inspelningar 
som vi kan få en uppfattning om dess klangvärld och musik. Guittaren var 
troligen ursprungligen en import från Frankrike (cythre eller guitharre alle-
mande) och har mindre gemensamt med den engelska cittern. Till sin guittar 
kunde man också införskaffa en avtagbar klaviatur för högerhandsspelet och 
Takeuchi ger några musikaliska smakprov på denna märklighet. På den första 
skivan, Lovely Nancy, som väl i första hand ska bedömas som en inspelning för 
att demonstrera spelbara museiinstrument, använder sig Taro Takeuchi och 
hans medmusikanter av gamla originalinstrument från Japans enda publika 
musikinstrumentmuseum i Hamamatsu. Staden är annars mest känd för 
stora fabriker som Yamaha och Kawai.

Takeuchi både inleder och avslutar med egna variationer över dansmelodin 
Folie d’Espagne och Greensleeves på den välklingande anonyma femkoriga 
franska barockgitarren från 1770-talet. På samma instrument får vi höra 
den välkända d-mollsviten av de Visée i en något annorlunda version samt 
mindre känd musik av Le Moine och Gretry, sistnämnde i arrangemang av 
Vidal. Repertoaren för guittar riktade sig främst till amatörer och kan till 
viss del betraktas som något enfaldig. Liksom den svenska lutan användes 
guittar i olika musikaliska kombinationer, t. ex. som ackompanjemang till 
sång och som duoinstrument tillsammans med en annan guittar, eller med 
klaver (cembalo, fortepiano), violin m.m. På skivan finns några exempel. I sin 
första utvecklingsfas under perioden 1770‒1785 har den svenska lutan en hel 
del gemensamt med guittar som t. ex. metallsträngar och den s.k. engelska 
mekaniken. Liksom den svenska lutan fick guittaren se sig utkonkurrerad av 
den sexsträngade gitarren och pianot under de första decennierna av 1800-talet. 

Takeuchis andra skiva, Affectuoso, innehåller mer virtuos musik för guit-
tar framför allt av Bach-eleven Rudolf Straube, men också av Bach-sonen 
Johann Christian och Georg Friedrich Händel, alla verksamma i England 
under 1700-talet. Straubes musik för guittar finns för övrigt i en modern 
faksimilutgåva och kan också spelas på en modern gitarr. Vi får också höra 
duoverk med violin respektive cembalo och guittar. Några verk för barock-
gitarr solo av Giacomo Merchi och Francesco Geminiani kompletterar det 
hela. Den sistnämnde publicerade för övrigt sin The Art of Playing Guitar and 
Cetra 1760. Geminianistycket, Menuet Affectuoso, är egentligen ett verk för 

cythre ur Carpentiers verk, men kan också spelas på gitarr. Denna menuett 
har fått ge namn till skivan och får också avsluta. 

Sammanfattningsvis kan man väl konstatera att musiken på de båda ski-
vorna är av varierande kvalitet, men mest intressant på den andra skivan, 
Affectuoso. Musicerandet är det definitivt inget fel på: Takeuchi behärskar 
helt sina olika instrument och får väl ut det mesta möjliga av dem. Hans 
spel på barockgitarren imponerar framför allt och visar en fullfjädrad musi-
ker. Möjligen kunde man önska sig en bättre balans i duoverken, där både 
violinen och cembalon har rollen av ackompanjemang, men dominerar 
för mycket över guittaren. Texthäftena (på engelska och japanska) ger en 
grundläggande information om instrument och repertoar och är utmärkt 
illustrerade. Tack vare Takeuchis inspelningar så har vi fått en bättre upp-
fattning av framför allt guittaren, dess speciella klangvärld och musik, allt 
framfört på originalinstrument.

KENNETH SPARR
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Konsertkalendern
Juni

4  Norge Vesfold Gitarrforum Olavkapellet Manuela Matis violin, 
Gisle Krogseth gitarr. Verk av Corelli, J. Bieber, J.S. Bach och Gisle-
Krogseth.

5  Norge Vesfold Gitarrforum Vallö kyrka Manuela Matis violin, 
Gisle Krogseth gitarr. Verk av Corelli, J. Bieber, J.S. Bach och Gisle 
Krogseth.

