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

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

Kontakta oss för mer information och inköpställen i hela Sverige.

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

Sting
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Svenska Gitarr och Lutasällskapet (SGLS) kan om några år fira 50-årsjubileum. 
Från början låg fokus på det klassiska gitarr- och lutspelet. Sakta men säkert har vår 
verksamhet breddats till att även omfatta visackompanjemang och flamenco. Tittar 
vi på Ingesundsveckan och vad vi deltagare själva vill spela upp på pubkvällarna och 
elevkonserten så hittar vi en mångfald. Från flamenco, brasiliansk gitarr, visor, gitarr-
ensemble från duo till orkester, gitarr med flöjt och nyckelharpa och renässansensemble 
med lutor och sång. Och javisst, man kan också spela blues på nylonsträngat! Allt detta 
ryms väl inom SGLS verksamhetsidé ”att väcka och upprätthålla intresset för kvalifice-
rat gitarr- och lutaspel i Sverige”. Om vi betraktar Uppsala Gitarrfestival, som du kan 
läsa mer om i detta nummer, så är mångfalden och att mötas över gitarrens genregrän-
ser en bärande idé.

På SGLS årsmöte i somras blev det en livlig diskussion om vad vi ska ägna oss åt i 
framtiden. Den diskussionen lär fortsätta, den behövs. Ska vi bredda oss ytterligare till 
att omfatta fingerpicking och andra typiska stålsträngade genrer och bli en bred gitarr-
förening? Fördelen kan vara att det blir lättare att nå fler gitarrister och att vi även blir 
mer attraktiva för den nya generationen gitarrister. Idag är det svårt att sätta etikett på 
många gitarrister, man rör sig fritt över genregränserna. Samma person som ena kvällen 
spelar en konsert med klassisk gitarr kan byta scenkostym till hårdrockare nästa kväll. 

Men det finns givetvis en risk att bli för bred och försöka vara ”allt för alla gitarrister”. 
Risken är då att ingen blir intresserad. Vi måste våga stå för något och lita på att det vi 
har är intressant för andra. SGLS är knappast särskilt känt och vi bör kunna få betyd-
ligt fler medlemmar även med nuvarande profil. En viktig fråga i sammanhanget är: 
Ska vi bredda oss internationellt? Satsa på att nå ut i övriga Norden där det inte finns 
någon motsvarighet till SGLS?

 
Gitarr och Luta kommer att fortsätta ge en bred avspegling av kvalificerat gitarr- och 
lutaspel, inte bara i Sverige utan även internationellt. I detta nummer kan du läsa mer 
om en gitarrens allkonstnär, Mats Bergström. Du möter unga och äldre gitarrister med 
mer klassisk inriktning, en flamencogitarrist, en mästare på lutan och den grekiska 
rebetikamusiken med avancerat spel även på andra stränginstrument. I notbilagan kan 
den visintresserade få en utmaning. Gemensamt för alla genrer är behovet av att sitta 
rätt när man spelar, det tar vi också upp.

  
Sist men inte minst. SGLS är vad medlemmarna gör det till. Fina idéer är inget värda 
om det inte är någon som ser till att de blir verklighet. Vi på tidningen bidrar gärna 
med att uppmärksamma och sprida nya idéer och initiativ som gör att vi kan attrahera 
fler gitarr- och lutintresserade.

Jan Rudling, redaktör

Jan Rudling, redaktör
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GITARRFESTiVALLENTUNA 2014                                

VÄLKOMNA!
VALLENTUNA KULTURHUS

 BILJETTKÖP på Kulturhuset                              
via mail eller vid entrén 

sabina.agnas@telia.com

 Roberto Aussel
Tarik & Julia Banzi                
Johan Norberg & 
Jonas Knutsson
 Kasper Agnas 
 Anita & Sabina

LÖRDAGEN DEN 8 NOV KL.15-21

GITARRFESTiVALLENTUNA 

Klassisk gitarr Flamencogitarr & arabisk luta
Accordeon & gitarr

Saxofon & gitarr
Nyskapande gitarr
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AKTUELLT & NOTISER

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

Även via mobilsurf
ama.mobipage.se

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

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

Då kan du anlita AMA!
Läs mer på ama.se 
eller ring oss idag! 08-587 060 92

Stora Jörgen Rörby-
stipendiet 2014
TEXT: MARGARETA RÖRBY 

Traditionsenligt tävlade tre finalister under Liten Gitarrakademi på 
Ingesund om det stora Rörby-priset. De tävlande hade tidigare i våras 
utsetts av stipendiefondens styrelse: Margareta Rörby, Mats Jacobs-
son, Roland Hogman och Göran Wiström, med adjungerade Mats 
Bergström, Erik Möllerström och Robert Robertsson. 

Av totalt sju sökande hade följande gått vidare till finalen: Jonatan 
Bougt, Mikael Mannberg och Max Näpel. Spelordningen var lottad. 
Först ut att spela sitt program var Jonatan Bougt från Stockholm, 20 
år gammal. Som 17-åring fick han det lilla Rörby-priset 2011. Han 
har gått på Södra Latin där han varit elev till Bo Hansson. Numera 
går han på Royal College of Music i London. Han har tidigare fått 
Kungl. Musikaliska akademiens ungdomsstipendium 2012 och vunnit 
Unga förmågor i Uppsala 2013. Han har även fått ett brasilianiskt 
stipendium, som innebar en månads vistelse i Brasilien med konserter 
och TV-framträdanden. Förutom det obligatoriska stycket Sex 
miniatyrer av Rolf Martinsson spelade han Leo Brouwers Sonata. 

Nummer två att tävla var Max Näpel, 21 år, född och uppvuxen i 
Bramsche i Tyskland. Han började spela där som 8-åring. När han  
var 16 år gammal flyttade han till Sverige för att gå Solbergagym-
nasiets musiklinje i Arvika. Där studerade han i tre år för Martin 
Hultén, varefter han kom in på musiklärarlinjen på Ingesund, med 
Per-Owe Solvelius som lärare. Efter ett år där gick han över till 
musikerlinjen i Malmö och går nu andra året för Göran Söllscher 
och Gunnar Spjuth. Förutom Martinsson-stycket tävlade han med 
Asencios Suite Valenciana.

Slutligen spelade Mikael Mannberg, 24 år, från Västerås. Han 
började spela gitarr vid 11 års ålder för Lars Elenius. Sedermera gick 
han två år vid Mälardalens högskola, där han hade Per Skareng 
som lärare. Nu gör han sin master-utbildning i Piteå för Jan-Olov 
Eriksson. 2012 tävlade han i Unga förmågor i Uppsala (dock utan 
att vinna). Däremot fick han året därpå två prestigefulla, lokala 
musikpriser, det ena Kungl. Skytteanska priset i Umeå, det andra 
Norrbottensakademiens musikpris, som går till en avgångsstudent 
i Piteå. Mikael komponerar även för gitarr. Till hans biografi hör 
också att han var vänsterhandsspelare under många år. Om sina 
erfarenheter från skiftet till högerhandsspel har han skrivit i denna 
tidskrift. Mikael tävlade förutom obligatoriet med Rememorias av 
Nobre och Divertimento ur Assads Aquarelle.

Juryn bestod av Erik Lammers (ordf.), Elena Cásoli, Jan Ekedahl, 
Peter Larsson och Yvonne Nordström. Vinnare blev Jonatan Bougt, 
och juryns motivering löd: ”För ett fint och behärskat spel i ett väl 
sammanhållet program där han visat övertygande artisteri”. Jonatan 
fick även publikens pris, som var en flaska Cava. Frampå kvällskröken 
kunde de tre tävlande i all vänskaplighet ses dela på flaskan och även 
framföra en kuriös gitarrtrio tillsammans från pubscenen, till publikens 
stora jubel. God tävlaranda och no hard feelings, en bra avslutning på 
en händelserik kväll. En intervju med Jonatan finns i detta nummer.

Bastard Barock vinnare i 
3rd NORDEM Early Music 
Competition
Finalen som hölls i isländska Skálholt stod 
mellan tre unga ensembler. En internatio-
nell jury bestående av Johannes Boer, Mark 
Tatlow, Marta Schmidt och Halla Stafáns-
dóttir valde Bastard Barock till segrare för 
deras nytänkande, originella framförande 
och fantasifulla sceniska produktion. 

Bastard Barock är ett nytt barockkollektiv 
som bildades 2013 i Malmö av en grupp 
unga professionella barockmusiker, med 
målet att via total konstnärlig frihet göra 
barockmusiken relevant i modern tid och 
sätta den i nya sammanhang. Gruppen leds 
av teorbisten och gitarristen Marcus Strand. 
Med genreöverskridande samarbeten, 
nytolkningar av gamla verk och energiska 
framföranden har de redan skapat stort 
intresse i musiklivet. www.bastardbarock.se

Rättelse 2/2014
I artikeln om Palats Lascaris har bildtex-
terna för instrumenten inte kommit med. 
Under barockgitarren på s. 36 ska det stå 
”Barockgitarr tillverkad av Rene Vobaum”, 
under bilden i mitten på s. 37 (intill texten 
om viola d’amore) ”Cello tillverkad av 
François Chanot” och under bilden till 
höger på s. 37 ”William Turners gamba  
(i mitten)”.

Uruguayansk gitarrmusik
Umbral dúo de Guitarras heter en gitarrduo 
bestående av Ignacio Correa och Sebastián 
Segarra. Duon träffades under en kammar-
musikkurs i Montevideo, Uruguay 2007. 
Deras engagerade arbete för sydamerikansk 
musik har gjort dem kända i sitt hemland 
som representanter och ambassadörer för 
uruguayansk folklore, vilket har lett till att 
de erhållit flera fina utmärkelser och priser i 
Uruguay.

Deras mål med sitt musicerande är att sprida 
den nutida och traditionella uruguayanska 
gitarrmusiken. Musik som rör sig mellan 
det traditionellt klassiska till det jazziga och 
populära genrer. I höst kommer Umbral 
dúo de Guitarras till Europa, och i september 
besöker de Sverige för att ge en konsert på 
Lilla Akademien i Stockholm.

Baltimore Guitar Society
Det finns många livaktiga gitarrföreningar 
världen över som är intressanta att hålla koll 
på och inspireras av. En av dem är Baltimore 
Guitar Society (BGS) i USA, som firar 25 
år i år och som under sin ledare Asgerdur 
Sigurdardottir bidragit till att Baltimore 
blivit en viktig gitarrstad. Föreningen har 
under sin konstnärlige ledare Manuel Barru-
eco blivit känd för konserter med hög klass. 
Lagom till 25-årsjubiléet hade man givit 
uppdrag till flera kompositörer att skriva ny 

musik för den klassiska gitarren som fram-
fördes på en mycket uppskattad konsert. 
BGS driver också en egen gitarrorkester och 
ordnar regelbundet masterclasses och andra 
event som öppen scen. 

Teorben slår sig in på 
YouTube
Idag finns det många artistkarriärer som 
börjat med ett genomslag på YouTube. 
Vem minns inte ”United breaks guitars” 
som uppmärksammade ett flygbolags usla 
hantering av gitarrer. Den gav Dave Carroll 
en skjuts i karriären. För att inte tala om det 
koreanska gitarrunderbarnet Sungha Yung, 
aktuell nu på Uppsala gitarrfestival, som 
slog igenom på YouTube. Men även mer 
smala instrument som teorben kan få upp-
märksamhet. Den svenske lutenisten Jonas 
Nordberg som gav en uppskattad konsert på 
Liten Gitarrakademi i somras har gjort en 
inspelning av Preludium och Allemande av 
Robert de Visée som fått närmare 220 000 
tittare. Erik Henriksson – gitarrist, 

kompositör och Albin Hagström-
stipendiat
TEXT: JAN RUDLING 
FOTO: ELISABETH HENRIKSSON

Varje år delas Albin Hagström-stipendiet ut. Det har inrättats av 
den legendariske svenska tillverkaren av dragspel och elgitarrer, 
Hagström. Stipendiet kan sökas av dragspelare och gitarrister.  
I år var det fem musiker som fick stipendiet.

En av dem var Erik Henriksson från Överkalix som fick 
stipendiet för sin komposition Höstfjäril, en svit för akustisk 
gitarr bestående av fem delar. Höstfjäril är influerad av allt från 
klassisk musik, flamenco, indiska ragor, rock, pop, japanska 
tongångar och det arktiska klimatet i Norrbotten där han vuxit 
upp. Så här beskriver han den:

– Mest av allt har jag försökt att låta mitt fria gitarrspel vara 
själva kompositionen – mer än att arrangera till exempel en 
skriven melodi med ackordföljd så har just gitarrspelet fått stå i 
fokus som komposition. Många delar i sviten Höstfjäril är också 
uppbyggda av en del improvisation.

Stipendieutdelningen var på folk- och världsmusikscenen 
Stallet i Stockholm i maj med Johan Norberg som konferencier. 
Efter stipendieutdelningen bjöds det på en konsert där 
stipendiaterna själva medverkade.   

– Jag spelade del I och II av Höstfjäril. Det kändes mycket bra 
och jag kände mig ärad att få spela inför det sällskap av gitarrister 
och dragspelare som satt i publiken. Än en gång tack till Kärstin 
Hagström-Heikkinen som ser till att stipendiet finns.

För stipendiepengarna reste Erik till Rio de Janeiro i juni och 
träffade Marco Pereira och spelade brasiliansk musik. 

– Förutom att vara en otrolig gitarrist är Marco Pereira även 
en trevlig och inspirerande man och det var väldigt givande 
musikaliska möten med honom. Att åka till Brasilien var för mig 
en inspirationskälla, en chans att uppleva en annan kultur för att 
få nya idéer och synvinklar till framtida kompositioner.

Erik studerar gitarr för Jan-Olof Eriksson vid Piteå Musikhög-
skola och börjar sitt sista år på klassiska kandidatutbildningen till 
hösten 2014. Förutom akustisk gitarr spelar han även elgitarr och 
medverkar i olika projekt när tillfälle ges. Efter examen är hans 
mål att kunna leva på att spela gitarr som soloartist och i olika 
ensembleuppsättningar samt att fortsätta komponera.
För att lyssna till Höstfjäril, gå in på erikhenrikssonmusic.com
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Hur känns det idag då, så här dagen 
efter?

– Bra, så klart, jättebra!

Om vi backar bandet lite, varför blev du 
just gitarrist?

– Det vet jag faktiskt inte. Jag och min 
kära mor hade olika uppfattningar om det 
där. Jag började spela blockflöjt, eftersom 
pappa spelade hemma, men efter ett tag 
ville jag spela ett ”riktigt” instrument, jag 
kände inte till att det fanns en värld med 
blockflöjt också. Vi hade en gitarr som 
hängde på väggen så då blev det den. Sedan 
gick jag för Margareta Frisk och Arne 
Lindberg på kulturskolan i Högdalen.

Kommer du från en musikalisk familj?
– Ja, verkligen, även om ingen är 

yrkesmusiker. Farfar är nog den som spelar 
mest aktivt, han är kornettist i tradjazzban-
det Mississippi Seven. Och farmor spelar 
psalmodikon och har varit ute och spelat 
i olika kyrkor. Mamma sjunger i kör och 
spelar folkmusik, hon och pappa dansar 
också, folkdans. När jag var mindre gick 
jag några år i waldorfskola, Martinskolan i 
Hökarängen, och där var det också mycket 
musik. En period spelade jag faktiskt fiol.

Och sedan hamnade du hos vår ”special 
master” här, han som fostrat nästan alla 
våra stipendiater, jag menar förstås Bo 
Hansson. Hur kom det sig att du sökte till 
Södra Latin?

– Det var faktiskt den enda gymnasie-
linje jag sökte till, då hade jag bestämt mig.

Du satsade alltså allt på ett enda kort. 
Men om du inte hade kommit in, vad 
skulle du då ha tagit dig för?

– Då hade jag nog sökt till KAP (Kultur-
skolans avancerade program), för då hade 
jag precis fått reda på att det fanns att söka. 
Jag hade rätt bra betyg från grundskolan så 
jag hade nog kunnat komma in på en bra 
akademisk gymnasieutbildning också. Det 
sägs ju att man ska ha en back up-plan att 
falla tillbaka på, men ska man hålla på med 
det parallellt förlorar man mycket fokus 
från det man egentligen vill göra. 

Så du valde att hålla fast vid din vision. 
Det kanske man skulle göra lite oftare i 
livet, eller?

– Absolut, det funkar ju. Om man 
kör på det. 

Men jag tycker du är så ung, är du ovanligt 
ung på din utbildning i London?

– Nej, tvärtom, jag är ett år äldre än dem 
eftersom man börjar skolan ett år tidigare 
där än här. 

Hur är det när man studerar i London, får 
man studiestöd från CSN?

– Ja, det får man. Det är ju så mycket 
dyrare eftersom man betalar en skolavgift 
på 9.000 pund varje år, och sedan kommer 
högre levnadsomkostnader. Men man kan 
ta ut högre belopp där jämfört med vad man 
kan få i Sverige. 

Hur lång är utbildningen på Royal College 
of Music?

– Man går i fyra år och jag har avverkat 
det första. 

Och du är fast besluten att fullfölja den?
– Nu går det inte att ändra, hur jobbigt det 

än kan komma att bli. När man lägger ner 
så mycket, både tid och pengar, kan man ju 
inte hoppa av. 

Du har ju också fått en så bra start och 
redan kommit så långt, så det kan väl inte 
vara meningsfullt att lägga av nu. Så du 
har siktet inställt på att bli musiker, solist 
alltså?

– Det vet jag faktiskt inte, jag tror inte jag 
kan bestämma det. 

Hur menar du då?
– Till exempel, för tre år sedan, 

satt jag här med min spelkompis 
Björn Bergek just i den här 
paviljongen och han visade mig 
om choro, brasiliansk musik, en 
musikstil som var helt ny för mig. 
Av en händelse kom det förbi en 
kvinna som var jättekunnig på 
det där och spelade med oss, hon 
var från Chicago, och detta ledde 
till att vi fick ett stipendium till 
Brasilien där vi vistades en månad 
och fick spela i bl. a. Rio och 
uppträda i TV. Vi fick också ta 
lektioner. Det var en möjlighet som 
bara infann sig, jag hade nog inte 
fortsatt att spela choro om inte det 
hade hänt. 

När man spelar den musiken, har 
man då ett speciellt instrument?

– Björn spelar numera på en 
7-strängad gitarr och den står för 
basen, medan den 6-strängade 
levererar harmoni och rytmer. 

Så du menar att om du ser framåt kan du 
hamna var som helst?

– Just det, det är det jag menar, det beror 
på vilka man klickar med. 

Men du verkar så säker på scenen, jag 
hörde dig inte för tre år sedan (det var 

när Jonatan fick det lilla Rörbystipendiet) 
men vad jag har hört var du lika trygg och 
säker då. Hur har du skaffat dig en sådan 
scenvana?

– Jag vet inte, det var faktiskt min första 
solokonsert den gången, tidigare hade 
jag bara haft korta framträdanden i olika 
elevkonserter och kanske någon längre 
konsert med en ensemble. 

Otroligt, det är ju så viktigt hur man 
framträder på scenen, inte bara själva 
spelet utan man ska ju kunna förmedla 
något också.

– Jag fick höra den gången att jag 
blundade mycket när jag spelade. 

Det märkte jag inte igår, har du tränat på 
det?

– Nej, inte medvetet, jag tycker det 
är skönt att blunda, då koncentrerar jag 
mig. Ibland tittar gitarrister för mycket på 
gitarrhalsen, då blir jag som publik orolig att 
de inte har så bra kontakt med gitarren. 

Hur är det egentligen, undviker man att 
titta på publiken?

– Inte rätt på, i alla fall. Fast Mats 
Bergström gjorde det i förrgår när han 
spelade, han gör ett svep med blicken då och 
då, fast det blev aldrig påträngande när han 
gjorde det. Man ska inte störa folk när de 
lyssnar, tycker jag. 

En sak som jag undrar är hur det var att 
söka in i London, var det tufft? Spelade ni 
upp ett program?

– Jag kom ju in, så jag vet inte vad jag ska 
säga riktigt. Men själva provet var hårdare, 
i Sverige fick man spela vad man ville. I 
London sökte jag till flera skolor och det var 
mer uttalade regler för repertoaren. På vissa 
skolor fick man en lista med obligatoriska 

stycken som man fick välja mellan. På Royal 
Academy var det väldigt specificerat att man 
skulle spela i många olika kontrasterande 
stilar, men styckena fick man själv välja. Det 
innebär att man var tvungen att ha en stor 
spännvidd i sin repertoar, från 1500-talsmu-
sik till nykomponerat. 

Hade ni också en begränsad tid att  
spela på?

– Det var olika från ställe till ställe, jag 
sökte två högskolor i Sverige och fyra i 
England och ingen var den andra lik. 

Vilka skolor sökte du i Sverige?
– Malmö och Stockholm. 

Kom du in på dem också?
– Ja, jag kom in på båda men då 

hade jag redan kommit in i London. 

Det kanske var naturligt att tacka 
ja dit, att komma ut i världen direkt 
och ha en sådan bas att falla tillbaka 
på.
– Ja absolut! Att jag kom in i Sverige 
också var bara en ren boost för att jag 
skulle välja London. 

Nu får vi närmast följa dina 
förehavanden i London, är det Gary 
Ryan du går för? 

– Ja, samt Carlos Bonell och Chris 
Stell.

2011 talade du om din vision, om att 
satsa helhjärtat på det man vill. Hur 
ser du på det idag, tre år senare?

– Även om min dröm redan fört 
mig över Tyskland, Brasilien, London och 
nu i augusti till en turné i Norden med 
Bougt & Bergek Duo, så hoppas jag att jag 
aldrig kommer till en punkt där ”drömmen” 
känns uppnådd. Det handlar om att ha 
förmågan att blicka tillbaka – kritiskt som 
positivt – utan att tappa fokuset framåt, hur 
än drömmen tar form. Nu som då står jag 
inför en framtid öppen för alla möjligheter. 

Dagen efter utdelningen av Rörbystipendiet träffade jag Jonatan Bougt i den lilla 
träpaviljongen utanför matsalen på Ingesund för ett samtal om musiken och framtiden.

– årets Rörbystipendiat 
Jonatan Bougt 

TEXT: MARGARETA RÖRBY   FOTO: ARNE STRÖMBERG  

Foto: Robert Furuhovde

Foto: Robert Furuhovde
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Uppsala Gitarrfestival

Nyfiken på att veta mer möter jag 
festivalgeneralerna, Klaus Pontvik 
och Stefan Löfvenius. Vi träffas i 

högsommarvärmen under årets gitarrvecka 
på Ingesund. Klaus berättar om hur det 
startade: 

– Det började på Ekocaféet som jag 
startade i Uppsala 1998. Caféet var en 
mötesplats med mat, ekologi, musik och 
konst i centrum. Då var det musik av alla 
slag, jazz, klassiskt, gitarrmusik, folkmu-
sik..., internationella artister, kända och 
okända. Det var ett litet ställe, 70 personer 
gick in men då var det trångt. Scenen var 
på samma höjd som publiken och det var 
ett möte på samma villkor som folk tyckte 
mycket om. En röd tråd som utvecklades 
var gitarren som en serie konserter, Guitarras 
por el Mundo, gitarrer på väg i världen. När 
de var nära Ekocaféet så landade de där. 2002 
utökades serien och det kom en fantastisk 
gitarrist och tonsättare från Argentina, Carlé 
Costa. Det var på Ekocaféet som idén om 
gitarrfestivalen föddes.

Stefan inflikar:
– Under hela 90-talet var jag involverad 

i en gitarrfestival i Finland där jag träffade 
alla de stora namnen, Leo Brouwer, David 
Russel ... Den gick i graven år 2000 och sen 
hade jag ingen festival. Så fick jag se det här 
med Ekocaféet, men vad mycket gitarrkon-
serter, bäst att gå dit. Just den här konserten, 
Carlé Costa, jag blev nästan chockad, så 
mycket folk och jättetrevlig stämning. 
Jag blev hembjuden på fest efteråt. Det 
var så det började. Där vi fick den första 
kontakten.

Första festivalen 2003
– För mig är det så att när jag bestämt 

mig då går det väldigt fort. I augusti 2003 
beslutade jag att i oktober ska vi göra den 
här festivalen. Det spelar ingen roll om 
det finns några medel, vi gör festivalen på 
Ekocaféet. Visionen var, Uppsala Internatio-
nella Gitarrfestival och på den vägen är det.
Stefan minns:

– På en av de här festerna där jag spelade 

svensk folkmusik så sa Klaus ”Jag ska starta 
en festival och du ska spela”. 

På första festivalen 2003 var det fyra 
konserter på fyra dagar, Stefan och tre 
latinamerikanska gitarrister. Festivalen blev 
en framgång och planerna smiddes för en 
ny festival 2005. Då hade Stefan kommit 
med i organisationen. Det behövdes större 
lokaler. Klaus skrev ihop en projektplan, en 
vision han skickade in till kommunen och 
kulturnämnden om att göra en stor festival. 
Festivalen 2005 hade invigningskonsert 
i Rikssalen på Slottet, förflyttade sig till 
Reginateatern och avslutade i Alfvénsalen 
vid Fyrisån.

Dagprogrammet – utställningen
Redan 2005 kom dagprogrammet in som 
komplement till konserterna. Stefan håller 
i det:

– Jag tog med mig mina erfarenheter från 
Finland, med dagaktiviteter, masterclass, 
seminarier och annat. Då jobbade jag på 
musikhögskolorna i Örebro och Stockholm 

och fick med mig studenterna där, det var 
uppåt 60–70 studenter och året efter 80 
stycken. Det stora lyftet kom 2007 när vi 
flyttade in i Konserthuset. Förra året hade vi 
över 500 deltagare och 300 av dem lärare, det 
är helt unikt. 

– Dagprogrammet har en viktig social roll. 
Jag fick en kommentar från Peder Riis. Han 
tyckte det var helt fantastiskt förra året. En 
stor del av hans gamla elever som han inte träf-
fat på länge var där. Det 
betyder lika mycket för 
honom som alla konserter. 
”Det är inte bara kvalitet – 
ni gör en mänsklig insats.”

