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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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Ända sedan idrottsrörelsen startade i slutet på 1800-talet har det pågått en diskussion 
om hur mycket man ska satsa på elit- resp. breddidrotten. Samma sak gäller musiken 
där det pendlat mellan den ”alla kan spela”-kultur med stark skepsis mot kommersiell 
musik som fördes fram av proggrörelsen under 70-talet och andra epokers betoning på 
att musik är för allvarlig för att framföras av amatörer inför publik.

Utan skickliga musiker som inspirerar och visar vad som är möjligt att göra med en 
gitarr så ledsnar nog många av oss amatörer. Men utan en stor grupp entusiastiska  
amatörgitarrister minskar publiken och det kommer knappast fram några nya gitarrister 
som kan utvecklas till mästare på sitt instrument.

Vi på Gitarr och Luta vill spegla bredden i gitarrvärlden, mästarna, de unga som är på 
väg och vanliga medlemmar i SGLS. Vi skriver om de som uppnått mästerskapet, hur 
de övar, hur de tänker och hur de uppnått sin position. I det här numret möter du årets 
masterclasslärare från Ingesund Marco Tamayo och barockmusikern Fredrik Bock. 
Marcos budskap att alla kan lära sig spela och förbättra sitt spel är hoppfullt. Visduon 
Ann-Catrine och Ingmarie kan säkert inspirera många av oss som älskar att sjunga till 
gitarrackompanjemang. Notbilagan kan nog locka några att ta fram gitarren och prova. 
Från Danmark får vi en intervju med Scandinavian Guitar Duo på danska, ett steg mot 
en breddning av vår tidning till våra nordiska grannar.

Vi uppmärksammar unga musiker som är i början av sin karriär. I detta nummer möter 
du Titus Oxenstierna och Mikael Mannberg. Men vi vill också berätta om medlemmar 
i SGLS som Lars-Gunnar Flink som började spela gitarr i 60-årsåldern.

Du får också läsa om en svårighet som många kämpar med, scenskräck, att inte kunna 
ge sitt bästa inför en publik. Många begåvade musiker har stupat på att inte kunna 
behärska sina nerver. Christopher Stell var nära att ge upp innan han hittade sin 
duopartner Mark Eden som hjälpte honom vidare. 

Vi i redaktionen vill att tidningen ska vara en länk mellan alla oss, på olika nivåer, som 
brinner för gitarr- och lutspel. Glädjande nog är det fler som vill skriva i tidningen och 
vi ger gärna utrymme för den som har något intressant att berätta. Det kan vara allt 
från korta notiser, praktiska tips om gitarrspel till presentation av musiker, kompositörer 
och annat som kan intressera våra läsare.

Jan Rudling, redaktör

Jan Rudling, redaktör
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 ÖVR IGA MEDARBETARE

JÖRGEN RÖRBY STIPENDIET 2015
SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att 
främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier 
till unga, lovande gitarrister och lutenister. Härmed utlyses

Lilla Jörgen Rörby-stipendiet på 5.000 kronor

Stipendiet kommer att delas ut under Liten Gitarrakademi på Ingesunds 
musikhögskola, 26 juli – 1 augusti 2015, varvid stipendiaten presenterar sig 
vid en kort konsert.

Ansökan ska bestå av en CD med högst 10 minuters musik på klassisk gitarr 
eller luta.

För gitarrister ska Mazurka-Chôro av Heitor Villa-Lobos ingå. Obligatorium 
för lutenister är May ur The School of Music av Thomas Robinson 
(renässansluta) eller Rondeau av J. A. Losy (Logy) von Losinthal 
(barockluta). Sökande kan kontakta Roland Hogman  
hogmanton@swipnet.se för tabulatur.

Bifoga också en kort information om dig själv, ålder, musikstudier etc.  
Vill du ha inspelningen i retur, bifoga ett frankerat, adresserat kuvert.

Sökande får ej ha påbörjat högskolestudier.

Välkommen med din ansökan som ska vara stipendiefonden 
tillhanda senast 7 april 2015.

SGLS stipendiefond
c/o Mats Jacobson

Tulegatan 41
113 53 Stockholm
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AKTUELLT & NOTISER

Fakturera för giget 
utan att ha företag!