5  Stockholm Älta kyrka kl 16.00 Fredrik Hol fagott, Sareidah Hil-
debrand flöjt & Joakim Lundström gitarr.

5  Stockholm Älta kyrka kl 18.00 Fredrik Holm fagott, Sareidah 
Hildebrand flöjt & Joakim Lundström gitarr.

6  Södertälje Enhörna kyrka Duo Dialog, Magnus Grönlund gitarr 
och Dan Larsson klarinett tillsammans med Enhörna kyrkokör 
”Men går jag över ängarna”. 

11  Linköping Rinna kyrka kl 18.00 Duo Dialog, Magnus Grönlund 
gitarr, Dan Larsson klarinett. 

12  Göteborg Nylöse Kyrka kl 17.00 Maria Camitz gitarr J.S. Bach,  
F. Tarrega, H. Villa-Lobos, R. Smith-Brindle m. fl.

16  Stockholm Norsborg kl 19.00 Sillvik, Norsborg. Kalle Skarin & 
Lauri Karlström spelar solo och duo, sonater och danssatser. 
Musik av bl. a. Scarlatti, Giuliani, Albeniz, Poulenc, Vasks, Sö-
rensen, Dyens m. fl.

19  Jönköping Bottnaryd Gunillaberg David Härenstam gitarr, An-
dreas Brantelid cello och Nils-Erik Sparf violin. 

26  Linköping Kaga kyrka Linköping kl 18.00 Duo Dialog, Magnus 
Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett. 

29  Östersunds gamla kyrka kl 19.00 Duo Dialog, Magnus Grönlund 
gitarr, Dan Larsson klarinett. 

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

29  Ljusdal Pomeranshuset kl 18.00 Haga Duo, Sareidah Hildebrand 
flöjt & Joakim Lundström gitarr: Italiensk afton.

29  Stora Kopparbergs kyrka David Härenstam gitarr & Stina Ekblad. 

30  Västerviks kyrka David Härenstam gitarr & Stina Ekblad samt 
Peter Fridholm flöjt & Lauri Antila kontrabas. 

Juli

2  Kramfors Ytterlännäs gamla kyrka kl 18.00 Duo Dialog, Magnus 
Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett. 

2  Norrtälje Kulturfestival kl 18.00 David Härenstam gitarr & Emma 
Tranströmer sopran.

2  Tierp Örbyhus Slott kl 18.00 Mats Bergström gitarr, Kerstin 
Avemo sopran. Verk av Puccini, Verdi, Schubert, Weill.

3  Alingsås Kyrka David Härenstam gitarr & Stina Ekblad.  

3  Västra Irland Kylemore Abbey Gothic Church kl 14.00 Roger 
Broberg gitarr.

3  Luleå Domkyrka kl 20.00 John Elénius solokonsert.

6  Kiruna kyrka kl 19.00 John Elénius solokonsert.

6  Stockholm Bromma Västerledskyrkan kl 19.30 Georg Gulyás 
Impressionistisk gitarrmusik.

6  Örebro Norrbyås kyrka kl 20.00 Timmen innan gryningen. Sa-
bina Agnas gitarr & Anna BomanHald flöjt.

7  Nederluleå kyrka kl 20.00 John Elénius solokonsert.

7  Leksand Munthes Hildasholm kl 19.00 Haga Duo, Sareidah Hil-
debrand flöjt & Joakim Lundström, gitarr: Klassiskt virtuoseri.

8  Luleå Bygdeå kyrka kl 18.00 Timmen innan gryningen. Sabina 
Agnas gitarr & Anna BomanHald flöjt.

9  Oxelösunds kyrka kl. 18.00 Andrej Nikolaev fiol & Joakim Lund-
ström gitarr.

KONSERTKALENDERRECENSIONER / SKIVOR

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

Du hittar oss vid Götaplatsen mitt i Göteborg!
Johannebergsgatan 14 (bakom Stadsteatern)
Tel. 031-160049       www.No1guitar.se
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9  Rättvik Dalhalla kl 20.00 Mats Bergström gitarr med Malena Ern-
man, Sarah Dawn Finer, Magnus Lindgren m. fl.