Utställningsdelen kom 
också 2005 och är Klaus 
ansvar:

– Det som sker ska spegla 
bredden inom musiken. 
Förra året var det en tydlig 
ökning av antalet utställare. 
Vi ökade till det dubbla. 
Det kommer gitarrbyggare 
från hela Europa. Också 
mer kommersiella gitarrmär-
ken. Både el och akustiska 
och tillbehör. Det är levande. Det händer 
saker. Man kan känna på gitarrer och testa 
dem. Det blir som en fest både för proffsen 
och de som vill spela litet hemma. 

Festivalens inriktning
Stefan: 

– Vi har båda två idéer om upplägg och 
artister som vi har gemensamt. Det ska vara 
en bred festival och spegla alla stilar, helst 
vara både kvinnor och män. Det ska vara hög 
kvalitet och från olika världsdelar. Vi har alltid 
haft artister från Latinamerika. I år har vi från 
Indien och Korea och som alltid från USA. 

Klaus:
– Det behövs om festivalen ska nå utanför 

”nörderiet”. Gitarrvärlden måste mötas över 
genregränserna, där växer den. Det här ska 
vara en plats för inspiration och oväntade 
möten. Det ska hända massvis med saker – 
musik, mat, utställare. Alla bitarna gör att 
det blir en helhet. Att odla fram en publik är 
viktigt. Man måste skapa de nya artisterna 
och den nya publiken. Jag älskar gitarren och 
är passionerad för musik och alla aspekter 
som gitarren har betytt för omvärlden och jag 
vill lyfta gitarren till en högre nivå. Men man 
måste inse att det handlar om bra musik

– Vi har skapat en närvaro och en bredd 
inte minst internationellt – det finns ett värde 
som inte går att mäta. Alla som varit med 
och sponsrat – och alla frivilliga som är med 
och arbetar bidrar. Var och en har en viktig 
roll att spela. Hur små de än har varit så är de 
jätteviktiga. Många bäckar små... är min devis.

Dynamisk duo
När jag frågar om arbetsfördelningen svarar 
Stefan: 

– Det är jag som har kunskap om gitarren 
och bedömer vilka artister som passar in 

och håller rätt kvalitet. Jag har hand om 
dagprogrammet och kontakterna med 
kursdeltagarna. Den stora biten som det 
är jättemycket jobb med och helt unikt är 
att vi har ett superproffs, Klaus, som sköter 
marknadsföringen. Han har ett otroligt 
nätverk, kontakter med alla möjliga 
viktiga personer, politiker, radio, vi känner 
alla. Det är guld värt. 

Att skaffa sponsorer är en viktig del av 
Klaus arbetsuppgifter och han håller i allt 
med ekonomin, inte minst den knepiga 
uppgifterna att kontraktera artisterna 
och få budgeten att gå ihop och att leda 
festivalorganisationen. 

Två personer med olika roller och 
temperament men med ömsesidig respekt. 
Ibland är det olika uppfattningar: 

– Vi har alltid haft diskussioner. Jag 
gillar att testa. Det som är styrkan är att 
vi kan diskutera och också ändra uppfatt-
ning. Till exempel om vikten av den breda 
publiken. Där har vi påverkat varandra. 
Ibland ställer jag dumma frågor och då 
kan Stefan ryta till. Stefan fyller i:

– Ibland kan jag ändra mig när jag får 
tänka till. Ibland tycker jag att något inte 
är bra. Även om det är bra kommersiellt så 
håller det inte kvalitetsmässigt. Då säger 
jag ifrån.

Artisterna
Hur gör man för att få internationella 
stjärnor att åka till Uppsala? 

– I början var det svårare eftersom vi 
inte var etablerade men vi hade kontakter, 
Alejandro Lemos, Klaus och jag. När 
festivalen växte och speciellt från 2007 
när vi hade en bra lokal. Vilka artister, 
Leo Brouwer och Paco De Lucía... Då 
vände det. Nu känner alla till festivalen. 
Jag har inte hört talas om någon som 

inte vill komma hit och spela. Det bästa 
exemplet är John Williams. Det var svårt att 
få hit honom. Har de väl kommit hit så vill 
de komma tillbaks. Paco de Lucía och Al 
di Meola har varit här två gånger och John 
Williams tre gånger.

Det tog ett halvår att få tag i den japanske 
gitarristen Yamashita och Klaus berättar om 
det mödosamma arbetet med att få hit en av 
årets stora artister, sitarspelaren Anoushka 
Shankar. Det krävdes 100-tals mail. Det 
är ofta många väggar mellan arrangör och 
artist. Klaus:

– För mig är det viktigt att artisterna 
förstår vad festivalen handlar om. De måste 
vara en del av festivalens hjärta. Jag måste 
få prata med artisten själv. För Steve Vai tog 
det ett halvår tills vi fick kontrakt och allt 
på plats. Han skulle komma till Holland för 
ett uruppförande och då åkte jag dit för att 
intervjua honom. Jag visade en film och han 
förstod att det fanns ett hjärta i festivalen. 
Han var så generös. Han skickade en 
hälsning inför festivalen till sina fans – ”you 
have to go, it’s a great festival”. När konserten 
var klar så sa Steve Vai – ”jag kommer gärna 
tillbaks nästa år bara för att undervisa”.

– Vi har vår festivalpub. Vi vill gärna 
att artisterna stannar så många dagar som 
möjligt. Puben är det sociala hjärtat där 
man kan samlas efter konserterna. Vi har 
värdar åt artisterna, våra ambassadörer, 
50 personer som jobbar under veckan. 
Varenda en är en ambassadör för festivalen 
och för Uppsala. Det måste vara profes-
sionalitet och hjärta tillsammans. 

Att nå ut 
Redan den första gitarrfestivalen fick god 
publicitet. Stefan var intervjuad på lokal-
TV. Klaus förstod från starten av Ekokaféet 
vikten av bra kommunikation, att skicka ut 
pressmeddelande, arbeta upp kontakter med 
media och skapa ett stort kontaktnät: 

– Vi blev erbjudna att flytta in i 
Konserthuset 2007 när de såg att festivalen 
bar. Vi hade redan 2005 ett samarbete med 
Sveriges Radio som spelade in alla konserter. 

– hemligheten bakom succén
Från ingenting till en av de främsta festivalerna i gitarrvärlden på 10 år.  
Den lockar världskända artister och drar en stor publik. Hur är det möjligt?  

TEXT: JAN RUDLING 

Några av årets höjdpunkter, Anoushka Shankar, 
Göran Söllscher och Aniello Desiderio.
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Sveriges Radio har varit 
en mycket bra samar-
betspartner. Det blev 
en kvalitetsstämpel för 
festivalen. Det handlar 
om att positionera ett 
evenemang både mot 
”kultureliten” och 
institutionerna men 
också mot publiken.

Stefan kompletterar: 
– Jag kan inte nog 

betona det här med 
marknadsföring, den har 
varit massiv. Den här 
programtidningen som vi 
från början tryckte i  
6 000 ex, och det var 
Klaus förtjänst, har vi  
fått som bilaga i UNT i 
90 000 ex och förra året 
som bilaga i DN. 

Personerna 
bakom
Klaus har två bröder som driver var sin fes-
tival. Peter Pontvik startade 2002 Stockholm 
Early Music Festival som också blivit en 
stor framgång och Yamandu Pontvik står 
bakom Sundsvalls gitarrfestival som har 
arrangerats fyra gånger. 

– Vi är uppväxta i Uruguay med musik 
och kultur. Vi är många syskon som spelade 
teater och sjöng under vår uppväxt. I slutet 
av 80-talet hade Yamandu, Peter och jag 
en ensemble där vi sjöng latinamerikansk 
folkmusik. Sedan fortsatte vi med olika 
saker. Jag blev miljöagronom och arbetade 
med miljöfrågor, KRAV-märkningen, 
var bonde ett tag och har också hållit på 
mycket med matlagning. 

Stefan är utbildad vid konservatoriet 
i Madrid och senare vid SMI. Han 
undervisade 10 år i rad vid den ansedda 
Scandinavian Guitar Festival i Finland 
och ordnade själv några mindre festivaler 
i Stockholm och Uppsala under 90-talet. 
Sedan mitten på 80-talet har han utbildat 
gitarrpedagoger vid SMI och musikhögsko-
lorna i Stockholm och Örebro.

– Jag tror att jag träffat de flesta gitarr-
pedagogerna i Sverige. Gitarrfestivalen har 
gett mig många internationella kontakter 
och de senaste åren har jag undervisat 
mycket utomlands, bland annat i Argen-
tina, Chile, Spanien, Italien, Portugal 
och England. Man kan säga att mitt 
kontaktnät, nationellt och internationellt är 
gigantiskt.

Hemligheten – vad kan  
vi lära oss?
Det finns inget säkert recept för en succé. 
En viktig faktor bakom framgången är nog 
att det var två erfarna personer med olika 
bakgrund som fann varandra och hittade 
ett sätt att samarbeta där deras styrkor 

kompletterar varandra. Det behövs en 
drivande entreprenör som Klaus men också 
någon som Stefan som kan gitarrmusik, 
artisterna och har ett stort kontaktnät. 

Ett viktigt vägval som gjordes var att satsa 
på bredd och ta in många olika genrer. En 
mer smal festival inriktad på klassisk gitarr 
hade nog inte kunnat skapa så stort intresse. 
Och här kanske vi inom SGLS har något 
att lära. Jag passar på att fråga Klaus:

– SGLS föddes utifrån en klassisk 
utgångspunkt, jag tror man ska öppna upp 
och bredda. Viktigt om man vill påverka 
kulturpolitiken inom gitarren. Man måste 
se sig själv med en utomståendes ögon. Vad 
är behoven hos den uppväxande generatio-
nen? Kanske måste man göra något nytt 
som inte har gamla traditioner? Ingesund 
är en jättebra plats för en kurs men kan 
man göra det på en annan plats? Det gäller 
att vara vidsynt och generös och ta vara på 
alla goda krafter och hitta möjligheter till 
samarbete.

Diskussionen om vår framtida inrikt-
ning har börjat, och Stefan som även är 
ordförande i SGLS har lång erfarenhet 
av Uppsala gitarrfestival som kan ge nya 
infallsvinklar. 

Klaus avslutar:
– Jag hoppas att alla ni som läser Gitarr 

och Luta ser och förstår att festivalen är till 
för er. Vi jobbar på. Det är en bra boll som 
rullar. Det gäller att putta den åt rätt håll.
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Den här ställningen kan fungera bra om 
man inte är så lång. Längre personer får 
ofta ont i ryggen av den här ställningen som 
innebär att man belastar bäckenet snett. För 
att klara av den här positionen utan problem 
har många gitarrister skaffat sig ett grundligt 
träningsprogram för att öva upp muskler 
i armar, nacke och rygg. Kombinerat med 
rimliga övningspass med ordentliga pauser 
kan denna sittställning fungera för många.

Nästa sittställning, är korslagda ben 
(position 2), en klassiker som ofta används 
när man kompar på gitarren eller spelar 
folkmusik, blues och liknande. Inte så vanlig 
bland klassiska gitarrister men den spanske 
gitarristen Ricardo Gallén sitter så. Han 
är ganska smal och har långa ben och då 
fungerar det. Gitarrister inom andra genrer 
som brasilianaren Yamandu Costa och den 
argentinske folkmusikern Juan Falú spelar 
ledigt och bekvämt med korslagda ben. Det 
ser avspänt ut. Så gjorde även flamencogitar-
risten Paco de Lucía. Börje Sandquist och 
Mats Norrefalk i Four Hands sitter på 
samma sätt. Stefan fortsätter:

– En del personer kan inte fysiskt lägga 
ena benet över det andra. Det kan också 
vara problem om man spelar klassiskt långt 
upp på banden, man har svårt att nå med 
vänsterhanden. Man kan också få svårt att 
vinkla upp gitarrhalsen vid behov. Ska jag 
spela blues eller folkmusik är det liksom 
fel attityd att spela med fotpall i klassisk 
position. Korslagda ben är då rätt.   

Ett mindre vanligt alternativ och ett 
alternativ till korslagda ben är att ha höger 
ben på fotpallen (position 3). En nackdel är 
att gitarren kommer litet för långt åt höger. 
Det är bra för spel i låga lägen men mindre 
bra i höga. 

Om man byter ut fotpallen mot en 
gitarrkudde (eller annat stöd) och använder 
kudden under vänster ben så får man en 
ställning (position 4) som fungerar ungefär 
på samma sätt som med fotpall under 
vänster ben, d.v.s. position 1. Kudden är 
lätt att använda men kan av en del upplevas 
som en mindre stabil ställning än fotpallen, 
det blir två ”glidytor”, en mellan gitarr och 
kudde och en mellan byxa/kjol och kudde. 
Då kan man istället välja någon form av 
ställning som sätts fast med klämma eller 
sugkoppar. Nackdelen är att det tar längre 
tid att komma i spelläge. En fördel med 
kudden är att den fungerar även med elgitarr 
och att den lätt kan justeras under pågående 
spel. Det gör inte sugkoppar och andra stöd.

Ska man spela mer avancerat fingerspel 
på gitarren behöver man ha en sittställ-
ning som gör att gitarren vilar säkert 

och man kan nå hela greppbrädan utan 
problem. Samtidigt ska sittställningen inte 
skapa muskelspänningar i rygg och nacke 
som kan ge skador på sikt.   

Tidigare var det självklart om man spelade 
klassisk gitarr att man skulle göra som 
Tárrega och Segovia: gitarren placerad på 
vänster ben med fotpall som stöd. På 1970-
talet började fotpallen ifrågasättas eftersom 
den kunde ge upphov till snedbelastning av 
bäckenet och vålla belastningsskador. Då 
kom det fram olika typer av gitarrstöd som 
kudden, ställning med sugkoppar, Gitano 
med flera. De gör att man kan sitta rakt med 
båda fötterna i marken.

För att göra en djupdykning i frågan om 
hur man bör sitta när man spelar gitarr kon-
taktade vi Stefan Löfvenius som har mer än 
40 års erfarenhet som gitarrlärare. Under sin 
långa lärartid har han haft elever med olika 
längd och kroppsformer och -proportioner. 
Händernas storlek och proportionen mellan 
fingrarna varierar också påtagligt. Varje elev 
är unik och kräver att man funderar över 
vad som passar bäst. Det som passar den ene 
passar inte den andre. Stefans vardag:

– Det kan hända att jag sitter med gitarren 
7–8 timmar per dag när jag undervisar och 
jag måste byta ställning då och då. Det finns 
inte ett optimalt sätt att sitta på. Förr eller 
senare får man problem så man behöver 
variera sin sittställning. Har man fått en 
bra grundteknik så kan man nog sitta litet 
hur som helst och ändå spela bra. Varje 
sittställning har sina för- och nackdelar. 
Jag har kommit fram till att det finns fem 
grundpositioner och de lär jag ut till mina 
elever.

5 grundpositioner
Det låter som en förnuftig inställning. Så låt 
oss gå igenom Stefans grundpositioner i tur 
och ordning.  

Den första är den klassiska sittställningen 
med fotpall under vänster fot (position 1). 
Det är den vanligaste positionen som man 
ser hos konsertgitarrister. Gitarrens inbukt-
ning ligger över vänster lår. Man justerar 
höjden på fotpallen och provar sig fram 
tills det känns bra. Det ger en bra position 
för höger och för vänster hand och gitarren 
ligger stabilt. Det finns i denna ställning 
möjlighet att vinkla gitarrhalsen på olika 
sätt från nästan vertikalt läge till nästan 
horisontellt med gitarrens huvud högt. 
Ett vertikalt läge kan vara en mindre bra 
ställning om man ofta spelar barréackord. 
En bra tumregel som passar många är att 
gitarrhuvudet ska vara i ögonhöjd.

Många gitarrister får allvarliga belastningsskador som kan medföra att man måste sluta 
spela. En bidragande orsak kan vara sittställningen. Vi kontaktade Stefan Löfvenius för 
att få en erfaren gitarrlärares syn på hur man bör sitta när man spelar.

TEXT: JAN RUDLING FOTO: JOHANNES KITSELIS 

Sitt rätt  
när du spelar!
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Har man en liten gitarr, t. ex. en sopran- 
eller altgitarr och spelar i ensemble så kan 
en lösning vara att kombinera fotpall med 
kudde (position 7). 

En mer tillfällig ställning (position 8) 
kan vara användbar i passager när man 
spelar mycket barréackord och behöver 

ha en mer uppåtvänd gitarrhals. Man 
vinklar upp gitarren med handen eller tar 
stöd med foten. Ett klassiskt stycke där 
det passar är Leyenda av Albéniz. Efter en 
lång serie fingerspel kommer plötsligt ett 
antal barréackord som ska spelas i högt läge 
och då gör man den här förflyttningen till 
position 8 blixtsnabbt. Ackorden blir lättare 
att ta och man kan trycka på ordentligt med 
högerhanden. Den här positionen underlät-
tar också spel i höga lägen (över 12:e bandet). 

Ytterligare en specialvariant som Stefan 
vill slå ett slag för är ”soffpositionen” 
(position 9). Det kanske låter märkligt 

men är enkelt. Man sitter i soffan och låter 
gitarren vila mot soffan resp. höger ben med 
eller utan kudde (se bild). 
Stefan: 

–Jag brukar visa eleverna sånt man måste 
göra, tråkiga tekniksaker som att nöta 
arpeggion och tremolon och annan höger-

handsteknik. 
Tiden med 
instrumentet 
är viktig. Då 
kan jag lika 
gärna titta 
på TV och 
sitta och spela 
avslappnat 
samtidigt. 
Man kan sitta 
ganska länge 
på det här 
sättet. Som 
uppvärmning 
är det inte så 
dumt. Det är 
inte något jag 
rekommen-

derar när man spelar något svårt. Viktigt 
att soffan inte är för låg. Kan användas med 
korslagda ben eller med kudde på höger ben.

Och en sista position (position 10) är att 
stå upp och lägga upp vänsterbenet på en 
stol. En bra position som kan användas om 
man vill sjunga samtidigt. Men den är också 
bra för att sträcka på kroppen efter en tids 
stillasittande i samma ställning.

Men invänder någon. Det finns fler 
varianter. Kanske vi ska nämna en position 

som Stefan inte tagit 
upp. Många lutenister 
använder sig av ett 
”gitarrband” som man 
har över nacken och 
som är fäst i nacke och i 
botten på instrumentet. 
Det fungerar utmärkt 
även för gitarr. Robert 
Robertsson har kommit 
fram till att det är en 
bekväm position som 
man kan använda för 
alla genrer, klassisk, 
viskomp, blues och 

annat. Det kräver att man borrar och sedan 
skruvar i en knopp i gitarrens sarg där 
stödklossen sitter så att bandet kan få fäste. 

Flyttar man kudden till höger ben 
(position 5) får man en snarlik position som 
med fotpallen. Det är nog Stefans vanligaste 
position vid undervisning. Den passar enligt 
min egen erfarenhet mycket bra om man 
spelar kontrabasgitarr. Den gitarren är större 
och man får då en bra spelposition där man 
obehindrat når över hela greppbrädet.

Specialpositioner
De fem grundpositionerna täcker in de 
flesta behov. Varierar man mellan några 
av dem, t. ex. om man spelar mycket med 
fotpall i den klassiska position 1, så kan det 
vara läge att ibland flytta fotpallen till det 
högra benet eller byta till korslagda ben. För 
den som använder kudde är det smidigt att 
skifta kuddens placering mellan höger och 
vänster ben.

Om man vill ha gitarren perfekt centrerad 
så kan man göra som en känd gitarrist, 
Pepe Romero. Han flyttar gitarren något till 
höger så att den inte riktigt vilar i gitarrens 
inbuktning. Kanske kan kännas litet osäkert 
till en början men väl värt att testa. Vi kan 
kalla det position 6.

Sist men inte minst. Det finns gitarrister som står och spelar 
avancerat fingerspel, ofta enbart med ett gitarrband. Ett känt 
exempel är Tommy Emmanuel. Han har extremt stora och starka 
vältränade händer. Men även gitarrpionjären Nils ”Banjo-Lasse” 
Larsson stod och spelade. 

Stolshöjden viktig
Det är viktigt att man sitter på en stol som är bekväm och som är 
på rätt höjd. Men ofta passar inte stolarna. Man bör ha rät vinkel 
mellan lår och vad när man sitter. Har man korta ben kan det var 
bra att använda en planka för att lägga under fötterna för att få rätt 
vinkel. Stefan brukar använda en planka på 7–8 cm som stöd för 
fötterna. Har man för hög stol blir det lätt att man sitter och lyfter 
fötterna och då kan man få problem med muskelspänningar.

Ett viktigt tips när det gäller stolar finns i Gitarr och Luta 2/2011, 
”Överlevnadstips för gitarrister”. Och det är att höja bakändan på 
stolen några centimeter. Då får man en skonsammare ställning för 
ryggen. I artikeln finns även tips på olika enkla övningar man kan 
göra med gummiband för att sträcka ut olika muskler så att man 
undviker belastningsskador.

Byt position och ta pauser
Så slutsatsen är att du ska byta position då och då när du sitter och 
spelar gitarr. Och Stefans råd om sittställningar är precis vad ergo-
nomer idag förespråkar när det gäller arbete i sittande ställning. 

Till sist: Undvik att sitta statiskt, försök att röra på dig lite inom 
den position du använder. Byt position ofta och ställ dig gärna upp 
då och då. Glöm inte bort att ta pauser och res på dig! 
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I den andra artikeln om Mats Bergström handlar det bl. a. om hans arbete med musiken av 
Bach och Polar Music Prize-vinnaren Steve Reich. Vidare om hans ”fifteen minutes of fame” 
i Royal Albert hall, London, ”som höll på att gå åt skogen” endast dagar före konsert. 

Hemma hos gitarristen 
och trebarnspappan 
Mats Bergström. Del 2

Jag har ju en här framför mig!
– Nej, jag är inte riktigt en sån person, och 

dessutom för gammal!! Det skulle behövas 
någon i tjugofemårsåldern som gjorde 
fantastiska saker.

Jag läste en siffra gällande kommuners 
kostnader inom idrotts/sportområdet, 
där utgifterna – antagligen mestadels i 
storstadsregioner – ökat med 70(!)% de 
senaste tio åren. Det kunde vara intressant 
att väga den kostnaden mot kulturskolor-
nas… Jag tror i ditt fall att det är viktigt 
att ge människor chansen att höra klassisk 
musik ”live”.

– Jovisst! När jag är ute och spelar, om 
man skulle mäta publikens genomsnitts-
ålder, är det garanterat 60+, kanske ännu 
högre, men, det finns en konsertserie för 
barn som heter ”Klassiskt tonande”. Det 
började på ett ställe i Stockholm som heter 
Kammaren. Det var ett antal musiker som 
började göra en konsertserie för vuxna, 
och jag har själv ofta spelat där genom 
åren. Musiker som medverkade gjorde 
även barnkonserter 
under dagtid. Det 
var Staffan Scheja, 
Martin Fröst, Mats 
Rondin m. fl. Det var 
verkligen på en hög 
nivå. Den konsert-
serien fortlever fastän i annan regi. Jag har 
gjort några program där för förskolegrupper, 
där man spelar samma repertoar som för 
vuxna, men i betydligt kortare segment, 
kanske ett par minuter.

Hur har gensvaret varit?
– Det har varit otroligt bra! Till konceptet 

hör idén att barnen ska komma och uppleva 
tre konserter, för att det ska bli en vana, 
och en rutin. Dessutom medverkar en 
skådespelare som gör rollfiguren ”Tona” 
som barnen då hinner lära känna. Det finns 
en ramberättelse, med korta musikstycken 
inlagda. Det är ganska korta konserter, ca en 
halvtimme. På det sättet lär barnen känna 
”Tona” och får lite konsertvana, och får 
framför allt höra klassisk musik spelas ”live”. 
Det tror jag är jättebra. Tre gånger under en 
dagisperiod är ju inte så mycket, men bättre 
än ingenting.

Säkert kan en sådan upplevelse i unga 
år för någon bli ett frö som kan växa till 
i tonåren t. ex., så att man kanske blir 
nyfiken på – i ditt fall – gitarren, eller vad 
tro du?

– Jo, precis så tror jag också. Det har 
även varit tankeväckande för mig. Vi har 
företrädesvis spelat för ganska välbärgade 
förskolebarn i Stockholms innerstad. Sedan 

har man kommit ut till Skärholmen utanför 
Stockholm, ett synnerligen multikulturellt 
område. ”ojj, ojj, nu kommer det bli jobbigt 
här!” tänker man. Det kan ju vara svårt 
för barn att koncentrera sig, men där har 
barnen suttit som droppar och lyssnat 
otroligt uppmärksamt! Där fick man för 
sina förutfattade meningar…

Mats reser ju flitigt runt i Sverige. Det är 
både större och mindre orter som får besök.

– Att det fortfarande fungerar att åka 
ut i landet, möta en publik, t. ex. ”Avesta 
kammarmusikförening” eller liknande, 
hänger ju mycket på att det finns ”eldsjälar” 
som jobbar med detta, att ordna konserter, 
ansöka om kulturbidrag etc. Det gör att 
du kan få skäligt betalt för ett sådant jobb. 
Dessvärre är de här eldsjälarna en ”utdöende 
art”. Jag håller tummarna för att de ”gamla” 
ersätts av nya, unga, underifrån. Men jag är 
lite skeptisk. Vi ser här ute där vi bor, att det 
är svårt att värva folk till alla verksamheter, 
alltså helt enkelt när det gäller att gratis 
ställa upp på sin fritid.

Jag vet inte om det är enklare att värva 
frivilliga till idrotts- och sportvärlden? Jag 
märker dock ett enormt engagemang där! 
Om man t. ex. står i kassakön på ICA, 
kan man ofta ta del av eftersnacket från 
helgens match m.m. Vi kanske får vänta 
och se att när de dagisbarn du spelat för 
blir vuxna, kanske de kan föra traditionen 
vidare att ta med sina barn på konsert? 

– Ja, absolut. Vi får åtminstone hoppas 
på det!

 
Finns det något som en typisk  
arbetsdag i ditt liv?