Bi
ld

&
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am

 V
is

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

Lilla Gitarrfestivalen 2015
För tredje året i rad återkommer Lilla 
Gitarrfestivalen i Stockholm. Festivalen 
äger rum 6–8 februari på Lilla Akademien, 
Norrtullsgatan 14 och på Musikaliska, 
Nybrokajen 11. Denna gång får vi hit den 
spanske gitarristen Ricardo Gallén, som är 
känd för sitt utttrycksfulla och dynamiska 
spel. Ricardo Gallén spelar en konsert på 
Musikaliska 7 februari och ger master-
classes. Till festivalen kommer också Eric 
Lammers, som även han ger en konsert och 
masterclass till festivalens aktiva deltagare. 
Dessutom blir det en konsert med Mårten 
Falk och workshops.

Nytt för i år är att festivalen även vänder 
sig till yngre gitarrister på alla nivåer och 
bjuder in dem till egna workshops där de får 
möjlighet att ha kul med sin gitarr, musicera 
tillsammans och träffa andra gitarrister i 
samma åldrar. Mer information på  
www.lillaakademien.se

På turné
Våren 2015 kommer Mårten Falk att 
genomföra en serie konserter i Västsverige 

som beskriver gitarrmusikens utveckling 
från renässans till nutid. Vid fem tillfällen 
kommer Mårten att möta elever från olika 
musikskolor i Göteborg och i Ljungskile och 
berätta om de olika epokerna. Vid varje till-
fälle spelar Mårten en offentlig konsert med 
fokus på varje epok. Konsertserien innehål-
ler över sex timmars musik (ca 90 musik-
stycken) och spel på vihuela, luta, barockgi-
tarr, rysk åttasträngad gitarr, spansk gitarr, 
halvakustisk gitarr, elektronik, video m.m. 
Serien inleds med musik från 1538 och avslu-
tas med ett uruppförande från 2015.

Liten Gitarrakademi 2015
Nästa kurs kommer att ges 26 juli–1 aug och 
som masterclasslärare kommer Anabel Mon-
tesinos och Marco Tamayo (läs intervjun i 
detta nummer). Som vanligt kommer veckan 
att vara full av konserter med framstående 
artister, undervisning med våra främsta 
gitarrlärare, möjlighet till ensemblespel och 
att framträda i puben med egna stycken. 
Missa inte en av nästa års höjdpunkter. Boka 
in tiden redan nu. Utförlig info kommer i 
nästa nummer av Gitarr och Luta.

Film om Paco de Lucía
The life of flamenco great Paco de Lucía 
is the subject of a new documentary, Paco 
de Lucia: The Search, produced by the 
flamenco-guitar legend’s children. Directed 
by De Lucía’s son and written and produ-
ced by his daughter, the film captures De 
Lucía, who died at age 66 in February 2014, 
in rare, personal footage, weaving home 
movies together with filmed clips from 
his four-decade-long career and life stories 
from De Lucía, who died just days before 
filming for the documentary was scheduled 
to end. Featured in the film are such Paco 
de Lucía acolytes as John McLaughlin and 
Carlos Santana, among others. No general 
release date has been announced. The film 
is 90 minutes and has not been rated. A 
Spanish-language trailer can be seen at 
zigguratfilms.com

2014 

Uppsala Gitarrfestival
FOTO: ROBERT FURUHOVDE
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– Jag är född och uppvuxen på Kuba och 
började min utbildning där. Jag började 
spela gitarr när jag var tre eftersom min 
pappa var amatörgitarrist. Han var min för-
ste lärare, men vid sex års ålder kom jag till 
musikskolan med en professionell gitarrlä-
rare. Som tioåring kom jag in på Escuela 
Nacional de Música, en professionell musik-
skola som är den enda i sitt slag på Kuba 
– alla hoppas förstås få studera där. Där 
fanns möjlighet att arbeta med fantastiska 
lärare, bland dem Leo Brouwer och Antonio 
Alberto Rodriguez som sådde fröna till min 
spelteknik. Det var han som visade mig de 
grundläggande rörelserna och även om jag 
förstås har utvecklats vidare, så kommer min 
teknik från honom. Jag gick vidare till universi-
tetet vid 18 och när jag var 21 kom jag till Europa 
för att studera vid Mozarteum i Salzburg.