10  Rättvik Dalhalla kl 20.00 Mats Bergström gitarr med Malena Ern-
man, Sarah Dawn Finer, Magnus Lindgren m. fl.

10  Järvsö kyrka kl 18.00 Krister St. Hill baryton, Sareidah Hildebrand 
flöjt & Joakim Lundström gitarr.

10  Stockholm Adolf Fredriks kyrka David Härenstam.

12  Kivik Södra Mellby Kyrka kl 18.00 Kerstin Avemo sopran Mats 
Bergström gitarr. Verk av Puccini, Verdi, Schubert, Weill.

12  Svärdsjö Kyrka kl 19.00 Timmen innan gryningen Sabina Agnas 
gitarr & Anna BomanHald flöjt

13  Gnesta Kattnäs kyrka ”Musik för tio strängar”. Tove Törngren 
cello och Liv Skareng gitarr.

14  Näsby Park kyrka kl 19.30 ”Det klingar så härligt”. Liv Skareng 
gitarr.

14  Kungsbacka Varla kyrka kl 19.00 John Elénius solokonsert.

15  Halland Opera and Vocal Festival Mitt Lyckliga liv Premiär för 
barnkammaropera för barn. Jessica Bäcklund, Stefan Klaverdal, 
Malin-My Wall, David Härenstam gitarr & Sara Jangfeldt.

16  Gualövs kyrka kl 18.00 Ahora Aqui Urban Agnas trumpet, Sabina 
Agnas gitarr.

17  Kalmar Slott kl 19.00 Eric Lammers gitarr med Astrid Lammers 
violin och Yvonne Nordström gitarr. 

20  Härnösands domkyrka kl. 20.00 Liv och Per Skareng gitarrduo.

21  Nynäshamns kyrka kl 20.00 Amor & Caritas. Musik av Dowland 
och Bach, Erik Malmhav baryton & John Elénius gitarr.

23  Simrishamn Ribbingsberg Trio Söllscher, Anna Söllscher flöjt, 
Johan Söllscher gitarr och Göran Söllscher gitarr.

24  Skebo bruk Trio Söllscher, Anna Söllscher flöjt, Johan Söllscher 
gitarr och Göran Söllscher gitarr.

24–29 Gotland Chamber Music Festival. Mats Bergström gitarr m. fl.

24  Arvika Ingesunds folkhögskola Svenska gitarr- och lutafestivalen 
Stanley Yates gitarr.

25  Arvika Ingesunds folkhögskola Svenska gitarr- och lutafestivalen 
Magnus Andersson luta. 

26  Arvika Ingesunds folkhögskola Svenska gitarr- och lutafestivalen 
Lucas Brar sång/gitarr och Emil Ernebro fingerstyle.

26  Landskrona Trio Söllscher, Anna Söllscher flöjt, Johan Söllscher 
gitarr och Göran Söllscher gitarr.

27  Stockholm Solna Hufvudsta gamla slott Liv och Per Skareng 
gitarrduo.

27  Arvika Ingesunds folkhögskola Svenska gitarr- och lutafestivalen 
Tävling Jörgen Rörbystipendiet.

27  Stockholm Kungliga Operan David Härenstam gitarr & Peter 
Fridholm flöjt.

28  Stockholm Kungliga Operan David Härenstam gitarr & Peter 
Fridholm flöjt.

28  Arvika Ingesunds folkhögskola Svenska gitarr- och lutafestivalen 
Viktor Ritchey gitarr, Yngve Hilding fiol.

29  Arvika Ingesunds folkhögskola Svenska gitarr- och lutafestivalen 
Elevafton.

29  Stockholm Kungliga Operan David Härenstam gitarr & Henrik 
Hugo sång.

30  Stockholm Kungliga Operan David Härenstam gitarr & Henrik 
Hugo sång.

31  Mariefreds kyrka David Härenstam gitarr & Stina Ekblad.  

Andreas Koch 
11 and 13 strings baroque 
GM-Pro 1113

Att altgitarren spridit sig utanför Sveriges gränser bär denna CD vittne 
om. Tyska gitarristen Andreas Koch har sedan många år engagerat sig 
i att utvidga repertoaren för altgitarren och att sprida kännedomen om 
instrumentet. Tillsammans med altgitarrbyggaren Heikki Rousu håller 
han årligen en kurs kring instrumentet, ”Märkisches Gitarrenseminar”. 
Föreliggande CD är Kochs andra skivinspelning med altgitarr och den 
första där han spelar ensam.