– Ja, alltså, en typisk arbetsdag under 
en turné är världens enklaste tillvaro, jag 
älskar ju den! Den kan se ut så, att man 
vaknar en morgon på ett bättre hotell, går 
ner i matsalen och äter en bra frukost (som 
någon annan tagit fram, och sedan diskar 
efteråt…). Sedan åker man vidare till en 
annan ort, och mot kvällen blir det återigen 
konsert. Publiken belönar en med applåder 
och blommor! Därefter kanske man ”tar 
en öl” med medmusikanterna innan man 
kryper ner i ännu en hotellsäng... Detta är 
den enklaste formen av tillvaro i mitt liv. 
En annan ”typisk” arbetsdag kan vara här 
hemma, då man först ska få upp barnen. Vi 
brukar sätta klockan på 06.35, fixa frukost, 
se till att barnen inte slår ihjäl varandra…(!) 

Mats har figurerat i så skilda sam-
manhang som kungens 40-års-
jubileum med direktsändning i 

TV, ackompanjerandes operaarior m.m. i 
det tidigare kalkbrottet Dalhalla i Rättvik. 
Dessutom i olika körsammanhang m.m. 
Dock inte så ofta på gitarrfestivaler. Jag 
undrar varför? 

–Jag har egentligen aldrig sökt mig till 
gitarrfestivaler, tvärtom! Jag har känt ett 
behov av att gitarren ska och kan hävda sig 
utanför sina avgränsade reservat. Jag kan 
uppleva att det fortfarande finns så många 
fördomar mot gitarren, och det känns så kul 
att kunna motbevisa folk! En bra sångare 
och bra repertoar är överordnat vilket 
ackompanjemang som används.

…som i Die schöne Müllerin! 
– Ja, t. ex. 
 

Jag har hört från initierat håll att nivån 
på sökande till musikhögskolorna sjunkit 
senaste åren vilket kan kännas oroväck-
ande med tanke på återväxten av musiker 
i orkestrar i landet bl. a. Vad anser du bör 
göras generellt, för att höja statusen för 
den klassiska/akustiska musiken, i tider 
som dessa, med fem(!) melodifestivaler i 
TV om året t. ex.?

– Det måste naturligtvis börja i skolorna, 
att man uppgraderar musikämnet! Nu 
följer jag inte så extremt noggrant den 
pedagogiska utvecklingen på musikhög-
skolorna, men vad jag förstår så kan man 
inte längre utbilda sig till gitarrpedagog, 
alltså det som hette ”I/E-lärare”, d.v.s. 
instrumental- och ensemblelärare. Det var 
en utbildning anpassad för dem som inte 
vill undervisa i stor klass, eller satsa på en 
solistkarriär, utan med inriktning på att bli 
instrumentalpedagoger. Det var en jättefin 
utbildning, som man nu tagit bort. Det 
kanske inte är något problem på kort sikt, 
men inom några år kommer det att saknas 
lärare av det slaget! Jag har tyvärr inte någon 
ljus syn på framtiden i den här frågan. Jag 
tror också man måste lyfta blicken, inte bara 
titta på enskilda utmaningar, t. ex. ett tag 
är det kris inom fagottskrået… senare för 
stråkkvartetter…

Det är väl också tror jag, ett symptom 
på den klassiska musikens status, rent 
generellt?

– Ja, och kanske för den unga generatio-
nens vilja eller eventuella ovilja att ägna sig 
åt någonting som inte ger så snabb utdel-
ning… Sedan finns det ju isolerade öar som 
exempelvis Lilla Akademien i Stockholm, 
där man kan drilla barn på ett fantastiskt 
sätt! Jag går väl lite och hoppas på att det en 
dag ska komma en ”gitarrens Martin Fröst”! 

TEXT OCH FOTO: BENGT MAGNUSSON, ben@ur.se

Det finns fortfarande så många 
fördomar mot gitarren
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Ser du en dag utan gitarrövande som en 
förlorad dag? 

– Nej, det gör jag inte. Sedan är det så 
att jag kan göra lite ”nytta” i bilen också, 
som att lyssna på nyutgiven musik, som 
jag annars sällan hinner. Man sätter igång 
tankarna… Det är alltid en tillfredställelse 
när man får en idé till något ”kul” på sce-
nen. Det är ofta så med Malenas konserter, 

att det är en stor publik, och man 
får tänka sig konserten som en slags 
show. Visst, det är klassisk musik, 
men vi verkar inom underhållnings-
branschen så det gäller att paketera 
repertoaren på ett attraktivt sätt! 

Tycker du idag att du har nytta av din 
tidiga musikerkarriär, när du huvudsakli-
gen spelade ”populärmusik”?

– Ja, otroligt mycket! Om man jobbar 
inom underhållningsbranschen, där det inte 
finns några subventioner från samhället, 

skaffar man sig en realistisk syn på hur 
villkoren är. Nämligen, kommer det ingen 
och lyssnar, blir det inget betalt. Jag minns 
en gång, efter en turné med Lill-Babs, 
som publikt sett hade gått si så där. Vi i 
bandet fick våra tolvhundra (eller var nu 
gaget generellt låg på 80-talet). Men Barbro 
kom hem utan en krona för att det inte 
kommit tillräckligt med publik… För den 
som enbart verkar i det subventionerade 
kulturlivet finns inte alltid förståelsen för 
förhållandet mellan intäkter och utgifter. 
För mig känns det rätt så skönt att ha en fot 
i vartdera läger s.a.s. Det gör det lättare att 
bevara ett slags ödmjukhet.

Vad är roligast, att spela solistiskt eller i en 
ensemble? 

– Om jag var tvungen att välja… skulle 
det bli ensemble.

Varför då?
– Jo, jag skulle annars tröttna kolossalt på 

mig själv! Jag spelar ju solo emellanåt, ibland 
med orkester. Varje gång det händer får jag 
lyfta mig själv i håret och vårda gitarrspelet 
lite extra! Det är ju så utsatt och exponerat, 
och lite för avslöjande om man inte är i 
toppform… På det sättet är det väldigt 
värdefullt. Det är inte alltför ofta jag går av 
scenen med känslan av att framförandet var 
det bästa jag gjort. Däremot var det exakt 
den känslan nu senast i Zürich med Malena, 
då vi båda sa: ”fasen, det här var bland det 
roligaste vi gjort!” Tre extranummer och 
stående ovationer. Sedan kom en fin, lång 
recension i ”Züricher Zeitung” om Malena. 
På två rader i den stod det att jag spelade 
gitarr och hade gjort arrangemangen. Det 
var allt som stod om min insats! (haa-haa) 

Känner du att du ofta hamnar i skuggan 
som ackompanjatör till, exempelvis, en 
sångsolist?

innan man får iväg dem till skolan.  
(De kan alla snart ta sig själva till skolan, 
men Hjördis får vi tills vidare skjutsa, eller 
cykla till skolan.) Om ett barn är sjukt en 
dag, får man givetvis ändra alla planer! 
Annars kan man då jobba några timmar, 
öva eller vad man håller på med, innan det 
är dags att hämta barnen från skolan… 
skjutsa dem till olika aktiviteter… middag. 

Sedan när barnen lagt sig på kvällen, sam-
språka lite med frun. Sedan känner man 
efteråt: ”Nehej, idag hann jag inte öva heller 
på gitarren…”, ”de där mailen fick jag inte 
tid att besvara idag...” etc., det är en annan 
vardag som – tycker jag i alla fall – ställer 
högre krav. Men jag skulle inte vilja ha det 
ena enbart, eller det andra, det är en förmån 
att få växla om där!

I allt detta pysslande med planering, 
administration och att få allt att fungera, 
vad är din drivkraft – förutom då givetvis 
den ekonomiska aspekten – att fortsätta 
att hålla på?

– Ja, som tur är, får jag erkänna, är jag 
faktiskt road av lite kontorsarbete också 
(haa-haa). Jag tycker det kan ha sin charm! 
Det kan vara roligt att ha produktionsmö-
ten, diskutera repertoar. Igår hade vi ett 
möte inför konserter i Dalhalla, Rättvik, 
med bland andra Malena Ernman. Man 
kläcker idéer om olika låtar man kan 
samsas om. Det är ganska många med i det 
projektet: Lill Lindfors, Nisse Landgren, 
Svante Henryson och en stråkensemble. En 
sådan dag sitter man i bilen först en dryg 
timme, sedan möte kombinerat med lunch. 
Därefter i bilen hem och sedan hämta 
barnen. Då blir det inget gitarrspelande 
den dagen…  

ojj,ojj nu kommer det  
bli jobbigt här!

scenen i Albert Hall och spela Steve Reich 
inför ca sex tusen människor som jublar, det 
var mäktigt! Det höll på att gå åt skogen… 
Jag trillade och ådrog mig en fraktur på 
höger armbåge tio dagar före konserten. Jag 
kunde vare sig sträcka eller böja på armen. 
Som tur var gick det ändå att spela gitarr 
med den, så jag kunde utföra uppdraget 
utan större problem. Sedan gjorde jag om 
det i Royal Festival Hall för ett år sedan. 
I maj ska jag återigen göra det stycket och 
ett annat verk, 2x5, i Norge i Grieghallen 
med London Sinfonietta. Det har varit en 
väldigt lång process med Electric Coun-
terpoint men arbetet har givit en enorm 
utdelning, får man ändå säga! Jag har gjort 
tre inspelningar av stycket. Tredje gången 
tycker jag att jag fick till det bra. Bach har 
jag ju hållit på med länge också, men det är 
andra processer…

Vad skiljer arbetet med Bach från Steve 
Reich?

– Ja, dels är det mycket större tolknings-
utrymme. Bach kräver mera forskning, man 
sätter sig in i uppförandepraxis m.m. Men 
jag gillar ju Reich också, han känns som 
en gammal jazzrock-kille. Fusionmusik för 
fullvuxna!

Din egen tonsättarambition då, odlar  
du den?

– Njaee, det är inget som 
pockar på, direkt. Däremot 
kan jag ha idéer om stycken 
som andra har skrivit och hur 
man kan foga ihop dem till 
ett sammanhang. Den senaste 

inspelningen, där hade jag en hel del 
disparata stycken, som jag försökt få ihop 
just till ett sammanhang. Vad skulle trivas 
ihop? Olle Adolphson med Mikael Edlund? 
Jag har mer den typen av idéer, än de 
musikaliska som kan bli nya musikstycken. 
Det ger utlopp för ett annat slags kreativitet.

Kan man beskriva det metaforiskt lite som 
att blanda olika ingredienser för att göra 
en ”ny” kaka?

– Ja, kanske det…! Eller, blanda basilika 
med jordgubbar! På det sättet känner jag 
mig ändå delaktig i den nya musiken. 
Annars är jag inte så inne i – det här som 
börjar kännas som en subkultur bredvid 
andra subkulturer – den nutida konstmusi-
ken. Jag är inte så involverad i den världen, 
däremot har jag samröre med många 
kompositörer. Jag kände när jag höll på att 
spela in min senaste CD, att jag kunde, tja, 
ringa och beställa ett knippe nya stycken!

Har du fått musikstycken tillägnade dig?
– Ja, många.

Hur många verk talar vi om, ett hundra-
tal?

– Nej! Men ett par dussin kanske.
– I höst ska jag för tredje gången spela 

Bachs partitor och sonator (ursprungligen 
för soloviolin). Det har jag gjort nu två år i 

rad. Jag tänkte att om jag får en tredje chans 
vill jag försöka göra det utantill. Det är lite 
som att anmäla sig till ett maratonlopp och 
se om man orkar runt!

Du älskar den musiken också antar jag?
– Ja, den musiken är naturligtvis helt 

otrolig! Jag har jobbat över tio år nu med 
de här styckena. Det blir glesare och glesare 
mellan mina revideringar. Så nu börjar det 
kännas som en bearbetning jag kan leva 

med. Jag har helt enkelt suttit med manu-
skriptet av Bach och anpassat det för gitarr. 
Det är jag förstås inte den förste att göra. 
Men jag är ju så van att göra mina egna 
versioner. Det började egentligen med att 
en av mina studenter, när jag undervisade 
på Musikhögskolan i Stockholm mellan 
2001 och 2006, dök upp med en befintlig 
utgåva av en sats ur den tredje sonaten, den 
i C-dur, som jag inte hade spelat själv. Vi 
satt och knåpade med den. Jag blev mer och 
mer skeptisk till den… Det slutade med att 
jag tog med den hem och gjorde om hela 
satsen, och senare resten av sonaten… så 
småningom en till… Nu har jag gjort varvet 
runt, både en och två gånger. Jag har varit 
grundlig.

Det finns ju lite olika sätt att göra detta 
på, vad jag förstår. En del transkriberar 
exempelvis för gitarr eller altgitarr, med 
basgångar som oktaveras ner t. ex. Är 
det rätt väg att gå, eller ska man ”höra 
violinen”, fastän man spelar gitarr?

– Det ska kännas som gitarrmusik när 
man hör det! Man kan ju aldrig veta hur 
Bach själv gjort, men man får försöka gissa 

– Jo, det gör man alltid, medialt, när man 
jobbar med en berömd sångare! Det finns 
det många exempel på, och det får man vara 
beredd på. Så länge den man jobbar med 
visar respekt och uppskattning är det inga 
problem. Däremot har jag stött på enstaka 
sångare med ett respektlöst sätt. Då har jag 
”satt ner fötterna”, vilket någon gång gjort 
att det skurit sig fullständigt… men det 
har varit ovanligt. Som sagt, om jag skulle 
tvingas välja mellan att vara solist eller 
ensemblemusiker, är det ingen som helst 
tvekan, det skulle vara ensemblemusiker!

Vad ligger skillnaden i att instudera ett 
relativt nyskrivet verk av exempelvis Steve 
Reich, för 14 förinspelade gitarrer, + en 
”live”-stämma, och ett soloverk av Bach? 
Är det två skilda världar?

– Ja, det skulle jag nog säga. Tolknings-
utrymmet i Steve Reich är mycket mindre. 
Det är väldigt strikt, eftersom man ska 
spela in så många gitarrstämmor. Man kan 
inte plötsligt känna för att ”nu vill jag göra 
ett ritardando”, exempelvis. Det fungerar 
inte! Redan när du lägger första spåret har 
du s.a.s. målat in dig i ett hörn. Hela det 
stycket står ju och faller med att allting 
är helt synkroniserat. Just det stycket har 
jag levat med sedan 1993. Det är skrivet på 
80-talet för gitarristen Pat Metheny. Stycket 

är en kvart långt och har totalt femton 
stämmor. Så inspelningsprocessen är enormt 
tidskrävande, även om du skulle lyckas spela 
helt rätt från början till slut.

Har du ett control track då, för att 
orientera dig?

– Ja, jag har spelat in ett trumspår först, 
ett ”click”, eller vad man ska kalla det. Det 
var en trummaskin jag använde. Jag har 
faktiskt använt små temposkillnader i slutet 
av sista satsen, ett litet accelerando, som 
man faktiskt inte hör. Men jag tyckte att 
det hördes när det inte fanns. Vid en Steve 
Reich-festival i konserthuset i Stockholm 
spelade jag stycket utantill för första gången. 
Det är svårmemorerat som tusan! Det är 
nämligen så likartat hela tiden, med endast 
små förändringar, men jag hade spelat det så 
många gånger, under en så lång tidsperiod, 
så till sist ”fastnade det”. Steve Reich blev 
väldigt begeistrad, så senare samma år fick 
jag mina ”fifteen minutes of fame” genom 
att framföra stycket i Royal Albert Hall i 
London. 

Hur var det?!
– Ja, det var helt otroligt! Ett Royal Albert 

Hall fyllt av Steve Reich-älskare! Steve Reich 
själv var förstås också på plats. Publiken 
visste väl inte vem jag var, men älskade 
musiken jag spelade. Att vara ensam på 

Det är svårmemorerat  
som tusan!

Janne Bengtson, Nisse Landgren, Malena Ernman och jag sjunger fyrstämmigt i Alice Babs-hyllningen 
”Scandinavian Shuffle”, ett av The Swe-danes paradnummer. Instrumentet är en ”guitalele”.  
Foto: Elena Mastynskaja
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att få till det. Däremot med violinstyckena 
är det ytterst få ställen där man inte ”rakt 
av” kan spela som det står. Dessutom kan 
du fylla ut neråt med de tre extra tonerna 
som gitarren har, men som violinen 
saknar. Det vore ju idioti att inte utnyttja 
dem! (Detta skulle man kunna skriva en 
avhandling om!)

Upplever du att vägen 
mot målet, alltså hela 
processen att hitta 
”rätt” i transkrip-
tionsfasen, också är 
stimulerande? 

– Ja, det är den verkligen! Jag har lite 
svårt att ”sätta punkt” eller säga ”nu är jag 
klar!”, det hänger väl ihop med att det är 
så kul att befinna sig mitt i arbetet med 
transkriptionen.

Bach blir man väl aldrig ” färdig” med 
eller hur?

– Nej! Därför känner jag heller inget akut 
behov att spela in det hela på CD, men jag 
gör gärna lite konserter då och då. Det är 
ganska sällan det passar att spela alltihopa 
komplett. Verket tar väl drygt två timmar. 

Jag har framfört det två år i rad i Kulturhu-
set i Ytterjärna, utanför Södertälje, och ska 
göra det i höst under allhelgonahelgen igen. 
Det är ju lite överkurs, för riktiga nördar 
som vill höra alltihopa på ett bräde! Men 
det är en härlig utmaning att ge sig i kast 
med.

Vad skulle du ge för råd till en tjej eller 
kille, kanske student på musikhögskola, 
eller som just kommit in på liknande 
utbildning, och som drömmer om att göra 
det du gjort och gör?

– Jag brukar ge rådet att ta alla möjlig-
heter att spela i olika sammanhang, även 
om man inte tror det ska ge någonting! 
Min paradhistoria är när jag fick möjlighet 
att vikariera på en matinéföreställning på 
Göta lejon i Stockholm av föreställningen 
”Emil i Lönneberga”. Detta var i början 
av 80-talet. Det var kanske inte den typen 
av jobb man drömde om när man gick 
på Musikhögskolan…”Snickerboa”... och 
sånt där! Men det gjorde jag i alla fall. Där 
satt även Nisse Landgren i orkesterdiket. 
Nisse behövde då en gitarrist till sitt band, 
så samma kväll repade vi med hans band. 
Där lärde jag känna hans trummis, Vilgot 
Hansson, som också spelade med Tommy 
Körberg… Kort därefter behövde Tommy 
en gitarrist till sitt band. Hade jag inte 
tackat ja till Emil i Lönneberga, då hade jag 
senare inte hamnat hos Tommy Körberg. 
Där man minst anar det, uppträder de där 
möjligheterna… Ett annat råd. Påfallande 

hur han hade gjort om han skrivit detta 
för sexsträngad gitarr. Om man lyckats 
bra ska det kännas som om musiken 
ursprungligen komponerats för gitarr. Det 
är väl, antar jag, lite som när en översättare 
ska översätta en Shakespeare-sonett till 
svenska. Ambitionen då måste ju vara 
att ge upplevelsen av att texten är skriven 
på svenska från början. Man ska inte 

höra engelskan bakom, det blir nog inte 
så lyckat tror jag. Sedan kommer väl en 
och annan finsmakare att bara vilja ha 
sin Shakespeare-sonett på engelska ändå, 
kanske också med sextonhundratalsaccent!

Nigel North är verkligen en förebild med 
sina lutversioner av de här styckena! När jag 
bestämde mig för att transkribera alla sex 
violinverken av Bach för gitarr, kände jag 
mer och mer att de här styckena fungerar 
förträffligt på gitarr! Bättre än lutsviterna, 
alltså de vi kallar för lutsviterna. Jag har 
ofta känt med dem att det är så jäkla svårt 

många som jag jobbar med f.n., lärde jag 
känna redan under studietiden på Musik-
högskolan, som Olle Persson, Lena Wil-
lemark, Joakim Svenheden. Det tycks vara 
betydelsefullt enligt min erfarenhet, vilka 
man lär känna tidigt, under studietiden. Då 
tänker jag, att om man förlägger sina studier 
utomlands alltför tidigt, kanske man i och 
för sig knyter jättebra kontakter i exempelvis 
Österrike, Tyskland, England eller USA. 
Vill man sedan efter studierna flytta hem 
till Sverige igen, undrar jag hur värdefulla 
de kontakter man tagit utomlands tidigare 
egentligen blir? Jag brukar faktiskt uppmana 
unga musikstuderande att vänta lite med 
utlandsstudierna, att inte ha för bråttom! 
Man kan ta det senare.

Tycker du det är lustfyllt att undervisa?
– Ja, det tycker jag. Det händer att jag ger 

någon privatlektion, senast igår! Det var en 
gitarrist som ville gå igenom ett stycke som 
jag givit ut. Det var lustfyllt och trevligt, och 
så lärde jag mig själv något: jag fick en ny 
fingersättning på ett ställe, som jag inte hade 
kommit på själv. Det ger alltid någonting 
tillbaka. Sedan skadar det inte när man blir 
äldre, att ha kontakt med yngre generationer. 
Och i musiklivet bryr man sig inte om ålder. 

Jag spelar med Georg Riedel som är åttio(!) 
men också med dem som är 20+… Det är 
ju väldigt kul! En sak som slår mig också, är 
att jag har haft otroligt mycket glädje av den 
klassiska gitarrtekniken i arbetet med visor 
av t. ex. Birger Sjöberg. Det är verkligen 
en skatt, den svenska visan, som man inte 
ska förakta! Birger Sjöberg är min ”lilla 
älskling”, fortfarande ganska lite exploaterad 
i jämförelse med exempelvis Bellman. Sedan 
har vi förstås Olle Adolphsons sånger, Evert 
Taube självklart. Detta försökte jag inpränta 
i mina studenter på Musikhögskolan, att 
inte förbise hela den här fina repertoaren, där 
vårt instrument kommer till sin rätt på ett 
så självklart sätt. Här upplevs gitarren aldrig 
som ett – i bästa fall – trovärdigt alternativ 
till piano. 

Där har du ju med dina arrangemang 
verkligen satt ribban högt!

– Ja, jag försöker i alla fall vara väldigt 
noggrann. Jag har haft nytta av min 
ambition att vara lite av forskare…,”hur ser 
förlagorna ut?” 

Ditt arrangemang av Evert Taubes ”Så 
skimrande var aldrig havet...” är, skulle jag 
gissa, ett av de mest spelade.

– Det är möjligt. Jag vet i alla fall att det 
laddas ner flitigt från min hemsida.

I bilen hem (efter att dessförinnan vinkat 
till Mats svärföräldrar som precis när jag 
åker, ska komma på middag…) reflekterar 
jag återigen över Mats anspråkslösa sätt att 
berätta om sin karriär. Det är för övrigt en 
erfarenhet jag har, detta med ödmjukhet, 
som ett framträdande drag bland de riktigt 
stora musikerna/artisterna. Tankarna 
cirkulerar också om disposition av allt 
material som spelats in under intervjun. Jag 
bestämmer mig dock tidigt i processen för 
att låta Mats få sista ordet…

– Jag fick en känsla här i vintras: ”fasen… 
jag spelar bättre än jag brukar..!” Jag tyckte 
jag hade höjt mig lite grann! Då hade jag 
varit ute på turné och jobbat mycket (och 
varit frånvarande hemifrån…). Nu tycker 
jag dock att jag åkt ner igen och måste jobba 
med mitt spel om det ska bli något! Jag 
längtar… efter att få sitta… och i lugn och 
ro få lyssna in klangen i instrumentet… inte 
bara med andan i halsen i sista minuten lära 
in det som ska framföras, utan i lugn och 
ro få sitta och vårda tonen. Det ser jag fram 
emot, det är en framtidsförhoppning!

Det gäller att paketera 
repertoaren på ett attraktivt sätt!

1

Med en annons i Gitarr och Luta

når du ut till den svenska gitarrvärlden!

För information och annonsbokning kontakta:
Kerstin Bjelkeman kerstin@bjelkeman.se

Gitarr och Luta söker medarbetare! 
Tidningslayout
Har du liten eller stor erfarenhet 
av att jobba i Adobe InDesign? 
Med oss får du arbeta med en 
mycket inspirerande tidning. 
Arbetet sker på distans.

Fotograf
Du kanske sitter på bilder som 
kan passa våra artiklar eller ge 
inspiration till nya reportage? 
Tveka inte, hör av dig!

Skribent 
Det kan vara allt från en 
kortare notis till en längre 
artikel. Tveka inte, hör av dig 
till Jan Rudling som är  
redaktör för tidningen! 

jan.rudling@gmail.com Hör av dig till  Johannes Kitselis, 073-500 90 69 eller johannes@kitselisguitars.com

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

 

tel. 08 661 9910 

Vi stödjer SGLS.

when people talk guitar

www.guitarissimo.com

Duodecima i London 1982. Vi delade lägenhet på 
Goldhawk Road under ett läsår efter examen från 
Musikhögskolan.

Med Rolf la Fleur vid schackbrädet 1979. Rolf var min 
lärare under fyra år på Kungl. Musikhögskolan.

Power-trio med Svante Henryson, el-bas och Magnus Persson, trummor. Musiken är av Arnold Schönberg. 
Foto: Elena Mastynskaja

Jag tog kontrabas-lektioner i kommunala musik-
skolan under två år, 1976-78. Min första gitarrlä-
rare, Carl-Johan Westfelt, hade sagt: ”Du kommer 
knappast kunna försörja dig som gitarrist. Spelar 
du däremot kontrabas är du närmast garanterad 
jobb!” Men sedan blev det ju gitarr ändå...

Mats 1980, konsert i Ingarö kyrka. Jag spelade 
under några år på en gitarr av Manuel Contreras, 
som jag köpt av Jörgen Rörby.



NOTKOMMENTAR

Gröngölingen
”I Liten Gitarrakademis  
stimulerande klimat skrev jag i 
år två stycken. Detta det första 
inspirerades av ett extranummer i Marco Tamayos konsert, ett 
fingerstylestycke på omstämd gitarr. Namnet kom till mig då jag 
i värmeböljan sökte mig till skuggan och det porlande vattnet på 
Ingesunds innergård. Där fick jag sällskap av en gröngöling, en för 
en gotlänning exotisk fågel och slogs av att den inte var den första 
gröngöling som välkomnats till Liten Gitarrakademi, med andra ord 
en lämplig titel!”

Jan Ekedahl är en av föregångarna inom svensk folkgitarr, kompositör 
och lärare på Gotlands folkhögskola. Han har gett ut flera skivor med 
egna kompositioner och bland annat uppmärksammats för musiken 
till folkmusikdramat Volund, skrivet för kör och folkmusikgrupp.

Spring tune – 
Vårlåt 
är första satsen i en fyrsatsig svit kallad 
”In Springtime”. Ambitionen har varit 
att skriva melodisk musik, nästan som visor, i ett enkelt formspråk 
dock med en del ”spänningshöjande” inslag i t. ex. harmonik och 
form. Den speltekniska nivån som krävs skulle också vara rimlig för 
många.
  
Bo Hansson är gitarrist, tonsättare och lärare på Södra Latins spetsut-
bildning i musik, Stockholm. På Bos verklista finns främst kammar-
musik och kompositioner för kör men även ett antal stycken för gitarr 
och för gitarr med andra instrument. ”In Springtime” presenterades 
på SGLS:s sommarkurs på Ingesund av Eric Lammers och Bo Hans-
son. Sviten finns inspelad på videos som är tillgängliga på Bo Hans-
sons hemsida: www.bohansson.com.  
Utgivning är planerad.  

q = ca 76

6

11

rit.

17

22

27

rit.

32

4

4&

#

Ê = D

2

1

0

0

2

3

1

0

3

„
4

1

Bo Hansson

I

Vårlåt - Spring tune

&

#

4

1

0

3

0

0

3

1

2

4

1

3

2

n

4

&

#

0

„
4

3

1

4

2

&

#

1 0

3

0

2

a tempo

#

0

#

2

4

1

3

n

0

„
4

0

&

#

2 0 4

n

&

#

&

#

n

œ

œ
œ

œ
˙

˙

‰
œ

œ

œ

œ

j

œ

œ
˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ
™ œœ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

˙

˙

‰ œ œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙
œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

˙

œ
œ
œ
œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙

œ

j

œn

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

œ

œ ™œ
œ

œ

œ#

œ#
œ
œ#

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

w

w

w

˙

˙

‰

˙

˙#

œ

œ

œ ‰

˙

˙n

œ

œ

œ ‰

˙

˙#

œ

œ

œ ‰ œ

œ

œ

˙

˙n

‰

œ

˙

œ

œ

œ ‰

œ

˙

œ

œ

œ
˙

˙

˙

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

˙n

œ œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ
œ
œ œ

œn
œ
œ

œ

˙

˙

œ
œ
œ
œ œ

œ
œn

œ

‰

˙

˙

œ

J

˙

œ
œ

˙

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙

œ

œ
œ

œ
˙

˙

‰ œ

œ

œ

œ

j

œ

œ
˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ

œ
œ
œ œ

j

˙

˙

œ
™ œœ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

‰
œ œ

œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙
œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ
œ
œ
œ

œ

j

˙

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙
œn

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

œ

œ ™ œ
œ

œ

œ#

œ#
œ
œ#

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

w

w

w

&

T
A
B

# 44 ..

..

œ

1

6

1
œ œ3 œ

2
1 œ œ3 œ œ.œ .œ œ

0
0

3
2

0
3 3

2 3 3

1, 2, 3

œ1
œ3 œ0 œ14

œ3 œ0 œ œ3.œ .œ œ
1, 2, 3

0
3

0
2

3
0

3
2 4 4

4

œœ œ œ œœ ˙̇.œ Jœ ˙
4

0
2

2
0

2
42 4

& # ..

..

4 œ3 œ œ œ4 œ œ jœ œ4 œ4
˙ ˙

4

7
5

5 7
7

7 9 5

5 0

s

s
CV œ

2
œ jœ œ1 œ0 œ œ2 œ3 œ0˙ ˙

0
0 2 0

2
2 0

3
0

œ1 œ œ œ4 œ
2

œ3 œ œ˙ ˙
1

0

0 1 3 0
2 0

0
0 2

œ2
œ1 œ œœ13 œœ œœ œœ˙ ˙

0 2
0 2

4
0
0 2

4
3

0

& # ..

..

8 œ œ œ œ œ œ jœ œ œ
˙ ˙

8

7
5

5 7
7

7 9 5

5 0

s

s

CV œ œ jœ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

0
0 2 0

2
2 0

3
0

œ œ œ œ0 œ œ œ œ˙ ˙
1

0

0 1
0

0
0

0
0 2

1

œ œ œ œœ œœ œœ œœ˙ ˙
1

0 2
0 2

4
0
0 2

4
3

0

2

œ œ œ œœ œœ4
œœ œœ˙ ˙

2

0 2
0 2

4
0
0 2

4
3 5

& #13

jœ œ2
1 jœœ jœ1

jœ jœ jœ jœ.œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
13

0 2
0
2 0

2
0
0 2

33

œ œœ ‹‹‹
œœ13

4
œœ œœ0

0 œœœ Jœ ˙

3
0
2 ‹‹‹ 2

4
5 5

0
0 2

4

œ2
0 œ1 œœ œ1 œ œœ ‹‹‹‹

œœ.œ Jœ œ

0
3

2
0
2 0

2 2
0
0

‹‹‹‹ 0
2

‰
2

jœ œ1 œ0 ‰ jœ œ˙ .œ Jœ

3
0

2 0

0
0

2

0

©Jan Ekedahl 2014

Gröngölingen

Jan Ekedahl
Transcription Johan Dahlberg
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Capo. 2

Måltidssång
Den här sången av Bellman känner 
nog de flesta till som ”Så lunka vi så småningom”. Den framförs ofta 
på fester. Här är ett arr. av Robert Robertsson för den som vill kunna 
kunna överraska sin omgivning med något roligare än ”gitarrdunk” 
med tre ackord. 

Robert är sedan många år ansvarig för kursen i ackompanjemang på 
Liten Gitarrakademi. Han är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm 
och har en bred musikalisk profil som omfattar klassisk gitarr, barock-
musik, jazz och blues, körledning, gitarrorkester och en del annat. 
Robert medverkar också som skribent i Gitarr och Luta.
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Det som alltid drivit Pelle är en pas-
sion och kärlek till musiken parad 
med en intensiv lust att undervisa. 

Tidigt utvecklade han sitt klangliga ideal 
för gitarren där tonen måste ha kärna och 
bärighet. Hans undervisning har präg-
lats av en obändig målmedvetenhet att 
förmedla en teknik med rejält tryck ner i 
strängarna, där fingrarna med en kontinu-
erlig rörelse verkligen går som på ett golv. 
Vid den lektion jag nu hade var han lika 

noggrann och entusiastisk som för 20 år 
sedan. Musiken lever i Pelle. Samma lust 
finns kvar.

Nu till skröpligheterna. Problemet är 
att vänster lill- och ringfinger och höger 
långfinger blivit allt stelare med numera 
väldigt liten rörelseförmåga. Dessutom har 
den allmänna orken förstås minskat.

Det är här det kommer in. Fortsätta som 
förr, precis som bonden fortsätter bruka sin 
jord, hårfrisören fortsätter att klippa men 
med begränsad kundkrets och långsam-

mare tempo. Alltså, fortsätta öva, spela och 
undervisa.

Pelle övar varje dag en till två timmar 
i pass om tjugo minuter. Samma upp-
värmningsövningar som alltid. Det lilla 
Carullistycket, Andantino i G dur, som 
han fick som tolvåring spelar han dagligen 
som referens. Han kollar tekniken med 
hjälp av spegel och lyssnar till resultatet. 
Han spelar igenom sina gamla stycken trots 
att kvaliteten inte är ”framförandeduglig”. 

Han spelar för att det är 
roligt och alla stycken finns 
inom honom. Det som inte 
längre fungerar, som att göra 
vänsterhandslegato, tremolo 
m.m. hanteras med att välja 
en annan anpassad repertoar, 
fingersätta på ett nytt sätt 
och generellt sett hitta nya 
lösningar. Det som tidigare 
artikulerades med vänster 
hand kan exempelvis övertas 
av höger. Pelle menar att den 
musikaliska viljan styr och 

finner lösningar. Stelheten har lustigt nog 
medfört att vissa grepp i vänsterhanden 
som tidigare inte fungerade nu kan tas.

En stor inspiration är att Pelle fortfa-
rande uppträder 15–20 gånger per år på 
äldreboenden och i kyrkliga sammanhang. 
Han tycker om kontakten med publiken. 
Precis som för oss andra blir övandet mer 
fokuserat och meningsfullt när man har 
ett mål. Likaså fortsätter Pelle att sjunga i 
två körer men han har slutat spela altfiol i 
orkester. Många timmar i veckan gläds han 

åt att lyssna på musik, främst i P2. Naturen 
finns och att plocka blåbär och lingon ger 
stort nöje.

Vi blir alla äldre och tappar successivt 
våra förmågor. Pelle beskriver sig själv som 
fatalist, att allt är förutbestämt, vilket dock 
inte hindrar att man måste göra sitt bästa. 
Grundstenen är acceptans. Det blir som 
det blir och sedan får man göra det bästa av 
det. Pelles i grunden gladlynta och i någon 
mening okomplicerade personlighet har 
säkert hjälpt honom.

Jag känner mig så glad och berikad av 
våra möten. Klarhet, pigga ögon, glädje och 
ett rikt liv strömmar emot mig.

Tionde augusti denna sommar 
fyllde Per-Olof Hedlund 80 
år. På Ingesundskursen blev 
han uppvaktad, gratulerad och 
tackad för sin livslånga insats för 
gitarrspelet i Sverige. Jag hade 
länge velat prata med honom om 
hur det känns att komma upp i 
åren och hur man som musiker 
hanterar att kroppen får sina 
skröpligheter. Tillfället kom 
och vi satte oss på en av de vita 
bänkarna utanför matsalen på 
Ingesund, med en hänförande 
utsikt över husen och träden ner 
till Glafsfjorden.

Fortsätta 
som förr....

TEXT: GABRIELLA OXENSTIERNA 
FOTO: JOHANNES KITSELIS

q = ca 76

6

11

rit.

17

22

27

rit.

32

4

4&

#

Ê = D

2

1

0

0

2

3

1

0

3

„
4

1

Bo Hansson

I

Vårlåt - Spring tune

&

#

4

1

0

3

0

0

3

1

2

4

1

3

2

n

4

&

#

0

„
4

3

1

4

2

&

#

1 0

3

0

2

a tempo

#

0

#

2

4

1

3

n

0

„
4

0

&

#

2 0 4

n

&

#

&

#

n

œ

œ
œ

œ
˙

˙

‰
œ

œ

œ

œ

j

œ

œ
˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ
™ œœ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

˙

˙

‰ œ œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙
œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

˙

œ
œ
œ
œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙

œ

j

œn

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

œ

œ ™œ
œ

œ

œ#

œ#
œ
œ#

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

w

w

w

˙

˙

‰

˙

˙#

œ

œ

œ ‰

˙

˙n

œ

œ

œ ‰

˙

˙#

œ

œ

œ ‰ œ

œ

œ

˙

˙n

‰

œ

˙

œ

œ

œ ‰

œ

˙

œ

œ

œ
˙

˙

˙

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

˙n

œ œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ
œ
œ œ

œn
œ
œ

œ

˙

˙

œ
œ
œ
œ œ

œ
œn

œ

‰

˙

˙

œ

J

˙

œ
œ

˙

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙

œ

œ
œ

œ
˙

˙

‰ œ

œ

œ

œ

j

œ

œ
˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ

œ
œ
œ œ

j

˙

˙

œ
™ œœ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

‰
œ œ

œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

˙

˙

‰ œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙
œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ
œ
œ
œ

œ

j

˙

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙
œn

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

œ

œ ™ œ
œ

œ

œ#

œ#
œ
œ#

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ
œ

œ

w

w

w



Gitarr och Luta 3 | 2014 Gitarr och Luta 3 | 2014 3332

Marcus kommer in på scenen 
utklädd till andalusisk caballero 
och spelar Romanza del pescador 

av Manuel de Falla. Det blir ytterligare 
ett spanskt stycke och sedan med ett raskt 
grepp klär han om till indisk polospelare 
och spelar Jhala i formen av en Ductia av 
Lou Harrison. Han fortsätter byta kläder 
i ett snabbt tempo, vi förflyttar oss till 
Paris, till Argentina och till USA. Musiken 
avspeglas i klädseln. Det blir Edit Piafs 
örhänge Hymne à L’amour, Minor Swing av 
Django Reinhardt följd av Dyens klas-
siker Tango en Skaï. Han avslutar med att 
spela Electric Counterpoint av Steve Reich. 
Klädbytena är noga genomtänkta. Det 
går fort, de vita byxorna behålls under hela 
konserten. Marcus hinner med att prata om 
musiken medan han byter klädsel. 

Kläderna – idén
Efter konserten undrar jag hur han kom på 
idén med ”världens bäst klädda gitarrist”:

– Det var en naturlig grej. Jag har väldigt 
mycket kläder och har alltid gillat det 
här med show – att ha något mer än bara 
musiken, att matcha attityden, musiken, 
kläderna och formspråket på affischen. Jag 
brukar börja med en affisch, sedan kommer 
kläderna och sedan hittar jag musiken som 
passar till det. Det blir mycket enklare för 
mig. Musiken kommer av sig själv.

– Jag har varit inne på det med här med 
manligt kontra kvinnligt. Det är så trista 
kläder för herrar. Man kan se de mest 
fantastiska kreationer för damer och så 
kommer man till en herrbutik. Då är det 
bara svart och ... jättetråkigt, så jag handlar 
mest damkläder. 

Vi pratar vidare om klädernas roll och 
konstaterar att det finns många möjlig-
heter. Konkurrensen bland gitarrister 
när det gäller scenklädsel är inte så hård, 
åtminstone inte bland klassiska gitarrister. 
Här behövs inte så mycket för att sticka 
ut. Det gäller ofta inom den klassiska 
musiken där även många kvinnor är 
ganska tråkigt klädda; det kanske bara är 
en liten färgdetalj som märks. Varför inte 
våga sticka ut litet mer?

Men som Marcus konstaterar så måste 
det man gör och även klädseln stämma 
med ens egen person. Det kan bli en 
märklig syn när artister som blivit kända 
har fått stylister och de börjar synas på 
scen med pannband, nitar och annat som 
kanske inte alls passar deras personlighet.  

Showmanship 
Vi kommer över på hur man uppfattas som 
musiker/artist när man står på en scen, vad 
publiken uppfattar och vad som skapar kon-
takt. Marcus har funderat en hel del: 

– Man kan göra som man vill men man 
måste vara medveten om vilka signaler man 
skickar ut med sin klädsel, om man pratar 
eller inte, skämtar eller inte och mycket 
annat. Jag kommer ihåg när jag tävlade för 
Rörby-stipendiet 2010. När jag kom in på 
scenen tog jag upp fotpallen ur kavajfickan 
med en snabb gest. Det var inget planerat. 
Jag hade två gitarrer så jag fick inte plats med 
den på något annat ställe. Det kom fram 
folk efteråt som tyckte det var en jättekul 
grej som jag gjorde med fotpallen på scenen. 
Så jag tänkte att det är fantastiskt vilka små 
medel man kan underhålla med. 

Marcus vann inte stipendiet vid det 
tillfället men hans scenframträdande bidrog 
säkert till att han fick publikens pris. Och 
tankarna går vidare till den mest kända av 
alla klassiska gitarrister, Andrés Segovia och 
hans förmåga att skapa stämning och magi 
kring sina framträdanden. Något att tänka 
på. Publiken går på en konsert för att bli 
underhållen. Man konkurrerar som musiker/
artist inte bara med andra musiker utan 
också med annan underhållning och andra 
fritidsaktiviteter. 

Repertoar
Marcus skrev nyligen i Gitarr och Luta 
(1/2014) om hur det är att vara frilansgitarrist 
och leva på det. Man måste ha en 
klar idé om sin repertoar, vad vill 
man spela och varför. 

– Jag har ibland spelat konsert-
program som ser bra ut på papperet 
och tänkt att det här blir ett bra 
tema, det här känner ju folk igen 
och försökt vara litet pragmatisk. 
Det har gått bra men inte känts helt rätt. 
Med Bastard Barock, barockensemblen som 
jag leder och där jag spelar teorb, har vi gjort 
en del udda saker och då märker man att det 
som man själv tycker är bra, det är sånt som 
folk kommer ihåg. 

– Många tänker att man ska locka in 
publiken med något som känns tryggt och 
välkänt och sen när man har uppmärksam-
heten, ja då ska man slå till med det man 
egentligen vill spela. Jag tror att det var Ernst 
Billgren som sa: satsa på mästerverket, gå 
direkt på det du vill göra. Och nu frågar jag 
mig: Vad vill jag göra på scen, vilken typ av 
musik vill jag spela? Vad är favoritprogram 
för mig? Det är sådant folk vill lyssna på.

– Alla i publiken vill känna sig under-
hållna och man blir glad när man känner 
igen musiken. Det är inget man ska ta ifrån 
dem. Visst kan det vara svårt med modern 
musik för dem som inte är vana att lyssna på 

ny musik. Men för den skull behöver man 
inte stryka publiken medhårs hela tiden. 
Därför lade jag in Electric Counterpoint och 
Lou Harrison i mitt program för att få litet 
kontrast. 

Det måste svänga om musiken 
Marcus delar sin tid mellan gitarren och 
Bastard Barock:  

– Barockmusiken lider mer än klassisk 
gitarr av ”museiångest”. I stället för att 
blicka framåt så ska man göra som man 
gjorde på 1600-talet. I många sammanhang 
är man väldigt petig med hur man ska 
framträda. Jag har inget emot att man 
gräver ner sig och letar praxis i dammiga 
gamla oljemålningar men det känns 
mer som en akademisk sport. Det måste 
svänga om musiken och vara kul att lyssna 
på, som en konsert med L’Arpeggiata till 
exempel. Många artister och ensembler 
spelar reserverat och det är först när det blir 
extranummer som man spelar ut och ett 
leende kommer fram – wow vilken glädje i 
musiken – och då undrar man ju varför var 
det inte så innan?

Frilansmusiker – många järn  
i elden
Vi kommer tillbaka till hur det är att vara 
frilansmusiker, en karriär som man inte 
verkar bli särskilt väl förberedd för på våra 
musikhögskolor. Det är svårt att starta 
en ren solistkarriär som Johannes Möller 
lyckats med. Man behöver hitta andra att 

spela ihop med och att lära sig av andra som 
lyckats med detta, t. ex. Mats Bergström 
och David Härenstam som nyligen delat 
med sig av sina erfarenheter i Gitarr och 
Luta. Som Marcus konstaterar:

– Man säljer sig själv som musiker och 
man måste inse att man är något av en 
handelsvara och får inte vara för sårbar. 
Man har valt att sätta sig själv i en utsatt 
position.

Marcus verkar vara på god väg att lära 
sig hur man blir en framgångsrik frilansare 
genom att bygga upp ett stort kontaktnät, 
vara öppen för nya idéer, våga prova nya 
vägar och vara uthållig. Vi på Gitarr och 
Luta kommer med stort intresse att följa 
hans och andra unga gitarrister/lutenisters 
arbete med att etablera sig som musiker och 
förmedla erfarenheter från andra som lyckas 
leva på sin musik.

Barockmusiken lider 
mer än klassisk gitarr  
av ”museiångest”.  

Med start i mars har han turnerat med detta tema som väcker uppmärksamhet.  
Jag var med vid premiären i Mariefred.

TEXT: JAN RUDLING   FOTO: JAËL S:T SANNOIS  

Marcus Strand   
– världens bäst klädde gitarrist
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När jag har spelat grekisk musik har 
det mest varit på den treköriga  
bouzoukin och dess två mindre släk-

tingar baglamas och tzouras (se faktaruta). I 
denna musik finns även stort utrymme för 
andra knäppinstrument: gitarr, mandolin, 
mandola, laouto och arabisk luta (’ud), och 
dessa har jag också spelat i grekiska sam-
manhang.

I samma veva som jag började spela gre-
kisk musik på bouzouki skedde mitt första 
möte med fadon. Jag hörde en LP med den 
legendariske sångaren och kompositören 
Alfredo Marceneiro (1891–1982) och en 
LP med den ännu mera ikonförklarade 
Amália Rodrigues. På båda skivorna hördes 
underbart vackert klingande portugisiska 
gitarrer, ackompanjerade av tillika vackert 
klingande stålsträngade spanska gitarrer. 

Tjugo år senare började det lilla engelska 
skivförlaget Interstate Music ge ut ett 
pionjärarbete i sammanhanget, en serie 
med sex CD med äldre fadoinspelningar 
från 20- och 30-talen. (Under 78-varvsepo-

ken utgavs betydligt färre portugisiska än 
grekiska skivor.) Bland dessa hittade jag 
en av de skivorna jag lyssnat mest på sedan 
dess, en serie sagolikt vackra och virtuosa 
instrumentala inspelningar från 1928–29 
med det enligt min åsikt oöverträffade 
geniet av den portugisiska guitarran, 
Armandinho Freire (1891–1946). 

Utifrån dessa musikaliska upplevelser 
har nog den portugisiska gitarrens 
klang, nästan utan att jag tänkt på det, 
smugit in i mitt klangideal när jag spelar 
bouzouki. Detta trots att jag under åren 
lyssnat ofantligt många fler timmar på 
den grekiska musiken och på 70-talet tagit 
lektioner av veteranen Stelios Keromitis 
(1903–1979). För några månader sedan, efter 
att ha längtat efter en sådan i 40 år, hittade 
jag en portugisisk gitarr till salu i Stock-
holm och har sedan dess försökt ytterligare 
förkovra mig i instrumentets spelstilar och i 
fadomusikens väsen. 

Så för mig är portugisisk fado och 
grekisk rebetika (rebetika är en pluralform 

av adjektivet rebetiko) som ofta kallas 
sitt respektive lands ”blues” – på gott och 
ont – på något sätt hopkopplade. I denna 
artikel gör jag en genomgång av rebetika och 
jämför den sedan med fadon. Vilka likheter 
finns och på vilket sätt skiljer sig genrerna 
från varandra? För den som inte är bekant 
med fado, hänvisar jag till översiktsartikeln 
”Fado – gitarrernas musik” i Gitarr och Luta 
2/2014. 

Rebetikans ursprung  
och framväxt
Låt mig börja med definitionen som jag 
formulerade för artikeln https://sv.wikipedia.
org/wiki/Rebetiko:

”Ordet rebetiko används idag för att 
beteckna ursprungligen disparata former av 
grekisk ”stadsfolkmusik” som spelades bland 
grekisktalande befolkningar både på det 
grekiska fastlandet och i andra hamnstäder 
inom det Osmanska riket, samt bland 
grekiska invandrare i USA, från åtminstone 

början av 1900-talet om inte tidigare, och 
som kommit att grupperas tillsammans 
alltsedan musiken återupptäcktes och 
återuppväcktes från och med den senare 
delen av 1960-talet.”

Rebetiko återfinns på enstaka tidiga 
skivetiketter. Allra tidigast cirka 1908–1912, 
på en skiva inspelad och utgiven i Istanbul. 
Ordet betecknar textens förment erotiska 
och socialt lågtstående eller vågade karaktär 
och refererar inte alls till en specificerbar 
musikstil. På skivinspelningen ifråga fram-
förs en sång med västerländsk harmonisering 
av en melodi i en av de vanliga orientaliska 
modalformerna. Sången framförs tvåstäm-
migt i serenadstil av två skolade mansröster 
med ackompanjemang av mandolin och 
gitarr. Dokumentationen av den mängd 
sånger och melodier som kan ha tillkommit 
hos människor i samhällets lägre skikt, 
samt på landet och öarna under 1800-talet, 
är svårforcerad och ännu inte uttömmande 
utforskad.

Rebetikan är alltså som musikalisk genre 
i mångt och mycket en sentida efterhands-
konstruktion som aldrig kännetecknats av 
en snävt definierbar instrumentalensemble. 
En stor mängd musik som kom att spelas in 
i Grekland från och med andra hälften av 
1920-talet betecknades senare som rebetika 
framförallt p.g.a. texternas ämnesval – bl. a. 
exil, fattigdom, droger, brott och fängelse. 
Dessa sånger framfördes av människor som 
kommit till Grekland från Mindre Asien i 
samband med den stora befolkningsutväx-
lingen som beslutades via ett internationellt 
fördrag efter det grekisk-turkiska kriget 
som avslutades 1922–23. I denna repertoar 
hörs inte en enda bouzouki. I stället hade 
dessa ofta sofistikerade musiker med sig det 

osmanska musikaliska språket och helt andra 
instrument: fiol, klarinett, cello, santouri 
(hackbräde), kanonaki (psalterium), outi 
(arabisk luta) och en sorts tresträngad lyra 
framförallt känd i Istanbul. De spelade inte 
bara utpräglat orientalisk musik. I många 
fall kunde samma musiker och sångare även 
behärska västeuropeiska sång- och musiksti-
lar, och spela på piano, gitarr, fiol, mandolin, 
mandola m.m.

Sånger som idag kallas rebetika har alltså 
framförts med vitt skilda instrumentala 
sättningar. Bara en viss del har framförts 
med det som sedermera betraktats som 
rebetikans standardsättning (se faktaruta), 
bouzouki, baglamas och gitarr, med ett 
varierande antal av varje instrument. 

Bouzoukin
Det numera ikoniska instrumentet, den 
ursprungligt treköriga, men sedan omkring 
1956 även fyrköriga långhalslutan bouzouki, 
har vare sig varit allestädes närvarande i, eller 
specifikt associerad med, den musik som 
sedan sent 1960-tal betecknas som rebetiko. 
Den senaste forskningen visar att även om 
bouzoukin användes under tidiga 1800-
talet av människor i samhällets utkanter, 
brottslingar, fångar och tuffa typer av olika 
slag, så hade den samtidigt många andra 
välinmutade användningsområden: serena-
der typiska för Aten och de Joniska öarna, 
europeisk musik, både klassisk och lättsam-
mare, Mindre Asiens musik och den så 
kallade dimotiki-musiken, den traditionella 
folkmusiken. Och till och med kungen och 

kronprinsen köpte bouzouki och mandolin 
och sökte lärare enligt en grekisk tidningsan-
nons från 1890! Men antagligen p.g.a. att 
bouzoukin trots allt stigmatiserades av sin 
association med ”low life”, nådde den inte 
inspelningsstudion förrän senare på 1920-
talet, trots att hundratals, eller möjligtvis 
tusentals, inspelningar av diverse sorters 
grekiska sånger gjordes ända från 1896 och 
framåt. 