Repertoaren är barockkompositörer som Kellner,  Logy,  Weiss,  Roman, 
Bach, Baron och Kühnel. I tre stycken tar Koch fram den trettonsträngade 
altgitarren och visar hur djup klangen kan bli i detta instrument. Det är 
här min största njutning kommer, framför allt när Koch spelar Bachs Air 
i Ess. Göran Söllscher får ursäkta, men detta är min favoritinspelning av 
denna pärla. Även Weiss Passacaille i D-dur får en underbar rymd och 
djup när Koch spelar melodistämma och basstämma med så stort mel-
lanrum att det nästan kan uppfattas komma från två olika instrument. 

ROLF NILSÉN

Sebastián Caldas Zeballos
Nowruz
Daphne 1054

Sebastián Caldas Zeballos (SCZ) är en gitarrist med internationellt gräns-
snitt som sedan många år tillbaka arbetar med bl. a. tango, nytango och 
argentinsk gitarrmusik. Han har nu utgivit sin andra skiva och här samar-
betar han på första spåret med percussionisten Ismael Bértola. Skivan har 
titeln Nowruz, vilket är det avslutande spåret på skivan, en komposition av 
SCZ själv. Mellan det inledande och sista spåret spelar han Piazzollas Esta-
ciones Porteñas och därefter en rad tangoklassiker av kompositörerna Carlos 
Gardel och Anibal Troilo. 

SCZ har rutat in ett musikaliskt revir som han behärskar bättre än någon 
annan gitarrist i vår geografiska närhet, men denna skiva visar också på vart 
han är på väg med sina nya, aktuella projekt (samarbetet med percussionisten 
Bértola och den egna kompositionen). Jag anser det vara ett hälsotecken att 
en musiker hela tiden är på väg och inte vilar lat på vunna lagrar.

ROLF NILSÉN



Augusti

3  Härnösand Säbrå kyrka kl 19.00 Duo Dialog, Magnus Grönlund 
gitarr, Dan Larsson klarinett. 

4  Åre Storvallens kapell kl 19.00 Duo Dialog, Magnus Grönlund 
gitarr, Dan Larsson klarinett. 

4  Västerås Lundby kyrka David Härenstam gitarr & Nils-Erik Sparf 
violin.

5  Göteborg Change Festival David Härenstam gitarr & Stina Ek-
blad.

5  Mariestad Fågelö kyrka kl 19.00 Timmen innan gryningen Sabina 
Agnas gitarr & Anna BomanHald flöjt.

6–13 Copenhagen Guitar Festival

7  Göteborg Musik på Billingen David Härenstam gitarr & Stina 
Ekblad.

7  Alhems kyrka Duo Favoloso, Stefan Wester och Joakim Wik-
ström.

8  Arjeplogs kyrka kl 19.00 Duo Dialog, Magnus Grönlund gitarr, 
Dan Larsson klarinett.

8  Lidköping Stola Herrgård Musik på Slott och Herresäten David 
Härenstam & Stina Ekblad.

10  Sunne Frykensalen kl 19.00 Anita Wall, Anders Lagerqvist fiol & 
Joakim Lundström gitarr.

10  Danmark Köpenhamn Göran Söllscher.

10  Kalmar Mortorps kyrka kl 19.00 Timmen innan gryningen Sabina 
Agnas gitarr & Anna BomanHald flöjt.

11  Mora Kyrka David Härenstam gitarr & Stina Ekblad.

11  Östersund Häggenås kyrka kl 19.00 Duo Dialog, Magnus Grön-
lund gitarr, Dan Larsson klarinett. 