Bouzoukin värvades till turistindustrin 
och blev en nationell symbol från cirka 
1960 och framåt, mycket på grund av de 
två kompositörerna Manos Hadjidakis och 
Mikis Theodorakis och den bouzoukibase-
rade filmmusiken som de skrev till Aldrig 
på en söndag respektive Zorba. Men detta 
skedde efter att den musik som rimligtvis 
kan inkluderas i rebetikogenren hade 
slutat att skapas och spelas. Den så kallade 
rebetiko som nått medial framgång sedan 
”rebetiko revival” från 70-talet framåt, och 
som exempelvis visas i spelfilmen Rembetiko 
från 1983, har med vissa lysande undantag 
varit mer eller mindre manierade efter-
härmningar som saknar djupare förankring 
och hämtat allför mycket näring från en 
åtminstone delvis förljugen mytologisering 
av rebetikomusikens historia. Om rebetika 
lever genuint idag, är det framförallt hos 
unga entusiaster som under den ekonomiska 
krisen återupptäckt musiken från 30-talet, 
funnit den dagsaktuell, och spelar den på 
ett förvånansvärt autentiskt sätt, men långt 
ifrån medieljuset och pengarna.

Tony Klein har ägnat sig åt rebetika i 40 år som musiker och forskare. Han har 
skrivit om musiken och är initiativtagare till skivutgivningar av historiska grekiska 
inspelningar. Här ger han en bakgrund till rebetikan: ursprungsmiljö, nutida status, 
musiken och dess utövare. Han tränger bakom myterna och jämför rebetikan med 
en annan musiktradition, den portugisiska fadon. 

– grekisk stadsfolkmusik med 
gitarr- och lutinstrument

Rebetika TEXT: TONY KLEIN   FOTO: JÖRGEN SÄLDE  

Bouzouki Tzouras

Baglamas

Foto: Anders Jensen

Mandola
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Musikens roll i samhället 
Både rebetika och fado har associerats med 
människor i samhällets utkanter, fattiga, 
kriminella, prostituerade o.s.v., och båda 
genrer har därmed utsatts för spott och spe 
av samma sort som jazzen råkade ut för i 
sin barndom. På grund av detta och den 
kanske något ytliga synen på ett generellt 
klagande anslag, samt förvrängda begrepp 
om vad blues egentligen är eller var, har 
båda genrer, i världsmusikens kommersiella 
tidevarv, sent omsider betecknats som sitt 
respektive lands ”blues”.

Båda genrerna påverkades av fascistiska 
diktaturer i respektive land under 1900-
talet, dock med skilda förlopp. Portugal 
hade seklets långvarigaste oavbrutna 
fasciststyre, från 1926–1974, medan Metax-
asdiktaturen i Grekland varade från 1936 
till 1941. Den grekiska militärjuntans styre 
varade 1967–1974. Portugal förblev neutralt 
under andra världskriget, och diktatorn 
Salazar var mycket tydlig i sitt avstånds-
tagande från nazism och rasism. Medan 
Metaxas initialt hann stå emot Mussolini, 
invaderades Grekland 1941 av tyskarna, och 
landet led fruktansvärt under nazisternas 
ockupation. Bland tusentals som dog fanns 
många framstående rebetikomusiker. 
Gemensamt för båda länders diktaturer var 
införandet av censur, i Portugal från 1926, 
i Grekland från 1937. I Portugal måste alla 
sångtexter 
godkännas 
och musiker 
och sångare 
måste skaffa 
licenser 
för att få 
vara yrkesverksamma. I Grekland gällde 
censuren framförallt sångtexter, och trots 
att militärjuntans diktatur tog slut 1974, 
hävdes inte censurlagarna formellt förrän 
1994. Däremot har det efter att rebetika 
uppfunnits som genre florerat en del myter 
kring påstådd polisiär förföljelse av själva 

instrumenten och musikerna på 1930-talet, 
något som verkar sakna stöd i verkligheten.

Fadon uppstod i ett land som var 
kolonialmakt i fyra sekler. Kolonialismen 
medförde tidigt ömsesidiga möten mellan 
inhemsk musik från den iberiska halvön 
och musiken av de kuvade folken i fram-
förallt Afrika och Sydamerika. Texterna 
reflekterar dock sällan sådana sociopolitiska 
omständigheter. Ett undantag är 1950-tals-
sången Mae Preta (Svart Mor), om en 
svart slavkvinnas ömma förhållande till 
sitt barn som fötts till slavägaren. Denna 
text censurerades, och melodin, satt till en 
helt annan kärlekslyrik, blev en av Amália 
Rodrigues hits, Barco Negro. Sanningen att 
säga, blev nog den ursprungligen subversiva 
fadon, som utövades av människor från alla 
samhällsklasser inklusive adeln, snarare 
kapad av regimen.

Rebetika uppstod i områden som hade 
ingått i det ottomanska imperiet i fyra 
sekler. Det är än idag ämne för diskussion 
och forskning huruvida det ottomanska 
modalsystemet i sin tur lånat från den 
bysantinska högkulturen och kyrkosången 
hos undersåtarna. Men säkert är att den 
ottomanska musiken varit avgörande för 
rebetikans musikaliska karaktär.

I sina olika skepnader, har rebetika 
aldrig tillhört överklassen, inte hämtat sina 
artister därifrån och inte präglats av en 
sådan social dualism. Den upptogs aldrig 

till de rikas 
salonger under 
sin glanstid, 
(så som fadon 
gestaltas i 
filmen Fado, 
Historia De 

Uma Cantadeira, från 1947, med Amália 
Rodrigues), även om de dyra glassiga 
bouzoukiställena som uppstod framförallt 
från och med 1950-talet, blev nöjesställen 
även för de rika. Fadon har både ”low life” 
associationer och en ursprungsberättelse 
om fadistan Maria Severas romans med en 

adelsman. Tidigt uppmärksammades fadon 
i pressen och litteraturen, och redan 1903 
publicerades dess första historiebok.

Fadons position i Portugal som nationell 
ikon befästes nyligen när den utseddes av 
UNESCO som immateriellt världsarv 
efter vad som kan antas varit en intensiv 
lobbyverksamhet. I dagens Grekland har 
stora sångstjärnor som Glykeria och Giorgios 
Dalaras visserligen ägnat sig åt rebetiko-
sånger, mängder av radio- och tv-program 
om musiken har sänts sedan 1970-talet. Det 
har t.o.m. nyligen kommit en israeliskpro-
ducerad film, My Sweet Canary (2011) om 
Roza Eskenazi, en Istanbulfödd sångerska av 
sefardiskjudisk börd som var en av de stora 
grekiska stjärnorna från 1930- till 1950-talet. 
Men någon ansats att på nationell nivå 
befästa rebetikans ikonstatus internationellt 
finns inte.

Musikens själ  
– texternas innehåll 
Fadon, har ända sedan sin början under 
första hälften av 1800-talet kallats just fado. 
I fadons sångtexter har ordet fado (som 
betyder ”öde”) och begreppet fado ständigt 
förekommit från början ända till våra dagar. 
Sångerna i denna genre har därmed varit 
”självreflexiva”, vare sig det handlar om den 
mer ursprungliga Lissabonfadon eller den 
nästan lika gamla ”studentikosa” Coimbra-
fadon. Rebetikan, aldrig så benämnd under 

sin glanstid, uppvisar inte denna självreflexi-
vitet i texterna.

Fadon har förknippats, rätt eller fel, med 
det portugisiska begreppet ”saudade”. På 
spanska finns ”duende” i flamencon, i USA 
uppstår ord som ”soul” och ”feeling”. Det 
har inte funnits ett specifikt motsvarande 
begrepp i det grekiska sammanhanget. De 
teman som förekommer i rebetikans texter 
har kunnat framföras med både klagande 

och muntra anslag, och musikens funktion 
har ofta verkat vara att förvandla lidande 
till livsglädje, ”kefi”, vilket är ett ord som 
betecknar individuell eller social extas, oftast 
i sociala sammanhang med sång, dans, mat 
och vin. Men ordet kefi används inte som 
måttstock, såsom åtminstone vissa verkar 
betrakta saudade-begreppet. 

Ensemblernas instrument  
– musikernas roll
I båda genrerna är sången central. Huvud-
instrumentet är ett dubbelkörigt metall-
strängat instrument. Det portugisiska 
har sitt ursprung i cisterfamiljen, medan 
bouzoukin hör till familjen långhalslutor och 
rebetika har som nämnts haft många andra 
instrumentala sättningar utan bouzouki.

Möjligtvis i sin allra första linda ackom-
panjerad av vanliga gitarrer (på portugisiska 
kallad viola), blev den portugisiska guitarran 
fadosångarnas standardackompanjemang 
redan mot slutet av första hälften av 1800-
talet. Sättningen solosångare, en eller kanske 
två guitarras, viola och sedan 1940-talet 
eventuellt en fyrsträngad basgitarr har 
därefter bestått till och med idag, även om 
tillägg av dragspel och/eller piano, och/eller 
kontrabas förekommer.

Med undantag för en portugisisk gitarr-
ensemble som grundades 1959 av fadogitarristen 
Raul Nery har fadon inte utmärkt sig för 
bestående konstellationer av flera musiker. 
Snarare har vissa musiker förknippats med 
vissa sångare, såsom Domingos Camarinha 
och Santos Moreira som blev Amália 
Rodrigues ständiga ackompanjatörer under 
ett drygt decennium. Inte heller har fadons 
sångskatt präglats av tydliga variationer 
i stilen av olika kompositörer på samma 
sätt som i den bouzoukibaserade delen av 
rebetika. Under rebetikans klassiska period 
fanns en tydlig grupp kompositörer som 
oftast själva var utövande bouzoukispelare 
och/eller sångare. Den vane lyssnaren kan 
ofta känna igen kompositören från låtens 
karaktär, särskilt som kompositör, bouzouki-
spelare och sångare kan vara en och samma 
person, något som knappast förekommer på 
motsvarande sätt inom fadon. 

Musiktekniska skillnader
Ursprungligen spelades fadons emblematiska 
instrument guitarra med pekfingrets och 
tummens naglar. Större delen av melodi-
ken spelas av pekfingrets upp- och nerslag, 
dedilho. Numera används unhas (fingerplek-
trum av plast) på pekfinger och tumme.

Grekiska knäppinstrument spelas nästan 
uteslutande med plektrum, med undantag 
för att baglamas ursprungligen spelades med 
pekfingernagel, och att gitarrkomp har spe-
lats både med plektrum och med fingrarna, 
och både tarm- och metallsträngade gitarrer 
har använts. 

Fadon har aldrig använt sig av magnet-
pickup på guitarra. Musiken har oftast 
framförts helt utan mikrofonförstärkning, 

åtminstone på fadoklubbar. När musiken 
börjar ska publiken tystna helt. Så är det 
inte i Grekland! Jag minns ett besök på en 
fadoklubb i Lissabon 1991. Vid ett långbord 
satt ett gäng grekiska turister som fortsatte 
att prata glatt och högljutt medan musikerna 
satte sig ner för att börja. Gitarristen väste åt 
dem skarpt att tystna! Numer används mik-
rofonförstärkning med moderna inbyggda 
mikrofoner för att framhäva guitarrans rena 
akustiska klang i större fadosammanhang.  

Strax efter andra världskrigets slut dök 
elförstärkta bouzoukis upp i Grekland. 
Det rörde sig om vanliga bouzoukis med 
en magnetpickup inmonterad tvärs över 
ljudhålet eller fäst på greppbrädans förläng-
ning in i ljudhålet. Från och med elförstärk-
ningens inträde på denna musikscen, fram 
till att mera sofistikerade mikrofontekniker 
hade utvecklats, var det ytterst sällsynt med 
akustiska bouzoukiklanger på klubbar och 
konserter. Det verkar som om grekiska musiker 
fann sig utan protest i elförstärkningens 
praktiska fördelar vid långa klubbspelningar 
för högljudd publik, trots att de var väl 
medvetna om den akustiska klangens 
kvalitéer. Bouzoukivirtuosen Giannis 
Stamatiou, som började som tonåring på 
1940-talet på akustisk bouzouki, spelade 
uteslutande elförstärkt under en lång karriär 
i USA på 1950- och 1960-talen. Mot slutet av 
sitt liv sade han med antytt vemod, att alla 
år med elförstärkt bouzouki hade berövat 
honom förmågan till god tonbildning på det 
akustiska instrumentet.

Musikaliskt innehåll 
Fadons musikaliska stoff består för det mesta 
av relativt enkel dur-/mollmelodik och 
tonikadominant harmonik, även om själva 
sångstilen har inslag av melismatisk karaktär. 
Rebetikans tonförråd är mera komplext. Det 
modala systemet som fanns i det osmanska 
riket har gift sig i varierande omfattning med 
västeuropeiskt dur- och molltänkande och 
harmonik, något som får denna musik att 
verkligen kännas som ett möte mellan eller 
rentav en syntes av öst och väst. 

Rytmiskt är nästan all fado baserad på 
fyrtakt. Inom den grekiska musiken finns 

ett ansenligt antal taktarter; 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 
7- och 9-takter finns i olika variationer och 
tempo. Framförallt tvåtakt, fyrtakt och ett 
antal niotaktsvariationer utgör rebetikans 
rytmiska grunder. Något som känneteck-
nar nästa vartenda fadoframförande, vokalt 
eller instrumentalt, är det återkommande 
bruket av ett slags rubato, eller snarare att 
pulsen helt stannar upp i en melodramatisk 
andhämtning för att sedan återupptas och 
ofta följas av en ökning av tempot mot 
slutet av sången eller instrumentalstycket. 
I rebetikon är situationen en helt annan. 
Där finns en tradition av improviserade 
preludier i fri rytm kallad taxim, som 
definierar styckets modala hemvist. Dessa 
taxim kan även förekomma mitt under 
en sång eller instrumentalt stycke, där de 
svävar fritt över ett oföränderligt stadigt 
rytmiskt underlag. Men så snart pulsen 
satts i början på ett stycke behålls den mer 
eller mindre oförändrad under hela stycket. 
Detta kan förstås utifrån att, med undan-
tag från vissa typer av sånger som kommer 
från den kafémusikkultur som florerade 
framförallt i Turkiet under osmanska tiden, 
så är alla rebetikosånger tänkta att kunna 
dansas till. Fadon har sedan den etablerades 
inte alls varit förknippad med dans.

Nära besläktade klanger
Jag tycker att det är intressant att notera 
bristen på inbördes kännedom, eller möten, 
eller på manifest inbördes påverkan, mellan 
fado och rebetika. Man kan höra passager på 
skivor där två bouzoukis eller två guitarras 
spelar i parallella terser eller sexter, som 
låter oerhört lika både klang- och tonalitets-
mässigt utan att de verkar medvetet släkt. 
Båda musikformer är sprungna ur hamn-
stadskulturer, i två relativt näraliggande 
utpräglat maritima Medelhavsländer, som 
har genomgått vissa liknande sociopoli-
tiska och ekonomiska omvälvningar under 
senare delen av 1900-talet. Å andra sidan 
kan man konstatera detsamma om fado 
och flamenco, som bor ännu närmare var-
andra, och som har bevarat så fullkomligt 
distinkta karaktärer.

Vidare läsning
Om jag har lyckats väcka ett intresse för 
rebetika kan jag rekommendera två egna 
verk som består i rikligt annoterade och 
illustrerade CD-utgåvor i bokformat:
Mortika: Vintage Recordings from a Greek 
Underworld (ARKO CD008, Uppsala 2005) 
och Greek Rhapsody: Instrumental Music 
from Greece 1905–1956 (Dust-To-Digital 
DTD-27, 2013)

Inget verk om rebetika finns ännu 
publicerat på svenska i bokform. På svenska 
finns dock den tidigare omnämnda relativt 
omfattande wikipediaartikeln, där finns 
även bibliografier och vidare skivförslag.
Välkommen att höra av dig om du har 
frågor eller synpunkter på artikeln, till:  
Tony Klein klein.tony@gmail.com

Gitarristen väste åt dem 
skarpt att tystna!

Lambros, Roza och Tombouli.

Hiotis-Spangadoros-Spitambelos ca 1938.

En grekisk instrumentmakares affisch i New York, 
cirka 1919.
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Rebetikans knäppinstrument

Bouzouki
Långhalsluta, spelas med plektrum. Granlock, flytande 
stall, smal hals och välvd, päronformad kropp byggd 
ungefär som neapolitansk mandolin eller luta, d.v.s. 
av separata ribbor. Kroppen var ursprungligen 
urholkad av ett massivt trästycke. 

Tre strängpar stämda: dd1 aa d1d1, d.v.s. ett oktavpar, 
två unisonpar. Bassträngen av överspunnet stål, 
övriga av ospunnet stål. Lägsta d-strängen klingar 
som gitarrens fjärde sträng. Fram till cirka 1930-talet 
användes även några variantstämningar, s.k. douze-
nia. Mensur 670–700mm, modernare instrument 
har den kortare mensuren. 1956 introducerades 
den fyrköriga bouzoukin, med bredare hals och 
modifierad balkning och lockkonstruktion p.g.a. 
högre strängspänning. Samma mensur som den 
moderna treköriga, dock stämd cc1 ff1 aa d1d1, d.v.s. 
en ton lägre än gitarrens fyra första strängar. Båda 
instrumenttyper används idag.

Tzouras
Ett något mindre instrument än bouzoukin, med 
kroppen oftast byggd ur ett stycke, mensuren cirka 
10 cm kortare, samma stämningsschema som bou-
zouki, men inte nödvändigtvis i D. Har en utpräglat 
nasal klang.

Baglamas
Ett litet instrument som tidigare haft mycket varie-
rande utformning, särskilt när det tillverkades av det 
material som råkade finnas till hands, exempelvis 
i fängelser, men som numera byggs som en liten 
bouzouki eller en liten tzouras, med tre dubbla 
körer, ofta stämd exakt en oktav högre än bouzouki, 
och med mycket varierande mensur, ca 30–45cm. 
Tidigare spelad med pekfingernagel, numera oftast 
med plektrum.

Gitarr
Oftast stålsträngad, mera sällan tarmsträngad, spe-
lades antingen med plektrum eller med fingrarna, 
dock inte med fingerplektrum. Som ensembleinstru-
ment oftast i standardstämning, men har använts av 
enstaka sångare som kompat sig själv med fingerspel, 

och då med diverse alternativstämningar. Hawaiiansk 
gitarr figurerar i 100-tals grekiska 30-talsinspelningar, 
dock inte av rebetiko-karaktär. Gitarrer med tre 
extra bassträngar utanför greppbrädan, ett slags 
”harpgitarr”, var ganska vanligt förekommande som 
ensembleinstrument.

Mandolin
Den neapolitanska mandolinen användes i standard 
kvintstämning. Även mandola i olika storlekar, och 
mandoloncello, förekom.

”Outi” (arabisk luta, ’ud)
Hos grekerna oftast 6-körig med enkel sjätte kör. 
Ursprungligen tarmsträngad, med koppar- eller 
silverspunnen tarm på de tre baskörerna och 
ospunna tarmsträngar på de första tre körerna. Stal-
let fastlimmat på locket. Den är vanligtvis stämd: 
DGAdgc. Spelas med plektrum av fjäder eller horn. 
Även 5- och 7-köriga har använts. Instrumentet, som 
är föregångaren till vår europeiska luta, har något 
olika karaktär och stämningssystem i de många 
olika länderna där det förekommer.

Några stilbildande  
bouzoukimusiker 
Spyros Peristeris (1900–1966), multiinstrumentalist, 
kompositör och studiochef på Parlophone i nästan 
40 år, något av en ”rebetikans George Martin”.  
Spelade på många av Vamvakaris (se nedan) skivor.

Ioannis Halikias (1898–1957). Verksam i USA 
dit han kom som litet barn. År 1932, i New York, 
spelade H. in det magnifikt vackra och epokgörande 
bouzoukisolot Minore Tou Deké, vilket satte fart 
på bouzoukins mediala genombrott i Grekland. 

Peristeris spelade omgående in två ”covers” på denna 
i Aten, men med gitarr i stället för bouzouki. Själv 
spelade H. in knappt en handfull skivor.

Markos Vamvakaris (1905–1973). Bouzoukins 
”patriark”, skrev många sånger som fortfarande är 
välkända i Grekland idag, spelade in flera hundra 
skivor fr.o.m. 1932.

Vassilis Tsitsanis (1915–1984). Karriären varade oav-
brutet från 1936 till 1984. T. skrev hundratals sånger, 
många fortfarande ”standards”, spelade bouzouki 
virtuost med en personlig stil som tänjde på det 

traditionella, bidrog till utvecklingen av ett något 
mer västeuropeiskt musikaliskt språk.

Manolis Hiotis (1921–1970) H var en brådmogen 
multiinstrumentalist med inspelningskarriär 
fr.o.m. 16-årsåldern. H introducerade den 4-köriga 
bouzoukin 1956, efter att som tonåring på 30-talet ha 
etablerat sig både som virtuos på 3-körig bouzouki 
och gitarr och som kompositör. Kan anses ha bidragit 
till rebetikans övergång i lättsammare s.k. laïka 
under 1950-talet, bl.a. med sitt bruk av elförstärkt 
bouzouki, extremt snabba löpningar och latinameri-
kanska rytmer.

Dags för lite omtanke.

Som medlem i Gitarr & Luta får du  
10% rabatt när du handlar hos oss. 
 
Gå in på www.gitarrdelar.se och ange ”Nylonsträngat”  
i rabattkoden. Gäller t o m 30/10 2014.

www.gitarrdelar.se 
Tel. 08-38 02 08
Arvid Mörnes väg 1, Bromma

Samlade ca 80 kursdeltagare och lärare i ett strålande sommarväder för en intensiv musikvecka med 
gitarren i fokus. Som vanligt bjöds på fina konserter, lektioner, ensemblespel, pubkvällar och mycket 
annat. Vi bad några av våra kursdeltagare att berätta om sin kursvecka. Från Felicia och Teresa som 
representerar den yngre generationen fick vi en ”Ingesundsrapp” och Svante Åberg som kan se tillbaka 
på 50 års umgänge med gitarren delade med sig av sina intryck

Foto: Arne Strömberg

Årets 

Ingesundskurs
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Den gitarrintresserade söker sig till 
sammanhang som ger redskap att 
utforska detta intresse efter smak 

och behag. SGLS liten gitarrakademi vid 
Ingesund, Arvika, i månadsskiftet juli/
augusti är en sådan miljö. Efter 50 års gitarr-
spelande lärde jag mig förra året att trycka 
ned en sträng så att den dämpas, durrar, 
klingar. Liten sak för gitarrvärlden, stor sak 
för mig.

Även om gitarren är en gemensam 
utgångspunkt, utvecklar sig gitarrveckan 
olika för var och en av oss. Spela gitarr 
är något man gör. Att tala, skriva, eller 
notera kring spel är därför främmande för 
själva gitarrspelsaktiviteten. Men samtal, 
kommentarer, skrönor i skuggan av ekar, vid 

matbordet, i puben, i möten med nya och 
återvändande elever och lärare, hör också till 
Ingesundsveckan. 

P,i,m,a är en utgångspunkt som ingen 
kan lämna. Det allvarliga, långsamma, 
upprepade nötandet av lämplig ansättning 
av högerhandens postur och fingrarnas 
ivriga beredskap att slå an strängarna, 
introduceras stillsamt i morgonpassens 
uppvärmningsövningar. Olika lärare 
presenterar sina uppvärmningsmenyer på 
samma sätt som stjärnkockar bara lägger 
fram vad som kan tänkas höja en kulinarisk 
upplevelse hos matgästen. Upplevelsen av att 
slå an en sträng, eller att helt lätt låta vänstra 
handens fingrar röra vid en sträng, blir då 
till en stor upplevelse av ett litet fragment. 

Detaljer som vanligen passerar obemärkta 
och därför omöjliga att integrera i spel, lyfts 
fram redan under tidigaste morgonpasset. 
Och det känns som att nya möjligheter 
öppnar sig. Dagen har redan vid 9-tiden 
existentiella dimensioner, ”jag spelar, alltså 
finns jag till”.

I en utläggning om spelteknik sa Marco 
Tamayo ”that is forbidden” angående en 
olämplig kombination av strängbyte och i- 
m- spel. Även för oss som bara hörde detta 
refereras, blev det en påminnelse om att spel 
är lättare att utveckla om kloka lärares råd 
får följder för den spelandes praktik.

Elena Cásoli uttryckte uppfattningen att 
det finns en skillnad mellan personlighetens 
uttrycksformer å ena sidan i röst, gestik, 
sätt att berätta i ord, och å andra sidan i 
gitarrspel. Och om det nu finns en skillnad, 
kan en lärare ta upp iakttagelser i den 
vägen? Och kan en elev ta till sig? Elena 
pekade på Abel Carlevaro, och jag gav mig 
genast iväg i den riktningen. Guitarissimo 
visste vad som skulle köpas! Under kom-
mande året ska jag öva! Flera lärare kunde 
ge exempel på hur undervisning visserligen 
gäller gitarr och i, m, men hur yrket blir 
spännande och intressant först när elevens 
speciella karaktär och möjligheter börjar ta 
form i dialogen.

Att komma vidare innebär kanske mer att 
hålla fast vid utgångspunkter som ger goda 
relationer till gitarren och andra människor, 
än att öka svårighetsgraden i repertoarval. 
I år visste jag mer om vilka möten som 
är betydelsefulla för mig. Därför var det 
lättare att hitta sätt att ta reda på mer om 
andras intresse för gitarren, och lättare för 
mig att ta för mig av det jag behöver för 
mitt spel.

Ingesundsveckan ger många möjligheter 
att hitta annat än det som ett ensidigt 
och direkt fokus som resultat, tävling, 
prestation ger. Ett intresse är alltid ett möte, 
kanske med egen eller andras förmågor och 
begränsningar, kanske med sådant som lig-
ger bortom den omedelbara upptagenheten 
av det gitarren ger.

Slutligen några samtalsämnen som väckte 
min nyfikenhet och som vi kanske kan tala 
mer om ett annat år?

Ensemblespel som modell för konfliktlös-
ning på arbetsplatser.

Monolog och dialog i gitarrlärares vardag.
Dimensioner av självkritik och självkänsla 

hos gitarrister.
Hur uppstår och utvecklas ett gitarrintresse?  

TEXT OCH ILLUSTRATION: SVANTE ÅBERG 

... therefore, i, m

Släkt och fränder,
främlingar, gitarrlegender

Vi vill berätta om vår vecka
i Ingesunds gitarrmecka

Det fanns en tavla där man satte upp sig med flit
för att sedan ha lektioner hit och dit

Det fanns flamenco, klassisk gitarr
och viskomp där man skrev egna arr

Varannan timme sa de ”raus”
nu är det dags för kaffepaus

Spela ters, kvint och oktav
Åh nej, där gick nageln av!

Det fanns en sal där man fick proviant
och från salen hördes prat och fjant

Värmen var på topp hela dagen
men gitarrens stämning blev då dragen

Dragen kunde man själv också bli
om man puben på kvällen gick förbi

Där professorn från KTH
sjöng di-ti di-ti då

och alla andra hängde på
så gott de kunde förmå

Ingestrand fullt av turister,
idrottslag och nudister

Och Mats B ś konsert föll alla i smaken
när han drog fram sexleksaken

Det var svårt att se ett skäl
att efter en vecka ta farväl

Men kompisar, fäll ingen tår
Vi ses igen nästa år!

Ingesundsrapp
TEXT: TERESA VEGBORN OCH FELICIA RHEDIN
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Övriga gitarrister med 7-strängade 
instrument var: Oleg Timofeyev 
(arrangör och initiativtagare 

tillsammans med sin fru Sabine Gölz), 
John Schneiderman, Alexei Stepanov, 
Vladimir Sumin, Fedor Kondenko, Dan 
Caraway, Czar’s Guitars och Russian 
Guitar Quartet. Dessutom medverkade 
sångaren och gitarristen Yuri Vedenyapin, 
sångerskorna Eugenia Zolotariova och 
Dasha Stepashkina, samt på cello Natalya 
Timofeyeva (Olegs mor). Trots att det var 
mest ryska namn i årets festival, har Iowa 
blivit en naturlig träffpunkt för dem som 
spelar rysk sjusträngad gitarr, eftersom 
flera av dem är bosatta i USA. Antalet 
musiker som trakterar rysk sjusträngad 
gitarr på en någotsånär professionell nivå 
är ett fåtal, och dessa är utspridda över 
hela världen. 

Vad är rysk sjusträngad gitarr?
Den ryska gitarren är stämd helt annor-
lunda mot den spanska. Den stäms från 
högsta till lägsta strängen: d, b, g, D, B, G 
och D – ett öppet G-durackord. Omfånget 
är alltså lika stort som på den spanska 
gitarren, men ett tonsteg ned. Sju strängar 
trängs inom samma omfång som sex 
strängar på den spanska gitarren. Denna 
unika stämning skapar många möjligheter 

som inte finns på den spanska gitarren (och 
tvärtom). En annan signifikativ skillnad 
är speltekniken. Till exempel användes 
tio fingrar när man spelade rysk gitarr 
på 1800-talet, alltså även vänster hands 
tumme och höger hands lillfinger. 

Den ryska sjusträngade gitarren 
dök upp i Ryssland någon gång under 
1700-talets sista decennier. Från slutet av 
1700-talet till mitten av 1800-talet skrevs 
det flera tusen verk för den ryska gitarren 
av kompositörer som Ignaz van Held, 
Andrei Sychra, Seimon Aksionov, Mikhail 
Vysotskij, Nikolaj Alexandrov, Vladimir 
Morkov, Alexandr Vetrov och många fler. 
Från att ha varit ett omåttligt populärt 
musikinstrument (det spelades t.o.m. rysk 
sjusträngad gitarr vid tsarhovet), mattades 
dock intresset av något mot slutet av 
1800-talet (som det även gjorde med den 
spanska gitarren). Den ryska revolutionen 
1917 innebar dock ”dödsstöten” för den 
ryska gitarren. Andres Segovias besök i 
Sovjetunionen under 1920-talet och den 
sovjetiska regimens negativa inställning till 
allt som förknippades med det förgångna 
tsarväldet medverkade till att nästan alla 
gitarrister började spela spansk sexsträngad 
gitarr. 

Den ryska gitarren fortsatte att spelas av 
romerna. I och med detta kan man säga att 
den ryska gitarren delades in i två falanger: 

den klassiska och den romska traditionen. 
Romerna spelar ryska och romska sånger, 
ofta med inslag av improvisation. Jag hör 
gemensamma drag av både flamenco och 
gypsy-jazz i de ryska romernas musik. Ett 
av de största namnen inom den rysk-
romska traditionen var Sergei Orekhov 
(1936–1998). Lyssna på honom på Youtube, 
rekommenderas varmt!

 
Ett glömt instrument  
kommer tillbaka
Under 1980-talet gjordes försök att åter-
uppväcka intresset för den ryska gitarren 
av den danske gitarristen Leif Christensen 
(1950–1988), som spelade in en LP med 
musik av Sarenko 1985, och musikförläg-
garen/musikforskaren Matanya Ophee. 
Intresset väcktes hos Oleg Timofeyev, 
som 1999 skrev en doktorsavhandling om 
den ryska gitarren (The Golden Age of the 
Russian Guitar: Repertoire, Performance 
Practice, and Social Function of the Russian 
Seven-String Guitar Music, 1800–1850). I 
samband med det gav han ut CD-skivorna 
The Golden Age of Russian Guitar Vol. I-II. 
I början av 2000-talet startade han och 
hans fru Sabine föreningen IARMAC för 
att värna om rysk kultur och musik, och 
ett par år senare hölls den första upplagan 
av IARGUS (där för övrigt Mårten Falk 
var en av musikerna som framträdde). 

Årets festival
Tillbaks till årets festival: 30 april gjorde 
Oleg, Fedor, Yuri och undertecknad 
ett live-framträdande och en intervju i 
amerikansk radio för att göra lite reklam 
för festivalen. Dagen efter var det dags för 
premiärkonserten. Oleg och Dan startade 
konserten med några duetter av Morkov 
varpå jag anslöt mig i en trio av Pavlov-
Azancheev. Efter paus spelade jag ett kortare 
soloprogram. Ett av styckena jag spelade 
var ett uruppförande av ett nyskrivet verk 
av kompositören Julia Finkelstein (Moskva) 
som heter Miro’s Paintings, som är en mycket 
vacker svit bestående av sju satser (målningar 
av Joan Miró som blivit tonsatta). På samma 
sätt som Mirós olika målningar skiftar 
i färger och karaktär, har även de olika 
satserna olika temperament och färgkoder. 
För att skapa kontrast till Finkelsteins vackra 
och suggestiva musik, spelade jag även tre 
av mina egna arrangemang av pianostycken 
av Cui, Rachmaninov och Chopin. Fedor 
Kondenko spelade därefter sitt arrangemang 
av den rysk-romska sången Mar Dyandya. 
Alexei och Vladimir avslutade konserten 
med The Gypsies Went, ett av Orekhovs mest 
välkända arrangemang. 

På kvällen bjöds det på middag hemma 
hos Oleg och Sabine. Ett trevligt inslag 
hemma hos Oleg och Sabine var spontana 
musikframträdanden och jamsessions. En 

av Olegs antika gitarrer skickades runt och 
vi fick höra många vackra ryska sånger. 
Turen kom även till undertecknad, som gav 
amerikaner och ryssar chansen att bekanta 
sig med Bellman och Cornelis. 

Natalya, Fedor, Oleg och undertecknad 
ackompanjerade Yuri Vedenyapin på hans 
konsert i Iowa City dagen efter. Yuri är 
bosatt i Cambridge, England. Hans speciali-
tet är att sjunga sånger på jiddisch och ryska. 
Yuri är en fängslande scenpersonlighet som 
på ett originellt sätt gav sångerna nytt liv. 

Samma kväll var det konsert med The 
Russian Guitar Quartet. Kvartetten grun-
dades av Oleg Timofeyev 2007. I den första 
upplagan av kvartetten ingick bl. a. gitarris-
ten Dmitri Illarionov. Idag består kvartetten 
av Oleg Timofeyev, Dan Caraway, Alexei 
Stepanov och Vladimir Sumin. Vi fick 
bland annat höra transkriptioner av musik av 
bl. a. Cui, Rimskij-Korsakov och Borodin. 
Det var en fantastisk konsert! De två ryska 
virtuoserna Alexei och Vladimir spelade även 
några solostycken och duetter (bland annat 
av Orekhov).

Eugenia Zolotariova gav två konserter 
tillsammans med Fedor Kondenko lördagen 
den 3 maj, i Iowa City och i Cedar Rapids. 
Ryska och romska sånger framfördes 
känslosamt med en nerv och scennärvaro 
som gav gåshud! Fedor Kondenko spelade 
för många år sedan tillsammans med 

Orekhov, och de kan ses spela tillsammans 
på Youtube. Det var väldigt roligt att lära 
känna Fedor och Eugenia. Jag och Fedor 
satt nästan varje ledig stund och spelade 
tillsammans, och han visade mig lite av 
den rysk-romska stilen och några av sina 
arrangemang, allt från jazzstandards till 
Bach. Eugenia är utbildad i klassisk sång 
vid konservatoriet, men är mest känd för att 
sjunga i romanistilen. Hon är bosatt i New 
York, och sjunger bland annat i gruppen Via 
Romen där även gitarristen Vadim Kolpakov 
(som spelade med Madonna under hennes 
turné 2008–2010) ingår. 

Sista dagen på festivalen inleddes med 
en konsert med John Schneiderman, en 
lutenist och gitarrist från Kalifornien. Hans 
fingertoppanslag gav en mycket rund och fin 
ton i den gamla Eroshkin-gitarren, som bar 
sig väl i Congregational Church i Iowa City. 
Programmet som John spelade bar namnet 
”Classics of Russian Guitar Music” och 
var stundtals väldigt virtuost och innehöll 
musik av Aksionov, Sychra och Alexandrov 
med flera. Festivalen avslutades med en 
galakonsert senare på kvällen, där de flesta 
medverkande i IARGUS 2014 deltog. Det 
var en mycket trevlig avslutning på en unik 
musikfestival. 

IARGUS – festivalen för  rysk sjusträngad gitarr 
TEXT: STEFAN WESTER   FOTO: JOHN ELLIS 

Avslutningskonsert på festivalen

1–4 maj i år hölls den åttonde gitarrfestivalen IARGUS (International Annual 
Russian Guitarfestival & Seminar) i Iowa City och Cedar Rapids i USA.  
Stefan var inbjuden som en av de medverkande i årets festival. 
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När jag förra sommaren träffade 
den spanske flamencogitarristen 
Dani de Morón inför en konsert på 

Louisianas konstmuseum i Danmark var 
detta naturligtvis en fråga som väntade på 
sitt svar. Dani spelade tillsammans med en 
grupp med sångaren Arcangel, danserskan 
Patricia Guerrero och tvillingarna Los 
Gemelis som spelade caja, klappade och 
sjöng. Det var andra sommaren på raken 
som jag njöt av en konsert med denna 
super-grupp och de blir bara bättre och 
bättre...

Först kanske vi ska klara ut detta med ditt 
namn? Du kallades tidigare för Daniel 
Mendez och nu är ditt artistnamn Dani 
de Morón, eller hur?

– Ja, Mendez är mitt efternamn på mam-
mas sida. Det finns ju en flamencofamilj 
i Jerez med efternamnet Mendez, men vi 

är inte släkt. Min mamma kommer från 
Salamanca... Så det blev istället Dani de 
Morón för att klargöra vem jag är.

I texten till din solo-CD tackar du Domi, 
som var den som först satte en gitarr i 
dina händer, hur gick det till när du 
startade?

– Domi var inspelningstekniker på 
skivan och han är en mycket god vän 
till mina storebröder och till min familj. 
Han spelade piano och när jag började i 
musikskola var det först piano som gällde 
även för mig. Men Domi gav mig  
impulsen att börja med gitarr.

Hur gammal var du när du började med 
gitarren?

– Tretton år. 

Hur var det med din familj, fanns det 

flamencos eller aficionados i familjen som 
influerat dig?

– Aficionados var de nog, men inte 
musiker. Min pappa sjöng, men mycket 
dåligt...(skratt)! Vi hade många flamenco-
skivor hemma. Det var alltid lätt med 
flamencon där, i en stad som Morón de la 
frontera finns flamencon överallt.
Du föddes i Sevilla men växte sedan upp 
i Morón?

– Ja, jag föddes och döptes i Sevilla, 
men sedan var hela min uppväxt i Morón. 
Nu bor jag både i Morón och i Sevilla. 
Men städerna ligger ganska nära varandra 
egentligen, det tar bara 40 minuter...

Med moderna färdmedel är det kanske 
nära, men jag har hört att Morón förr i 
tiden låg avsides, att man aldrig ”råkade” 
komma till Morón eftersom staden inte 
låg på vägen till någon annan stad utan 

som en egen avkrok... 
– Jo, det stämmer. Men jag minns också 

från min uppväxt att det fanns en militärbas 
i närheten med nästan 5.000 amerikaner och 
att detta var ganska speciellt för Morón...

Man har försökt att förklara den speciella 
spelstilen i Morón med att staden var 
isolerad under äldre tid. Du har fällt 
en kommentar i en tidigare intervju om 
Morón-stilen som väckte en del uppse-
ende... ”Moróns spelstil är egentligen 
inte en spelstil utan ett sätt att slå an 
strängarna (pulsar las cuerdas)”.

– Jo, det blev en del diskussion kring det 
där. Vad jag menar är att det handlar om 
en tradition där man ofta spelade falsetas 
på bassträngarna och utvecklade en ren och 
melodisk spelteknik i detta. Egentligen är 
det mest historia numer, men det är politiskt 
inkorrekt att fälla en sådan kommentar som 
jag gjorde (skratt). 

Du avmytifierade Morón-stilen en gång för 
alla!

– Ja, men det är inte bara jag som sagt 
detta, även Paco de Lucía har sagt liknande 
kommentarer. Men han är ju inte från 
Morón...

Och sedan är ju inte staden isolerad längre, 
med internets hjälp kanske alla lokala 
spelstilar efterhand försvinner?

– Jag kan ju tala för mig själv: mina stora 
förebilder är egentligen gitarrister från andra 
orter som t. ex. Paco de Lucía. Och även om 
mina första maestros kommer ur Morón-
traditionen, Manolo Morilla och Alfonso 
Clavijo, så lyssnade jag mycket på skivor med 
Sabicas och Niño Ricardo när jag var liten. 

Är det överhuvudtaget möjligt att bevara 
en lokal prägel i sin spelstil i våra dagar? 
Om man lyssnar på din soloskiva och 
inte vet att du kommer från Morón, vad 
skiljer ut din spelstil från t. ex. Jerez-
gitarristernas?

– Jag tycker själv inte att jag har så mycket 
gemensamt med gitarristerna från Jerez i 
spelstilen. Om man lyssnar noga så tror jag 
att man lättare hittar influenser från Sabicas, 
i ena bulerían t. ex. Och för mig låter den 
första bulerían, “Barrio C”, nästan fullstän-
digt som Morón, det är bara det att jag har 
ändrat på den rytmiska känslan i den. Men 
jag tror att det är så med vår generation, efter 
att vi influerats av vad Vicente Amigo och 
Cañizares gjort, att vi vill göra ganska stora 
förändringar i musiken. Alla försöker hitta 
en personlig stil, sin “sello”. (Sello = spanska 
för frimärke, i flamencon för den personliga 
prägeln en gitarrist strävar efter att prägla sin 
musik med.)

Om vi tittar tillbaka på din karriär så här 
långt, vilka är de största ögonblicken du 
varit med om?

– Jag har turnerat med några av de absolut 
största artisterna i flamencons historia, med 
dansarna El Mimbre och Antonio Canales 
och sedan även med Paco de Lucía. När jag 

arbetade med Antonio Canales lärde jag 
känna tre fantastiska gitarrister från Madrid: 
El Viejín,  Ramon Jimenez och David 
Cerreduela.

Att arbeta med så olika dansare som 
El Mimbre och Antonio Canales, det 
måste ha varit en bra skola för en ung 
flamencogitarrist som vill utvecklas som 
ackompanjatör, eller hur? Jag kan tänka 
mig att det ställde höga krav på dig?

– Javisst, man får många intryck från 
dessa stora personligheter och ska i rollen 
som ackompanjatör följa och understödja 
dem – samtidigt som man ändå vill 
försöka att själv ha en personlig stil i det 
man gör... Ibland är det lika mycket fråga 
om psykologi som om musik. Men det 
fungerade bra för mig, jag kände mig 
bekväm tillsammans med dem alla, och det 
är viktigt att man kan fungera bra i rollen 
som ackompanjatör och betjäna dansaren 
med gitarren. Men det är ju också så att när 
så stora stjärnor som dessa dansare vill ha 
en med i truppen så är det för att de har sett 
och hört något hos en som de gillar...

Du har sagt i en annan intervju att 
flamencogitarrens identifierande tecken 
är ”el rasgueo”. Den svenske flamenco-
gitarristen Erik Steen sa i en intervju 
att han använder egentligen fem olika 
rasgueo-tekniker och du säger att det finns 
tjugo tusen olika rasgueos och att man bör 
utveckla rasgueon mycket! 

– Jo, jag tror faktiskt att det finns så 
många! 

Jag har sett en instruktionsbok som räknar 
upp ett 40-tal olika rasgueadovarianter 
(Ioannis Anastassakis: ”The Art of Rasgue-
ado”).

– Det är ju mycket viktigt t. ex. när 
man ackompanjerar dans och dansaren 
gör en remate – då kan man inte kompa 
genom att spela falsetas, då måste man ha 
en repertoar av rasgueados-varianter för att 
kunna ge ackompanjemanget dynamik som 
matchar dansen. Jag tror att det finns lika 
många rasgueados-tekniker som det finns 
flamencogitarrister. Var och en har sitt sätt 
att spela rasgueados. Jag tror ju inte att det 
finns en enskild flamencogitarrist som har 
tusen olika rasgueados i sin egen repertoar, 
men sammanlagt kan det vara så många.

Jag har letat efter de skivinspelningar du 
gjort, förutom din soloskiva. Jag hittade 
två, en med José Mercé (”Ruido” 2010) och 
en med Arcangel (”Ropavieja” 2006). Finns 
det fler som jag har missat?

– Ja, även Arcangels senaste (”Quijote de 
los sueños” 2011), Julian Estradas ”Al aire” 
och El Peles ”8 guitarras y un piano”.

Jag läste någonstans att du har spelat in 
din soloskiva i ditt hem, stämmer det?

– Ja, men bara gitarren. De andra 
instrumenten har spelats in i inspelnings-
studios. Jag ville kunna styra inspelningen av 
gitarren själv, så jag gjorde så. Domi, som vi 

pratade om tidigare, hjälpte mig. Vi spelade 
in gitarren först och lade sedan till de andra 
instrumenten.

Blir det inte komplicerat att spela in på det 
viset?

– Jo, det blir det! Men resultatet blev som 
vi ville att det skulle bli, så det var värt allt 
arbete...

Recensionerna för soloskivan blev bra, eller 
hur?

– Ja, och man säger att det är ganska 
lätt att ge ut en gitarrskiva, men att få den 
recenserad och få bra recensioner är en 
annan sak... Och en gitarrists första soloskiva 
kan avgöra så mycket för den fortsatta 
karriären.

Jag tror du sagt i en intervju att du redan 
har material till en andra skiva?

– Ja det stämmer, och jag håller på med att 
arbeta på den faktiskt! Det har ju nu gått två 
år sedan den första soloskivan, så... Men det 
är en lång process att bli färdig med skivan.

Enligt min mening är du, tillsammans 
med Antonio Rey och Diego del Morao, 
de mest spännande gitarristerna i en ny 
generation. Men när jag säger ”ny” så är 
det ju egentligen inte så att någon av er är 
tonåringar längre, eller hur? Hur gammal 
är du?

– Jag är 32 år. Diego är väl 34–35 och 
Antonio är yngre... jag tror han är 28 eller 29. 
Jo, man kan se oss som samma generation.

Och det är väl inte möjligt att vara färdig 
sologitarrist vid 20 års ålder, eller hur?

– Nej, jag tror inte att det är realistiskt att 
tro att man kan ha hunnit så långt vid så låg 
ålder. Jag har lärt mig mycket av åren när 
jag turnerat med dansarna vi pratade om 
tidigare och med Paco de Lucía.

Ok, Paco de Lucía som du nämnde, 
började ju turnera med dansaren José 
Greco när han var 15 år och släppte sin 
första soloskiva vid 18, men det är ju 
orättvist att jämföra med honom.

– Ja, Paco är i en klass för sig. Det är så 
mycket som man ska ta in: Man bör lyssna på 

Rolf Nilsén har tidigare i en serie artiklar i Gitarr och Luta berättat om den speciella tradition av flamencogitarrspel 
som härstammar från staden Morón de la frontera i Andalusien i södra Spanien. En intressant fråga är hur dagens 
gitarrister från Morón förvaltar arvet från Diego del Gastor och de andra storheterna från Morón. 

Dani de Morón – flamencogitarrist

TEXT OCH FOTO: ROLF NILSÉN
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äldre generationer av flamenco-
gitarrister, man bör spela mycket 
med både sångare och dansare och 
man måste utveckla sin teknik...

Du lyssnar gärna och lär av de 
stora mästarna från tidigare 
generationer?

– Oh ja! Melchor de Mar-
chena, Sabicas, Niño Ricardo... 
och Paco förstås! Man måste lära 
av dem alla! Man behöver nog 
vara en riktig aficionado som 
gitarrist.

Och du lyssnar även på Diego 
del Gastor?

– Självklart! 

Det är en sak man säger om spelstilen från 
Morón som jag inte riktigt har begripit 
innebörden av, att man spelar ”a cuerda 
pelá”. Vad betyder det egentligen?

– Det är något som gäller när man 
spelar melodistämma, inte i ackompan-
jemanget. När man spelar melodi utan 
ackordstöd och oftast med tummen på de 
lägre strängarna. Det är typiskt för den 
traditionella Morón-stilen, man hör det 
ofta hos Diego del Gastor. Jag tror att det 
blev mindre av det från 1970-talet, och när 
jag växte upp hade man inkorporerat mer 
av modern spelstil även i Morón. Och om 
man lyssnar på gitarrister från Jerez som 
los Parillas och los Moraos så kan man hos 
dem också ibland höra spel ”a cuerda pelá”. 
Men det är något som är lite unikt för 
flamencogitarren.

Gruppen som du uppträder tillsammans 
med idag är ju vad man kan kalla för 
en ”supergrupp”, eller hur? Ni är fler i 
gruppen som har vunnit fina utmärkelser 
på sistone.

– Jo, det stämmer. Vi har arbetat tillsam-
mans till och från i flera år samtidigt som 
alla även har andra järn i elden. På så sätt 
bidrar vi alltid alla med nya idéer som gör 
att vi blir bättre tillsammans med tiden.

Och den ekonomiska krisen i Spanien 
gör det kanske lättare att få spelningar i 
utlandet än i hemlandet?

– Ja, det har blivit mer så efterhand. Så 
vi kommer tillbaka hit igen. Jag kommer 
att bosätta mig här! (skratt) Nej, allvarligt 
talat, det är mycket svårare i Spanien nu. 
Om man släpper en skiva så har man 
kanske en spelning i Barcelona, en i Sevilla 
och en i Madrid. Och sedan är det slut! 
Och en annan effekt av krisen är tyvärr att 
fler och fler försöker anpassa det dom gör 
för att få kommersiell framgång.

När jag lyssnar på din soloskiva så är 
det en sak jag tänker på. Ofta med en 
soloskiva med en flamencogitarrist så 
behöver jag efter ett par tre spår höra 
en sångare tillsammans med gitarren. 
Det är som ett naturbehov hos mig. 

Men jag upplevde inte det med din 
skiva eftersom den är så varierad och 
har så intressanta melodier.

– Tack för de orden. Man är ju van i 
traditionell flamenco vid att gitarren spelar 
en falseta och sedan kommer sången. Och 
att de avlöser varandra. En avsikt jag haft i 
arbetet med skivan är att man ska uppleva 
det som att gitarren sjunger.

Ibland säger man om flamencogitarren 
att den imiterar flamencosången, håller 
du med om det?

– Det kan upplevas så ibland eftersom 
att när gitarristen ska spela falsetas måste 
han precis som sångaren förhålla sig till 
harmonierna i palon. Och ibland kan 
falsetas bli så bra att man upplever det som 
att gitarren sjunger.

Vilka är sångarna som influerat  
ditt spel mest?

– Enrique Morente, Camarón, Capullo, 
Zambo, Caracol... det finns många. Och 
de jag nu räknat upp har jag inte varit 
personligt bekant med. Och i den yngre 
generationen Arcangel, Poveda och Mayte 
Martín.

Du vann, tillsammans med Antonio Rey, 
”El giraldillo del toque” vid Biennalen i 
Sevilla senast. Är det ditt största ögon-
blick i karriären hitills? Det är väl om jag 
förstått det rätt, det viktigaste priset som 
finns för flamencogitarr?

– Ja, det får man ju säga. Det var en 
utmärkelse som har gett mig mycket styrka 
och lust att jobba vidare. Ett sådant pris 
kan ibland avgöra mycket för hur en artists 
karriär ska utvecklas. Så det är viktiga och 
allvarliga saker egentligen. I juryn satt 
mer än 20 personer och när de till slut gav 
priset till mig och till Antonio så måste det 
betyda att de har hört något speciellt hos oss.

Har du vunnit andra priser?
– Jag deltog i El giraldillo redan år 2000 

och gick vidare till finalen, men då gick 
det så dåligt för mig att jag höll mig ifrån 
sådant under många år. Det är en speciell 
sak med concursos, och jag tror inte att det 
passar för alla att delta i sådant.

Vad har du på gång för framtiden? Något 
speciellt projekt förutom din andra 
soloskiva?

– Det mest unika framöver är att jag ska 
turnera tillsammans med en amerikansk 
jazzpianist som heter Aaron Diehl. Det ska 
bli mycket spännande. Vi kommer från 
olika traditioner men har en djup respekt 
för varandra och litar mycket i samspelet på 
vår musikaliska intuition.