13  Kalvfestivalen David Härenstam gitarr & Stina Ekblad. 

14  Kalvfestivalen David Härenstam.

16–21 Norge Stavanger Festival Göran Söllscher.

17  Stockholm Hägersten Uppenbarelsekyrkan David Härenstam 
gitarr & Stina Ekblad.

18  Stockholm Kungsholms kyrka Duo Dialog, Magnus Grönlund 
gitarr, Dan Larsson klarinett.

18  Stockholm Stora Sköndals kyrka David Härenstam gitarr & 
Emma Tranströmer sopran.

21  Väna-Ryrs kyrka kl 18.00 Timmen innan gryningen Sabina Agnas 
gitarr & Anna BomanHald flöjt.

28  Stockholm Tumba Vretaberg kl 14.00 Hyllning till Frida Kahlo 
Sabina Agnas gitarr & Anna BomanHald flöjt.

28  Malmö Salomon Smith Kammarmusikförening David Härenstam 
gitarr & Stina Ekblad samt Peter Fridholm flöjt & Lauri Antila 
kontrabas.

31  Nyköpings gitarrseminarium Nicolaiskolans aula kl 19.00 Göran 
Söllscher och Johan Söllscher. Från Bach till Beatles. I puben 
efteråt: The 60’s.

September  
1  Nyköpings gitarrseminarium Nicolaiskolans aula kl 19.00. Lucia 

Sánchez Jordán, Stockholms Gitarrensemble, Tim Phelan, 
Michael Neumann flöjt, Richard Arbus och Anita Ekmann dans 
samt stråkmusiker. Argentinsk och brasiliansk musik av Astor 
Piazzolla, Maximo Diego Pujol, Antonio Jobim m. fl. I puben eft-
eråt: Harri Ihanus och den brasilianske gitarristen Nelson Faria.

2  Nyköpings gitarrseminarium Nicolaiskolans aula kl 19.00. Duo 
Suonante Hilma Wikström sång, Mikael Mannberg gitarr: Nor-
dens sånger. I puben efteråt: Cim Frode, fingerstyle, spelar egna 
kompositioner.

3  Nyköpings gitarrseminarium Nicolaiskolans aula kl 16.00. Eric 
Lammers och Roland Hogman Musik av Gaspar Sanz och Joaquin 
Rodrigo. Leo Sörlin Filharmoniska sällskapet under ledning av 
Tim Phelan spelar Rodrigo: Fantasia para un Gentilhombre. 
Avslutning med Seminarieorkestern under Tim Phelan.

3  Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen kl 18.00 Kalle Skarin 
& Lauri Karlström spelar solo och duo, sonater och danssat-
ser. Musik av bl. a. Scarlatti, Giuliani, Albeniz, Poulenc, Vasks, 
Sörensen, Dyens m. fl.

3  Stockholms slott Musik på Slottet David Härenstam gitarr,  
Annika Hudak mezzosopran, Johan Christensson tenor. 

4  Hässleholms kammarmusikförening David Härenstam gitarr & 
Stina Ekblad samt Peter Fridholm flöjt & Lauri Antila kontrabas.

8  Stockholm Farsta Farstastrandkyrkan Lunchkonsert Tove Törn-
gren cello och Liv Skareng gitarr.

9  Stockholms slott Musik på slottet Viva Project, Elena Casoli, Bo 
Hansson, Eric Lammers spelar årstiderna av Vivaldi på gitarr.

10  Karlshamns kammarmusikförening David Härenstam gitarr & 
Stina Ekblad samt Peter Fridholm flöjt & Lauri Antila kontrabas. 

11  Olofströms kammarmusikförening David Härenstam gitarr, Stina 
Ekblad samt Peter Fridholm flöjt & Lauri Antila kontrabas

12  Stockholm Solna Folkets Hus kl 18.00 Hyllning till Frida Kahlo 
Sabina Agnas gitarr & Anna BomanHald flöjt.

14  Kalmar slott Göran Söllscher.

18  Ystad Biografteatern Scala kl 14.00 Hyllning till Frida Kahlo 
Sabina Agnas gitarr & Anna BomanHald flöjt.

28  Ängelholm Göran Söllscher och Mats Bergström.

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