En sista fråga: Vad är det för gitarr du 
spelar på?

– Gitarren jag har med mig på denna 
turné är byggd av en gitarrbyggare från 
Cádiz som heter Rafa de Valeriano. Det 
är samma gitarr som jag använde på min 
soloskiva och jag har fortsatt med den och 
trivs bra med den. Rafa är ganska ung, 
bara 35–36 år, och hans pappa är kanske 
mer känd än vad han själv är ännu. Pappan 
heter Valeriano Bernal. Tidigare har 
jag mest spelat på gitarrer av Hermanos 
Conde. Det finns också en tysk byggare 
som gör fantastiska gitarrer som heter 
Andrés Marvi..

Just det, jag tror att Gerardo Nuñes spelar 
på en gitarr byggd av honom...

– Jo, det finns många byggare som gör 
härliga gitarrer... och även gamla gitarrer 
av byggare som Reyes och Ramirez till 
exempel!

OBS:
Bilderna till intervjun är tagna under gruppens 
soundcheck före konserten på Louisiana. Sångaren 
Arcangel, danserskan Patricia Guerrero och de två  
percxussionisterna, klapparna och sångarna  Los 
Gemelis (tvillingarna)
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Eugen Müller Dombois föddes i 
Bethel och både hans mor och far var 
mycket musikintresserade. Hans mor 

sjöng till luta, närmast vår ”visluta”, och 
hans far var en välkänd pedagog. Dombois 
utbildade sig först till lärare i tyska och 
musik och studerade därefter gitarr och 
luta i Köln 1955–58 för Walter Gerwig, en 
annan pionjär i lutans värld. Han undervi-
sade sedan några år vid Nordwestdeutsche 
Musik-Akademie i Detmold innan musik-
mecenaten Paul Sacher anställde honom 
vid Schola Cantorum Basiliensis, där han 
kom att undervisa fram till sin pensionering 
1996. Många kända lutenister studerade 
för Eugen Dombois bl. a. flera som gästat 
”Liten Gitarrakademi”: Anthony Bailes, 
som kom regelbundet under många år på 
1970-talet, Hopkinson Smith, Karl-Ernst 
Schröder och Robert Barto. 

Eugen Dombois var aktiv konsertmusiker 
under många år och hans inspelningar har 
satt spår i standardrepertoaren för både 
lutenister och gitarrister. Han var en av 
de första (kanske den förste lutenisten?), 
som spelade in Bachs Preludium, Fuga och 
Allegro i Ess-dur (BWV998) och Bachs svit 
i g-moll för luta (BWV995). Båda verken 
är numera näst intill standardverk i både 
gitarr- och lutarepertoaren. Flera renässans-
stycken som numera är välbekanta spelade 
han in tidigt, bl. a. Robert Ballards ”Branle 
de Village”, Luis Narvaez variationer över 
Guardamas Las Vacas och Alonso Mudarras 
”Harp-fantasi”. Eugen Dombois deltog 

flitigt som continuospelare vid inspelningar, 
bl. a. av Georg Philipp Telemanns Tafel-
musik, serien Musik in alten Städten und 
Residenzen och flera av Bachs kantater. 

Ett av hans stora intressen var matematik 
och då i synnerhet kalkyler som lutenister 
har nytta av. I flera artiklar redde han ut 
proportioner för placering av banden på 
lutan och hur stämning av lutan i olika 
tempereringar, framför allt medeltonsstäm-
ning, kan fungera i praktiken1. Med Eugen 
Dombois död har lutan mist en av sina 
främsta företrädare, en lyhörd musiker och 
en inspirerande lärare. De flesta förknippar 
nog trots allt Dombois med Silvius Leopold 
Weiss och hans musik, och Eugen Dombois 
inspelningar av Weiss a-mollsonat ”La 
Infidele” och Tombeau sur la mort de M. 
Comte de Logy arrivee 1721 har inspirerat 
många av oss att införliva de styckena i vår 
repertoar.

Hos Eugen Dombois i Basel 
Det var 1986 och min gode vän fagot-
tisten Thomas Lindgren hade tipsat mig: 
Du borde göra som jag i år, åka till Schola 
Cantorum Basiliensis och studera på deltid. 
Kunde man studera på deltid där? Ja det 
visade sig vara så, vilket gjorde det möjligt 

1 ”Correct and easy fret placement”, Journal of the 
Lute Society of America nr 6 (1973); “Varieties of 
meantone temperament realized on the lute”, JLSA 
nr 7 (1974); ”Lute temperament in Hans Gerle 
(1532)”, The Lute nr 22/1 (1982). 

för mig att få studera för Eugen Dombois, 
och Hopkinson Smith, en längre period. 
Jag hade först hört talas om Dombois 
genom Jörgen Rörby som hade studerat för 
honom en kort period och så visste jag för-
stås att Anthony Bailes, som gästade Liten 
Gitarrakademi under en rad år på 1970-
talet, Hopkinson Smith, Paul O´Dette och 
många flera hade studerat för honom. Jag 
hade skickat ett band innan inträdespro-
vet men sen inte hört någonting. När det 
sedan låg ett kuvert från Schola Cantorum 
på hallgolvet var jag ganska moloken och 
väntade mig ett brev i stil med ”med tack 
för visat intresse men…”. I brevet stod 
emellertid: ”Vänligen kontakta professor 
Dombois för att bestämma era lektionstider 
med honom”! Inget inträdesprov men nu 
var det ändå min tur? Det visade sig att 
Dombois, som jag träffat på Liten Gitarr-
akademi på Ingesund och vid ett annat 
tillfälle, tyckte att han redan visste att jag 
platsade på skolan!

Lektionerna började alltid med hans 
varma handslag och ett ”Guten Tag 
Roland”. Han frågade sedan vad jag skulle 
spela, gick fram till sitt notskåp och letade 
fram tabulaturen till stycket i fråga och 
satte upp bladet antingen på notstället 
till spinetten eller klavikordet som stod i 
rummet. P. g. a. en handskada hade han 
slutat spela offentligt och han använde 
aldrig någon luta på någon av mina 
lektioner utan visade allting på något av 
klaverinstrumenten, läsande direkt från lut-

tabulaturen! Jag tror inte att jag träffat någon 
så rytmisk person som Eugen Dombois. 
Ofta kom han med lösningar och förslag 
som innebar förvånansvärt små förändringar 
men förändringar som fick stycket att lyfta 
på ett helt annat sätt än innan. 

Hans stora passion var den tyska musiken 
med Weiss och Bach i centrum, och för 
mig blev en av höjdpunkterna att få gå 
igenom mitt arrangemang av Bachs andra 
cellosvit tillsammans med honom. Något 
han sa sig aldrig ha gjort med någon student 
förut. Även här var det små förändringar 
som gjorde att det lyfte och jag förundras 
fortfarande över hans lyhördhet för vad som 
fungerade och hur man hittade dit. Han 
visade sig också vara en mycket generös 
person. Han hade själv skrivit ut de tre 
kända versionerna av Bachs g-mollsvit för 
luta ovanför varandra: Bachs egen handskrift 
(vanliga noter i f och c-klav), celloversionen 
transponerad från c-moll till g-moll och 
den samtida tabulaturversionen. ”Låna den 
här och kopiera, det är mycket intressant 
att studera skillnaderna mellan de olika 
versionerna.” Vid flera tillfällen kunde han 
också säga: NN kommer inte till sin lektion 
på torsdag, du kan komma då om du vill ha 
en extra lektion. Allt utan något tal om extra 
betalning. 

Hans ideal var en aning stramt spel utan 
yvigheter, tolkningar som skulle tåla att 
lyssnas på många gånger. Jag tar fortfarande 

Tombeau sur la mort de 
Eugen Dombois arrivee 2014
Den legendariske lutenisten och luta-pedagogen Eugen Dombois avled i maj 2014. 
Roland Hogman tecknar här ett porträtt av mästaren, ser tillbaka på sina studier 
hos Dombois i Basel och låter några andra lutenister komma till tals

gärna fram hans inspelning av Bachs 
g-mollsvit eller Preludium, Fuga och Allegro. 
Inspelningarna präglas av dåtiden men 
tolkningarna håller fortfarande i mina öron.

Röster om Eugen Dombois
Eugen Dombois var en krävande lärare med 
mycket tålamod och humor och tillika en 
av 1900-talets stora lutenister. Som artist tog 
han med sig publiken in i en delikat värld 
fylld av dynamik, kreativitet och vackra 
klanger, d.v.s. till de bästa ögonblicken i 
lutans klangvärld. Som lärare hade han för-
mågan att känna in studenternas karaktärer 
och egenskaper och frammana en inre har-
moni som fick dem att lägga själva stretandet 
med lutan åt sidan.

Först flera år efter att jag studerat för 
honom fick jag klart för mig att mycket av 
det grundläggande inom musikundervisning 
är att få eleven att lyssna på samma sätt 
som läraren – eleven måste höra det läraren 
hör. Under min studietid hade jag något av 
vildhäst inom mig (och ibland säkerligen 
också något av åsna…) som var nödvändigt 
att både tämja och civilisera – att vägleda 
mot skönhet och elegans, mot resonans och 
kontroll.

Gång efter annan kunde Mr Dombois 
tygla mig och få mig att lyssna på en enskild 
ton här och en annan där [i stycket]. På 
det sättet lärde jag mig sakta men säkert, 

inte bara att uppfatta utrymmet kring varje 
ton utan också hitta ögonblick av stillhet i 
passager där det inte funnits förut. Detta var 
en storslagen lärdom, något jag tänkt tillbaka 
på många gånger.

Han var en fantastisk människa.
Hopkinson Smith

Jag hade glädjen att studera hos Eugen 
Dombois i nästan 4 år. Han utgick alltid 
från elevens egen tolkning av musiken och 
försökte med sitt skarpa öra putsa och slipa 
bort obalanser. Han var t. ex. skoningslös 
mot alla typer av manér, såsom omotiverade 
rubaton och alla knäppinstrumentalisters 
svaghet för att alltid bryta alla ackord. Med 
sitt kultiverade språk och alltid vänliga och 
korrekta uppträdande kunde han dock 
ibland vara överraskande spontan. Jag minns 
en gång under mitt första Basel-år när jag, 
förmodligen ganska nervös, spelade några 
stycken av Laurencini i lutklassen och avslu-
tade med en bransle. Då reser sig plötsligt 
den distingerade mannen upp från sitt 
klavikord och börjar till allas förvåning testa 
om bransle-stegen passar till mitt tempo. Till 
slut fick han upp hela klassen som dansade i 
ring runt mig, som fick finna mig i ett antal 
da capon innan Dombois var nöjd. Min 
nervositet var vid det laget förstås glömd. Ett 
roligt minne av en inspirerande pedagog och 
fin människa. 
Lars-Erik Larsson

TEXT: ROLAND HOGMAN
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Henrik Hugo & David 
Härenstam
Fridas visor 
Sånger ur Fridas bok av Birger Sjöberg 
Konfonium KACD138

Birger Sjöbergs ”Fridas visor” har här fått en ny uttolkning av sångaren 
Henrik Hugo och gitarristen David Härenstam. Duon har konserterat med 
repertoaren runt om i Sverige innan de nu äntrat inspelningsstudion. Skivan 
kan kanske närmast jämföras med den inspelning som gjordes 1992 av Mats 
Bergström och Mikael Samuelson. Sång och klassisk gitarr är en bra sättning 
för dessa välkända visor. Andra klassiska inspelningar av visorna har tidigare 
gjorts av bl. a. Ingvar Wixell, Jan Olof Strandberg, Tommy Körberg, Maria 
Lindström och Herr T och hans spelmän.

Henrik Hugo har en dramatiskt väl balanserad röst som jag tycker ibland 
får lyssnaren att se Fridas beundrande visförfattare framför sig i dennes 
betraktelser och varierade känslolägen. Mer musikalisk dramatik erbjuds 
alltså i denna inspelning än vad man i de tidigare inspelningarna vågat sig på.  

Snett bakom sångaren sitter David Härenstam och ackompanjerar med ett 
naturligt och följsamt spel. Gitarrarrangemangen har Härenstam gjort och 
de kännetecknas främst av en vilja att stödja och svara mot sången utan att 
stjäla alltför mycket uppmärksamhet. Ibland lockas jag tycka (det må vara 
förlåtet i detta gitarrforum) att gitarren gärna stundtals kunde få vara lite 
mer av en jämbördig samtalspartner till sången. Men när jag jämför med 
föregångarna kan jag konstatera att traditionens makt nog är ganska stark 
i denna vistradition.

Urvalet av visor är ganska självklart, det är de mest kända och mest preg-
nanta av visorna som ryms på skivan. Enda undantaget är kanske att man i 
denna inspelning avstått från ”Jag längtar till Italien”. 

ROLF NILSÉN

RECENSIONER / SKIVOR

Manuel Barrueco & Beijing 
Guitar Duo
China West 
Tonar Music Tonar 40515

Manuel Barrueco har sedan några år tillbaka hjälpt till med att lansera den 
fina gitarrduon Beijing Guitar Duo i väst, inte minst genom skivinspelningar 
på Tonar Music. Nu kommer ett skivsamarbete där de tillsammans formar 
en gitarrtrio, vilket ju (av någon anledning) är ett ganska ovanligt format. 

Skivan bjuder på en tämligen varierad repertoar, där det mest exotiska 
inslaget (och även det mest modernistiska) utgörs av titelkompositionen, 
”China West” av den kinesiska kompositören Chen Yi (transkriberad av 
Barrueco). Moreno Torrobas miniatyrsvit ”Estampas” och två kompositioner 
av Piazzolla, ”Fuga y Misterio” och ”Revirado” bidrar sedan till skivans 
geografiska bredd. 

Manuel Barrueco har också till skivan transkriberat Bachs Sonata nr 6 
i G där han som tredje del stoppat in preludiet från violinsonatan BWV 
1023 som spelas av Barrueco själv som ett gitarrsolo. Fjärde spåret i sonatan 
blir då allegrot som spelas av gitarrduo. Jag kan bara gissa att det är Beijing 
Guitar Duo som spelar duostycket. Man kunde över huvud taget önskat lite 
information som kunde hjälpa lyssnaren att identifiera de tre gitarristerna i 
ljudbilden, det är ofta intressant att tydligt kunna följa vem som spelar vad.

Skivans två avslutande spår är premiärinspelningen av Sergio Assads ”The 
enchanted island” och Assads medley av melodier komponerade av Charlie 
Chaplin för dennes stumfilmer.   

Den stora behållningen för mig vid lyssnandet är ”China West” som är en 
välkomponerad svit med både rytmisk, harmonisk och melodisk variation 
som utmanar och leker med lyssnarens öra och förväntningar. Det kinesiska 
melodispråket är ofrånkomligt genom att sviten är inspirerad av traditionella 
folksånger från Kina. Man kan inte undgå att tänka att musikerna haft roligt 
vid inspelningen av denna komposition.

ROLF NILSÉN

Eleftheria Kotzia
Gypsy Ballad 
SOMM Recordings SOMMCD0130

Detta är Eleftheria Kotzias femte CD under eget namn. Hon har grekiskt 
ursprung, men efter att hon avslutade sina studier på engelsk mark har hon 
blivit kvar där och undervisar på Royal Welsh College of Music and Drama. 
Liksom på de tidigare skivorna blandar Kotzia en repertoar bestående av 
etablerade klassiska gitarrstycken med grekisk och östeuropeisk musik 
och latinamerikanska folkligt influerade kompositörer. Det blir tre olika 
sektioner på skivan med ganska olika musik. Och mitt i det östeuropeiska 
dyker Ulrik Neumanns ”Kärleksvals” överraskande upp! 

Skivan börjar med gitarrklassiker som Federico Moreno Torrobas ”Suite 
Castellana” som följs av Rodrigos ”Junto al Generalife”. Därefter kom-
mer bidragen från Dusan Bogdanovic, Lilly Afshar, Iakovos Kolanian, 
Miroslav Tadic och Sylvia Bodorová. Och jag måste erkänna att jag har 
lite svårt att fastna för klangerna i de östeuropeiska kompositionerna. 
Ernesto Corderos ”Two pieces Afro-Antillanas” ger direkt en helt annan 
(latinamerikansk) rytmisk känsla. Cordero följs av verk av Lauro, Villa-
Lobos, tango-klassikerna ”La Cumparsita” och ”El Choclo” innan skivan 
avslutas med två stycken av Isaias Savio.

Eleftheria Kotzias spel är vackert och tydligt utan att bli påträngande eller 
pretentiöst. Hon försvarar väl en position i den internationella gitarrvärlden 
även om jag samtidigt saknar att bli helt knockad av någon av hennes 
inspelningar på skivan. Skivans titel kommer från det längsta spåret på 
CD:n, men kan absolut inte sammanfatta innehållet. Jag söker under 
lyssnandet förtvivlat efter en röd tråd i repertoarvalet på skivan men kan 
inte finna någon. Är det alltför krävande av mig att vilja se en sammanhållen 
tanke bakom det som presenteras för lyssnaren på en skiva? Kanske är det 
bara jag som upplever det som en brist om ingen sådan framträder.

ROLF NILSÉN

JOONAS WIDENIUS TRIO
Guitarra Utopia Musica 
Global Music Centre JWCD002

Den finska gitarristen Joonas Widenius har släppt sin andra skiva, här i 
trioformat tillsammans med basisten Hannu Rantanen och percussionisten 
Karo Sampela. De har sällskap på ett par spår av den spanska saxofonisten 
Perico Sambeat. Widenius musikaliska identitet är framför allt flamencons, 
men han har en bred repertoar av influenser i den musik han skapar. 

Kompositionerna svänger bra och vissa följer mer de strikta flamencofor-
merna än andra, det jag ibland saknar är lite mer pregnanta melodilinjer 
– det hade gjort allt till en fullständig succé. Samtidigt är de improvisatoriska 
partierna levande och spännande så jag är lite kluven, det ska erkännas. 
Ytterligare en sak ska sägas till Joonas Widenius fördel, den teknik han skaf-
fat sig genom att utbilda sig till flamencogitarrist använder han till kreativt 
musikskapande istället för, som alltför ofta händer i flamencogitarristens 
värld, att tävla i teknikhastighet. Det vittnar om musikalisk mognad.

ROLF NILSÉN

LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet
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Scandinavian Guitar Duo
Made in Scandinavia
Gateway Music

Denna danska gitarrduo med Per Pålsson och Jesper Sivebaek är rena 
dynamiten! De har existerat som duo ända sedan 1993 och detta är blott 
deras andra skivinspelning tillsammans. Men det är sällan man hör en duo 
spela så oerhört koordinerat och verkligen låta som en enhet. Säkert har de 
haft engagemang var och en på sitt håll emellanåt under alla åren sedan de 
1993 vann första pris i danska radions kammarmusiktävling, men jag måste 
erkänna att jag inte registrerat gitarristernas solistmeriter. Som duo har de en 
gång besökt Ingesund i SGLS regi (vet inte vilket år det var – tyvärr måste 
jag erkänna att jag missade deras konsert där!) Men med den föreliggande 
skivan har jag verkligen fått upp ögonen för dem. Huvuddelen av materialet 
på skivan är komponerat av danska kompositörer och tre av verken blir här 
inspelade för första gången. 

Anders Koppel har skrivit en svit med ”4 pieces for 2 guitars” som är en 
rytmiskt levande och överraskande komposition och inleder skivan. Den följs 
av Thomas Clausens ”Serenade for 2 guitars” som även den är fyrdelad.och 
dynamisk. Troligen har någon av gitarristerna undervisats av Börje Sandqvist i 
Malmö och kanske därifrån tagit med sig sviten ”Diger Janke” som Sandqvist 
tillsammans med Bengt Hoffner arrangerat för en gitarr och en altgitarr. 
Den norska kompositören Harald Saeverud finns på skivan representerad 
av fyra stycken som Per Pålsson arrangerat för gitarrduo. Styckenas varierade 
temperament motsvarar enligt duon kompositörens personlighet.

Skivan avslutas med Asger Agerskov Buurs ”Fantasi over danske folkeviser” 
där var och en av de fyra styckena berättar en historia som framträder i 
musikalisk illustration. Denna duo-skiva är en glädje att lyssna på, från början 
till slut. Inspelningen är förstklassig och otroligt tydlig, spelet är lysande och 
repertoaren spännande och högintressant. 

ROLF NILSÉN

Marianne Holmboe  
& Emil Pernblad 
De Noche 
Kakafon records KAKACD019

Sångerskan Marianne Holmboe och gitarristen Emil Pernblad har gjort en 
skiva tillsammans med sånger hämtade bl. a. från Emils mormor Birgitta 
Örnstedts diktsamling ”En bikt”. Dikterna har översatts till spanska och 
sedan förvandlats till flamencosånger. Jag tror att Emil hittat drag i dikterna 
som han uppfattat besläktade med flamencons temperament, kanske föddes 
idén till skivan så. Jag gissar att projektet ligger Emil varmt om hjärtat.

Både Marianne och Emil har en bred musikalisk repertoar, men detta 
är kanske ett av deras mest distinkta arbeten hittills. Emils gitarr rör sig 
försiktigt, smeksamt kring Mariannes naket känsliga röst och det märks 
att de känner varandra väl, att de har en gemensam känsla för sångerna. 
Även om alla spåren har tillhörighet i traditionella flamencogenrer, så känns 
det mer personligt och intimt än vad flamenco brukar vara. Det finns en 
meditativ stämning som går genom hela skivan och jag frestas att tänka att 
detta kanske är något som ärvts från Birgitta Örnstedt? 

ROLF NILSÉN

Mats Bergström 
Dadodado
Naxos MBCDBD 02

Mats Bergström är en av Sveriges bästa och mest mångsidiga gitarrister. Som 
exempel på hans mångsidighet kan nämnas: klassisk gitarrist med komposi-
törer från Sverige, Spanien och Latinamerika på repertoaren, arrangör och 
framförare av Bachs violinsonater, interpret av modern konstmusik, t. ex. 
Reichs, ackompanjatör av sångare som Malena Ernman, Mikael Samuelsson 
och Olle Persson, olika samarbetsprojekt med körer, elgitarrrist i den afro-
amerikanska traditionen. För en fyllig bild  av Mats Bergström läs Bengt 
Magnussons artiklar i Gitarr och Luta 2/3 2014.

2010 kom CD:n ”Songs without words”, där Mats tolkar bland andra 
Evert Taube, Ted Gärdestad och Cornelis Vreeswijk. Lite slarvigt kan man 
översätta titeln till ”Visor utan text”. Den språkliga berättelsen är en ryggrad 
i visan. I Mats händer lyfts de musikaliska kvalitéerna, som annars kan 
hamna i bakgrunden, fram. Det hela blir njutbart och lyssnaren kan, om 
så önskas, lägga till texten.

Nyligen kom ”Dadodado”. Vad är då det? Titeln ger i alla fall inte mig några 
ledtrådar. Svenska tonsättare, de flesta nu aktiva, med några bekanta namn 
som Thomas Jennefelt och Hans Gefors ger lite mer. Titeln sammanfaller 
med ett av styckena. Andra låttitlar är Ekorren gick vilse, Små fötter, En liten 
flicka dansar, När jag blir stor och Sång för Alice. En barnskiva med nyskriven 
musik? En ny Alice Tegnér? Bäst att sätta på CD:n och lyssna!

Alice Tegnér kan vi glömma. Det är ett annat tonspråk och inga sångtexter. 
Det är musik för akustisk sologitarr, slagverk, datorljud, studsande eko, 
flageolettstycken, ”fel”stämt, omstämning under stycket, m.m. Sång för 
Alice, som inleder CD:n, återkommer senare, i något modifierad skepnad, 
med stråkar. Musiken spänner över ett fält från visartat, nutida, modernt till 
avantgardistiskt. I En liten pojke förklarar och En liten flicka dansar hör jag 
återklanger av Olle Adolphson. Nursery Rhymes av Anders Hillborg skulle 
jag inte rekommendera som godnattmusik för småbarn. Dessa stycken är 
annars mina personliga favoriter på skivan.

Jag tilltalas av att musiken är nykomponerad och att svenska tonsättare lyfts 

Gitarrbyggare
Heikki Rousu

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

Besök mig gärna här!
facebook.com/gitarrmakare

fram. Mycket ligger utanför allfartsvägarna och öppnar öron och sinnen 
för ny, spännande musik. En del stycken kan nå en bred publik, andra inte.

Förutom CD:n medföljer en Blu ray-skiva. Det man framför allt vinner 
är bättre ljudupplösning och möjligheter att lägga till bilder. Det senare 
används inte mycket i detta fall. Förutom barnfoton är det samma stillbilder 
som finns i konvolutet. Undantaget är videon på sista spåret där man 
får se Mats spela och får en aning om hur de speciella ljuden framställs. 
Omslag och konvolut har gjorts av Jockum Nordström, som illustrerat 
flera musikböcker.

Mats har haft idén till denna CD under en längre tid. Olle Adolphsons 
stycken till sina barn och Dadodado fanns med på ett tidigt stadium. 
Annat har tillkommit genom förfrågningar och beställningar. Många 
kompositörer är representerade med ett stycke, några med fler. Ungefär 
en tredjedel av kreatörerna är kvinnor. Ida Lundén har skrivet titelspåret 
Dadodado, Anna Eriksson, Anna Cederberg-Orreteg, Lise-Lotte Norelius 
och Cornelia finns också med. En lovande tendens i detta av tradition 
manligt dominerande skrå. 

För att återknyta till Alice Tegnér. Det är ingen barnskiva, men det finns 
ett tydligt barnperspektiv i produktionen. Titlarna går i den riktningen. 
Tonsättarna finns porträtterade som barn. Mats med familj är med på 
bild. Mats skriver: ”Den riktar sig nämligen inte i första hand till barn. Å 
andra sidan bleve ingen lyckligare än jag om även små öron skulle tilltalas 
av det som presenteras här.”

Det är en spännande och ambitiös produktion, lite smalare än ”Songs 
without words”. Det vore roligt om den når stora såväl som små öron. 
Det blir lätt slentrianmässigt skrivet om Mats Bergströms utförande. Jag 
skulle vilja understryka: Mats spel är utsökt. Fyllt med färger och nyanser. 
Musikaliskt fullödigt och tekniskt imponerande.

På Liten Gitarrakademi 2014 framförde Mats flera stycken från CD:n 
under sin konsert. Mycket stimulerande. Live är alltid bäst och visar också 
att studion inte är nödvändig för att få fram musiken. För mig blev det 
tydligt, att många av låtarna behöver några genomlyssningar för att mogna 
och komma till sin rätt.

ROBERT ROBERTSSON
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Fernando Ferandiere 
Seis dúos for Two Guitars/para dos guitarras 
Edited by Brian Jeffery 
Tecla editions 2013. ISBN 9780948607820.

Parallellt med utgåvan av Fernando Ferandieres gitarrskola, som jag recense-
rade i förra numret av Gitarr och Luta, presenterar Tecla Editions sex duoverk 
av Ferandiere. De hör alltså till de relativt få bevarade verken av Ferandiere 
och är hämtade ur en handskrift i Biblioteca Histórica Municipial, Madrid. 
Handskriften kan vara en autograf, d.v.s. vara skriven av kompositören själv 
och den är mycket prydlig samt korrekt. Dessvärre är den inte komplett och 
det saknade har rekonstruerats av gitarristen Christopher Susans. Några 
faksimilsidor finns också i utgåvan från Tecla Editions. 

Jeffery tecknar i sin fylliga och intressanta inledning en spännande, 
möjlig bakgrund till verken involverande en annan gitarrist samtida med 
Ferandiere: Antonio Chocano. Det berättas om musicerande hemma hos 
förläggaren Fiola där både Chocano och Ferandiere tycks ha medverkat. 
Möjligen framfördes duetterna i ett sådant sammanhang. Musiken är väl 
rätt ”straight forward” och ger nästan lika stora roller åt båda gitarristerna. 
Praktiskt nog finns separata stämmor (och partitur) för båda gitarrerna. Det 
är väl inte alldeles otänkbart att denna musik ursprungligen framfördes på 
sexkoriga instrument. Några av duetterna (nr 3 och 4 i samlingen) har spelats 
in av Christopher Susans och Wendy Jackson på Panormo-gitarrer. Det går 
att lyssna till dem på  HYPERLINK “http://www.panormoduo.com/”www.
panormoduo.com Brian Jefferys och Tecla editions ( HYPERLINK “http://
www.tecla.com/”www.tecla.com) attraktiva och högklassiga nyutgåvor av 
viktiga gitarrverk kan bara applåderas!

KENNETH SPARR

Nicoletta Confalone, Robert 
Coldwell
Emilia Giuliani
DGA Editions 303. ISBN 978-0-9883876-2-1.

Denna välproducerade och tilltalande tvåspråkiga (engelska och italienska) 
utgåva innehåller förutom Emilia Giulianis alla kända, tryckta kompositioner 
för gitarr också en biografi över denna intressanta gitarrist från mediet av 
1800-talet. Här finns också en detaljerad katalog över hennes verk och en 
fyllig litteraturförteckning.

Emilia Giuliani var dotter till Mauro Giuliani, men vem som var mor till 
henne är fortfarande oklart. Vid Emmas födelse 1813 befann sig fadern Mauro 
i Wien som högt uppburen gitarrist medan resten av familjen tycks ha bott 
i Trieste. Trots Nicoletta Confalones trägna efterforskningar så är Emilias 
födelse, barndom och ungdom höljda i dunkel och vi har bara några spridda 
notiser. Hon var i vilket fall som helst Mauros fjärde barn. Under en period 
tycks Emilia ha vistats i Wien men togs om hand av andra än fadern, som 
väl var fullt upptagen av sin karriär som gitarrist.

Först 1828 tycks Mauro ha sammanstrålat med Emilia i Neapel då hon gjorde 
sin offentliga debut som underbarn med fadern på en konsert i Teatro Nuovo. 
Denna konsert följdes snart samma år av hennes första solokonsert, också i 
Neapel, med mycket positiva recensioner. I recensionen antyds att Emilia 
haft fadern som lärare, men det finns inga andra belägg för detta. Följande 
år, 1829, avled Mauro och Emilia fanns vid hans dödsbädd. Emilia fortsatte 
sin karriär som konserterande sologitarrist. Under 1830-talet framträdde 
hon framför allt i Italien och vid ett tillfälle i Florens 1839 spelade hon vid en 
konsert med Franz Liszt. Samma är gifte hon sig med Luigi Guglielmi och 
paret flyttade till Wien där hon fortsatte sitt konserterande, men där fick hon 
också 1841 publicerat sitt viktigaste verk bestående av sex preludier opus 46. 
Förläggare var Domenico Artaria, som varit en stor beundrare och utgivare 
av Mauro Giulianis verk för gitarr. 

Men preludierna var inte Emilias första publicerade kompositioner. Redan 
1834–1837 publicerade Ricordi i Milano hennes opus 1–11 (opus 10 förblev 
otryckt liksom hennes opus 12–45) och det var framför allt variationsverk 
baserade på tidens populära operor av Rossini, Mercadante och i synnerhet 
Bellini. Inte mindre än sju av hennes bevarade opus ägnas musik av Bellini. 
Hennes Belliniana motsvaras av faderns Rossiniana-serie. Denna genre odlades 
av alla gitarrister och gitarrkompositörer under 1800-talet. Månne de 35 
saknade opusen innehöll den mest intressanta musiken av Emilia? Hon 
var också känd för sina dubbelflageolettoner, men av dessa synes inga spår i 
hennes bevarade verk. 

Emilia Giulianis sista kända konsert skedde 1847 i Pest och hon dog där 
1850 vid endast 37 års ålder. Hennes nyligen påträffade porträtt från 1839 visar 
en storögd (i tidens smak) späd kvinna med höger hands lillfinger stadigt 
placerad på gitarrens lock i en för övrigt regelvidrig position. Emilia når väl 
inte verkshöjden och kvantiteten hos faderns kompositioner, men hennes 
kompositioner är ändå intressanta och delvis tekniskt krävande. Hon var 
utan tvekan en skicklig gitarrist, som fick stå i skuggan av sin far och andra 
manliga gitarrister. Robert Coldwell och DGA Editions är att gratulera till 
en högklassig utgåva av Emilia Giulianis verk.

KENNETH SPARR

Federico Moretti 
Doce Canciones. Twelve Songs with Guitar 
Accompaniment
Tecla Editions 2014. ISBN 9780906953075.

Detta är en nysatt utgåva av Morettis tolv sånger med gitarrackompanjemang 
från Tecla Editions. Jag recenserade den första utgåvan, som var ett faksimil 
av originaltrycket, i Gitarr och Luta (eller SGLS som tidskriften då hette) 
1984 och som även innefattade ett ackompanjemang för piano arrangerat av 
Manuel Rücker. I denna nya utgåva finns inte pianoackompanjemanget med 
eftersom det bl. a. innehöll en hel del försämringar jämfört med Morettis 
originalackompanjemang. 

Federico Moretti (1769–1839) är väl mest känd för sin gitarrskola Principios 
para tocar la guitarra de seis ordenes…, tryckt 1799 och avsedd för den sex-
koriga spanska gitarren. Moretti var född i Italien, men verkade framför 
allt i Spanien och han var en betydelsefull person i den moderna spanska 
gitarrens utveckling. Hans inflytande på t. ex. Fernando Sor är välkänt. 
Sor nämner bl. a. Moretti i sin gitarrskola och tillägnar Moretti ett av sina 
gitarrverk. Moretti var en flitig kompositör av verk för gitarr, både solo- och 
kammarmusik, varav dock mycket inte bevarats åt eftervärlden. Morettis 
Doce Canciones publicerades i London ca 1812, men trycket var sannolikt i 
första hand avsett för den spanska marknaden. Brian Jeffery ger i sitt förord 
en detaljerad och intressant inblick kring Doce Canciones tillkomsthistoria. 
Han ger också idéer kring hur verken kan framföras. 

Man kan betrakta Doce Canciones som en sammanhängande sångcykel 
kring temat kärlek och frihet (eller om man så vill motsättningarna mellan 
dem). Sångtexterna återges med den spanska originaltexten och en engelsk 
översättning. Kanske de var tänkta att framföras till eget gitarrackom-
panjemang? Några klingande exempel ur Doce Canciones kan man se och 
höra på Youtube där Hezy Levy framför de två första sångerna till sitt eget 
gitarrackompanjemang.

KENNETH SPARR

Jan de Kloe 
Boris Perott. A Life with the Guitar 
Heidelberg 2012. Chanterelle Verlag. ISBN 9 
783890 449074.

Jan de Kloes biografi över Boris Perott ger en detaljerad och, förefaller det, 
ganska komplett bild av denne märklige mans liv och verksamhet. I dag är 
väl Perott mest känd som Julian Breams förste lärare, men Breams läroperiod 
varade bara ett år och gjorde knappast något större intryck på den unge 
eleven. Bream ansåg nog att Perott använde en både föråldrad och främmande 
spelteknik (bl. a. höger lillfinger placerat på gitarrens lock). Perott använde 
genom hela livet sin ryska sjusträngade (samt med 4 bassträngar utanför 
greppbrädan) s.k. vapengitarr från 1877. Han hade övertagit den från sin 
gitarrlärare Vassilij Lebedev. Gitarren, som ursprungligen tillverkades av 
Franz Paserbsky i Sankt Petersburg, köptes senare av en begåvad elev, George 
Gorelik, och den finns bevarad. 

Perotts viktigare insats för gitarren var nog det gitarrsällskap han bildade 
i London 1929, The Philharmonic Society of Guitarists, och de aktiviteter som 
sällskapet bedrev eller var inblandade i under en lång följd av år. Under 
mellankrigstiden skrev Perott också ett stort antal gitarrelaterade artiklar 
och av betydelse är hans artikelserie The Famous Guitarist, som publicerades 
i den långlivade knäppinstrumenttidskriften Banjo, Mandolin and Guitar 
Magazine. Perotts 64 artiklar återges in extenso i de Kloes bok. 

Perott föddes i Sankt Petersburg 1882, utbildades till läkare, men han var 
också verksam som språk- och litteraturlärare samt skicklig gitarrist. Han 
var en erkänd och framstående läkare och bl. a. chef för Halila sanatorium 
i Karelen till 1920 då han överlämnade all utrustning till Finland. För 
detta dömdes han till döden i sin frånvaro av bolsjevikerna. Perott hade för 
övrigt goda kontakter med den finske (och ryskfödde) gitarrpionjären Ivan 
Feodorovitj Putilin. 38 år gammal kom Perott till England. Under ett kvarts 
sekel var Perott som ordförande i The Philharmonic Society of Guitarists en 
inflytelserik figur i Englands gitarrliv, men inte utan sina kontroverser. I dessa 
kontroverser deltog bl. a. Julian Breams far, Henry, som en ivrig försvarare 
av den gitarrtyp Perott spelade på i motsats till Wilfrid Appleby som lika 
ivrigt hävdade den klassiska sexsträngade gitarrens företräden. 

Jan de Kloes fascinerande och väldokumenterade levernebeskrivning av 
Boris Perott ger läsaren en inträngande bild av utvecklingen av gitarrintresset i 
England, som bl. a. ledde till att en extraordinär begåvning som Julian Bream 
tidigt upptäcktes och gavs möjligheter att höras både som lutenist och gitarrist. 
Boken ger också en intressant beskrivning över ett människoöde under den 
kaotiska perioden under första världskriget och den ryska revolutionen. 
Många välutbildade och intellektuella lämnade Ryssland i samband med 
revolutionen och Perott var bara en i mängden. Perott avled i London 1958.

KENNETH SPARR

Mijndert Jape
Fernando Sor. A Bibliography of Published 
Literature and Music
Hillsdale, NY 2014. Pendragon Press. ISBN 978-
1-57647-218-7.

Fernando Sor hör till de stora i gitarrhistorien med sin gitarrskola, men 
framför allt genom sina många verk, alltifrån enkla övningsstycken, sånger, 
till omfattande, musikaliskt och tekniskt krävande musik. De flesta av Sors 
hittills upptäckta verk finns i moderna utgåvor och faksimil. Men Sor var också 
verksam i andra genrer: opera, balett, orkesterverk, verk för stråkinstrument, 
vokal- och pianoverk. Flera biografiska verk om Sor har sett dagens ljus. Inte 
minst har Brian Jeffery med sin biografi och sin faksimilutgåva av Sors samlade 
gitarrverk gjort en viktig insats. Fortfarande dyker det upp okända verk av 
Sor, uppvuxen i den spanska gitarrtraditionen, men framför allt verksam i 
kulturmetropolerna Paris och London.

För att bringa lite ordning och reda i allt som skrivits om Sor och kring 
alla moderna utgåvor av hans verk så har den holländske gitarristen och 
lutenisten Mijndert Jape sammanställt en mycket detaljerad bibliografi, som 
verkar så fullständig som det över huvud taget är möjligt. Under många år 
har Jape skannat av Sor-litteraturen och här finns bidrag från mer än 500 
författare, över hundra tidskrifter och drygt 150 förlag. Bibliografin, som är 
den åttonde i serien Pendragon Press Annotated Reference Tools in Music, är 
kronologiskt och systematiskt uppställd, men det hela ser lite förvirrande 
ut vid den första anblicken. Man gör klokt i att följa de läsanvisningar Jape 
ger i sitt omfattande förord till boken. Läsanvisningar, förklaringar och 
förkortningar m.m. upptar 42 sidor av bokens totala 159 sidor, alltså mer än 
25 procent! Kanske det är nödvändigt med mängden förkortningar för att 
hantera det omfattande materialet. 

Jag känner mig inte helt bekväm med detta upplägg även om det följer 
internationell standard. Dessbättre finns det inte mindre än sex register för att 
underlätta användningen. Den egentliga bibliografin som omfattar drygt 50 
sidor är indelad i två huvuddelar: utgåvor/faksimil av Sors verk och litteratur 
om Sor. En separat förteckning finns över ”untraceable works”, d.v.s. tidskrifter 
och böcker som Jape har kännedom om, men som han inte har haft tillgång 
till för bibliografin. En i sig intressant förteckning som bl. a. nämner den 
svenska Cadenza, gitarrsällskapet Apoyandos årsskrift 1980! Upphovsmannen 
till bibliografin, Mijndert Jape, har tidigare gett ut Fernando Sors gitarrverk 
i en kritisk utgåva, Opera omnia for the Spanish Guitar (1982–1985) samt en 
omfattande bibliografi, Classical Guitar Music in Print (1989).

KENNETH SPARR
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KONSERTKALENDER

September 

20  Oxelösund S:t Botvids kyrka kl 18.30 ”Världens Bäst Klädda 
Gitarrist” Marcus Strand gitarr

21  Halmstad Martin Luthers kyrka kl 18.00, Ahora Aquí med 
Urban Agnas trumpet, Sabina Agnas gitarr

23  Norge Bergen Göran Söllscher Bach-Roman-Pärt-Weiss

24  Jönköping Fjällstugan Mats Bergström och Georg Riedel

25  Västerås Konserthus Mats Bergström och Georg Riedel

25  Karlskrona Musik på Skärva Herrgård kl 19.00 Nils-Erik Sparf 
violin, David Härenstam gitarr

26  Norberg Mats Bergström och Georg Riedel

27  Skinnskatteberg Mats Bergström och Georg Riedel

27  Västerås konserthus kl 15.00, Sequenza Show Berios  
Sequenzos och nyskrivna interludier av Catharina Backman. 
Mårten Falk gitarr, Anna Lindal violin, Ivo Nilsson trombon, 
Ingrid Falk sopran, Stefan Harg klarinett

28  Danmark Köpenhamn Metronomen kl 18.30 Duo Camitz/Hes-
selberg Maria Camitz Leif Hesselberg

29  Götene Centrumhuset Sessionssalen kl 19.30 Hyllning till 
Frida Kahlo med Anna BomanHald flöjt och Sabina Agnas 
gitarr

Oktober

4 Tjörn Valla kyrka kl 18.00 Göteborgs Vokalensemble Sebastián 
Caldas gitarr. Musik av Jonas Müthing, Andrew York m. fl.

4  Ängelholms kyrka kl 12.00 Konsert med La Bande du Roi, 
Marcus Strand teorb

7  Jordbro kyrka kl 12.00 Kärleken & Livet med Duo Rita Saxmark 
sång och Sabina Agnas gitarr

8  Uppsala Internationella gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 19.30 Anoushka Shankar

9  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 18.00 Göran Söllscher solo Bach

9  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 21.00 Jennifer Batten

9  Danmark Vester Egesborg Kirke kl 19.30 Carsten Gröndahl 
Musik av Bach, Albeniz, Dyens och Tarrega

10  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 10.00 Masterclass om Bach Göran Söllscher

10  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 18.00 Analia Rego

10  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 21.00 Vicente Amigo

11  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 13.30 Tävling Unga förmågor / Young Talent

11  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 16.00 Aniello Desiderio

11  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 19.30 Mike Stern Band

11  Kävlinge Teaterförening kl 16.00 Hyllning till Frida Kahlo med 
Anna BomanHald flöjt och Sabina Agnas gitarr

11  Alunda kyrka kl 18.00 Mats Bergström

11  Landskrona Sofia Albertina kyrka kl 18.00 Konsert med La 
Bande du Roi, Marcus Strand teorb

11  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Odair Assad från Brasilien

12  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Scandinavian Guitar Duo Per Pålsson och Jesper Sivebaek

12  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 14.00 Berta Rojas

Konserter
12  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 

Kongress kl 16.30 Sungha Jung

12  Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Konsert och 
Kongress kl 19.30 The Great Guitars Martin Taylor, Ulf  
Wakenius, Robin Nolan

13  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Nigel North luta

14  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Carsten Pedersen gitarr

15  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Chôro Vivo från Danmark med Rogerio Souza

16  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Clara Marcano från Venezuela piano

17  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Luis Zea från Venezuela

17  Ludvika Högbergskyrkan kl 19.00 Schuberts Winterreise  
Jakob Högström baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan  
Larsson klarinett

18  Danmark Århus 12th International Guitar Festival kl 20.00 
Seléne Muñoz & trup flamenco

18 Stockholm Folkkulturcentrum Hjorthagen kl 19.00 Stockholms 
Gitarrensemble

19  Stockholm jazzfestival Tellus Bio Vattenledningsvägen 46 
Midsommarkransen kl 20.00 Ted Bjurwill jazztrio

23  Sigtunastiftelsen Mats Bergström och Olle Persson

23  Åhus Teaterförening kl 19.00 Hyllning till Frida Kahlo med 
Anna BomanHald flöjt och Sabina Agnas gitarr

25  Avesta kammarmusikförening kl 19.00 Ahora Aquí med 
Urban Agnas trumpet och Sabina Agnas gitarr

26  Målilla församlingshem Aspelands konsertförening kl 18.00 
Mårten Falk gitarr och Ingrid Falk sopran

26  Stockholm Essinge kyrka David Härenstam

30  Kalmar Teater kl 11.40 respektive kl 17.15 Göran Söllscher 
solo, Bach möter Beatles

November

1  Ytterjärna Kulturhuset Mats Bergström Bach Sei Solo

2  Ununge kyrka kl 15.00 Tove Törngren cello och Liv Skareng 
gitarr

2  Stockholm Tellus Bio Vattenledningsvägen 46 Midsom-
markransen kl 14.00–16.00 Gummessonkvartetten, akustisk 
gitarrkvartett. Lättsmält och blandat

2  Landsbro Smålandsfestivalen Antonio Vivaldi De Fyra Årstiderna 
för gitarrtrio, Elena Cásoli, Bo Hansson, Eric Lammers

7  Vellinge konserthus Göran Söllscher gitarr, Beatleskväll med 
Da Capo-kören och Ukebandet 

7  Malmö Palladium kl 19.00 Classic Lounge 5-årsjubileum  
Marcus Strand gitarr

8  Vallentuna Kultur och Bibliotek Kulturrummet kl 15.00–21.00 
GITARRFESTIVALlentuna 2014 Roberto Ausell, Duo Julia & 
Tarik Banzi, Duo Johan Norberg & Jonas Knutsson, Duo Anita 
& Sabina & Kasper Agnas

9  Fristads kyrka kl 18.00 Göteborgs Vokalensemble Sebastián 
Caldas gitarr. Musik av Jonas Müthing, Andrew York m. fl.

12  Österhaninge S:t Eskils Kyrka kl 12.00 Un Due Trio med Afra 
Rubino Malmström & Sabina Agnas & Georg Gulyas. Musik av 
Manuel de Falla, Granados, Lorca m. fl.

15  Kungsholmens kyrka kl 16.00 Liv och Per Skareng gitarrduo

15  Borås kl 16.00 Mats Bergström, Jeanette Köhn och Olle Persson

16  Lerum kl 18.00 Mats Bergström, Jeanette Köhn och Olle Persson

16  Nyköping Oppebykyrkan kl 16.00 Stockholms Gitarrensemble

16  Säffle Georg Gulyás Musik av bl. a. Antonio José, Villa Lobos, 
Koshkin

18  Stockholm Konserthuset Hillborg Festival, Mats Bergström 
med Svante Henryson och Magnus Persson

25  Sandviken Kanalkyrkan kl 19.00 David Härenstam gitarr, 
Andreas Brantelid cello, Nils-Erik Sparf violin

26  Ljusdal Missionskyrkan kl 19.00 David Härenstam gitarr, 
Andreas Brantelid cello, Nils-Erik Sparf violin

27  Kilafors Hanebo församlingshem kl 19.00 David Härenstam 
gitarr, Andreas Brantelid cello, Nils-Erik Sparf violin

27  Västerås Konserthus kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

28  Eskilstuna Lokomotiv kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

28  Hudiksvall Baptistkyrkan kl 19.00 David Härenstam gitarr, 
Andreas Brantelid cello, Nils-Erik Sparf violin

29  Vara Konserthus kl 15.00 & kl 19.00 Julkonsert Mats Bergström 
med Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & 
Svenska Stråkensemblen

December

2  Umeå Idunteatern kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

3 Luleå Kulturens hus kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

6  Växjö Konserthus kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

6  Mariefreds kyrka kl 16.00 Schuberts Winterreise Jakob Hög-
ström baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett

7  Göteborgs Konserthus kl 15.00 Julkonsert Mats Bergström 
med Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & 
Svenska Stråkensemblen

9  Gävle Konserthus kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

9  Härnösand NyMus, Sequenza Show Berios Sequenzos och 
nyskrivna interludier av Catharina Backman. Mårten Falk 
gitarr, Ingrid Falk sopran, Anna Lindal violin, Ivo Nilsson trombon, 
Stefan Harg klarinett

10 Uppsala Konsert och Kongress kl 19.30 Julkonsert Mats Berg-
ström med Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson 
& Svenska Stråkensemblen

11  Gävle Lamour, Sequenza Show Berios Sequenzos och nyskriv-
na interludier av Catharina Backman. Mårten Falk gitarr, 
Ingrid Falk sopran, Anna Lindal violin, Ivo Nilsson trombon, 
Stefan Harg klarinett

13  Stockholm Berwaldhallen kl 15.00 Julkonsert Mats Bergström 
med Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & 
Svenska Stråkensemblen

14  Norrköping Louis de Geer kl 16.00 Julkonsert Mats Bergström 
med Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & 
Svenska Stråkensemblen

16  Göteborg Levande Musik, Sequenza Show Berios Sequenzos 
och nyskrivna interludier av Catharina Backman. Mårten 
Falk gitarr, Ingrid Falk sopran, Anna Lindal violin, Ivo Nilsson 
trombon, Stefan Harg klarinett

17  Jönköping Kulturhuset Spira kl 19.30 Julkonsert Mats Berg-
ström med Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson 
& Svenska Stråkensemblen

18  Halmstad Teater kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

18  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

19  Kalmar Kalmarsalen kl 19.30 Julkonsert Mats Bergström med 
Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

19  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

20  Danmark Odense Teater kl 16.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

20  Malmö Konserthuset kl 18.00 Julkonsert Mats Bergström 
med Malena Ernman, Mikael Samuelson, Jan Bengtson & 
Svenska Stråkensemblen

22  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

23  Danmark Odense Teater kl 13.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

27  Danmark Odense Teater kl 16.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

29  Danmark Odense Teater kl 15.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

30  Danmark Odense Teater kl 15.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

31  Danmark Odense Teater kl 15.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb

www.stockholmsgitarrakademi.se
www.foreningenklassiskgitarr.se

www.musicone.se
www.hyrgitarr.se

www.emilkjellbom.com 

Din egen musikaliska oas, centralt belägen på Östermalm i Stockholm.
Vi är dessutom auktoriserad återförsäljare av spanska gitarrer  

och det digitala notstället “MusicOne” m.m. Vi HYR även ut instrument.  
Showroom finns hos oss på SGA!

Välkommen till SGA som elev du med önskar Emil Kjellbom med personal!

Skeppargatan 41. 114 52 Stockholm Tel: 070-215 85 14

  Stockholms Gitarrakademi
-Privatskolan i klassiskgitarr & artisteri-
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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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Hyllning till gitarren

En ton längre än utandningen
blir tröttsamt entonig
som en fabriksvissla

Den knäppta strängens ton
skapas – förändras – klingar ut

”det perfekta döendet”
enligt Julian Bream

Några strängar över en trälåda
som människan lockar toner ur

en relation som ger henne
själens toner

Gitarren – en vän i musikantens famn
som vill tona blott för dem som lyssna

i tystnad

Så är svaga toner dess styrka
i en bullrig och orolig värld

Demokratiskt enkel för en var
ekvilibristisk för mästaren –

vad mer kan vi önska oss
av ett instrument?

Musiken – varifrån kommer musiken?

BERT BERG

Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

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

Ny model dubbeltop.

∑

∑
Göran Söllscher 

spelar sine konserter på en sådan.

∑
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Säljes med fodral (en rem trasig). 
I gott skick. Bilder kan skickas. 

Pris 4.000 kr.  

Avhämtning i Tanumshede 
(Västkusten) eller skickas. 
Köparen betalar frakten.

Eva Blohm Strömberg
Tel: 070 297 84 59

Luta  
Alfred Brock 
1910, nr 216 



BLACKBIRD Written by John Lennon and Paul McCartney ©1968, ® 1996 Sony/ATV Tunes LLC. ©2011 C.F. Martin & Co. martinguitar.com

Blackbird singing in the dead of night
take these sunken eyes and learn to see

all your life, you were only waiting for this moment to be free

Martin Guitars Sverige Akustikken
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