Mozarteum
– Vid Mozarteum fick jag chansen att arbeta 
med stora mästare som dirigenten Nicolaus 

Harnoncourt, cembalisten Kenneth Gilbert 
och Anthony Spiri – även han cembalist och 
assistent till Harnoncourt – och med med-
lemmarna ur Hagen-kvartetten. De var alla 
mycket inspirerande! Jag minns min första 
lektion för Harnoncourt. När jag hade spe-
lat upp för honom sa han: Gå till källorna! 
Gå och läs originalmanuskripten och kom 
tillbaka sedan! Så jag fick göra grundliga 
efterforskningar för att förstå den historiska 
kontexten och musikens förbindelser med 
naturen och med människan. Det är för att 
inte hamna fel i interpretationen; genom att 
förstå hur nära förbunden den tidiga musi-
ken var med naturen, människan och reli-
gionen. Det förenklar saker att få nycklarna 
till varför saker ska göras på ett visst sätt. 
Det var fem år av intensivt arbete för mig, 
att arbeta mig in i musiken. Jag kunde ha 
studerat där endast ett år, men som kuban 
ville jag stanna i Europa och förlängde 
studierna. Samtidigt kunde jag lära mer av 
dessa mästare.

– På lektionerna spelade jag mina stycken, 
och ingen av mina lärare spelar gitarr så 
Harnoncourt brukade ta cellon eller någon 
av de andra sätta sig vid cembalon och för-
klara samt visa varför de skulle göra olika 
saker på ett visst sätt. Det var verkligen 
intressant att försöka realisera deras tankar 
och idéer på gitarren, och få ett annat syn-
sätt än det som själva instrumentet frestar 
oss till. På Kuba hade jag också spelat piano 
i många år och det ger ett annat förhåll-
ningssätt till vad klang kan innebära.  
Att förstå musik ligger på en annan nivå än 
de speltekniska svårigheterna. Varje instru-
ment har sina tekniska problem men – hur 
ska musiken låta?! Det borde vara det vi 
tänker på när vi spelar och sätta den frågan 
högre än instrumentets spelteknik. 

Musikens grunder
– Att få undervisning av icke-gitarrister var 
viktigt för mig och det var anledningen till 
att jag valde att studera vid Mozarteum – 

miljön av konstnärer som då var ledande 
i utvecklingen av tidig musik. Vi får inte 
glömma bort att det var under de epokerna 
– barocken, renässansen och den klassiska 
perioden – som alla de viktiga grundläg-
gande musikaliska reglerna skapades. Grun-
derna för artikulation, harmonik, basso 
continuo – och improvisation i tidig musik 
är inte särskilt annorlunda än det som jazz-
musiker gör – all kunskap om ornamentik 
kommer därifrån. Att förstå dessa element 
bättre ger en bättre förståelse också för 
nutida musik och musik från romantiken, 
för – vad har egentligen förändrats? 

– Människan har egentligen inte föränd-
rats alls under de senaste århundradena, de 

senaste förändringarna av våra gener var 
kanske för 130 000 år sedan. Så problemen 
är desamma: avundsjuka, överlevnad, mat 
för dagen, vi upplever dem bara i andra for-
mer. Bach behövde vandra i två veckor för 
att komma till Lübeck medan vi kan ta tåget 
i några timmar. Han ville lyssna och lära av 
Buxtehude så han vandrade dit utan pengar, 
som en tiggare frågade han efter mat i husen 
han passerade. Han stannade i Lübeck sex 
månader fast han riskerade att förlora sitt 
arbete, han hade bara fått ledigt i 40 dagar, 
för sin kärlek till musiken och sin vilja att 
lära av Buxtehude. Dagens svårigheter upp-
träder på andra sätt, men är ändå liknande.

Som att du stannade i fem år med 
Nicolaus Harnoncourt – ”Jag vill lära 
av den här personen, så jag reser dit och 
stannar där”.
– Precis! Mina första tre år i Salzburg hade 
jag ingenting, eftersom jag kom från Kuba 
hade jag inga pengar. Så jag levde på de kon-
serter jag kunde göra och på gitarrtävlingar – 
även om jag inte tycker om tävlingar var jag 
tvungen att göra dem för att få ihop pengar. 
Jag gillar verkligen inte tävlingar. Om man 
har en positiv inställning och stabil karaktär 
kan de vara OK, men många blir förstörda 
efter en tävling. Jag behövde försörja mig 
och därför behövde jag spela i tävlingar. 
Så vad jag minns från mina tre första år i 
Europa är att jag arbetade väldigt mycket 
och åt väldigt lite, jag blev till och med vege-
tarian eftersom det var billigare. Att ta en öl 
efter en konsert kom inte ens på fråga!

Ut från Kuba
– Men det var ändå genom tävlingar som jag 
kunde komma ut från Kuba. Det var regeringen 
som bestämde, de kunde säga att ”I år ska vi 
skicka en gitarrist till två internationella  
tävlingar”. De betalade biljetterna och alla 
fick tävla om att få åka. Urvalet gjordes 
några månader före tävlingen och redan då 
måste programmet för tävlingen vara fär-
digt. Så vi var alla minst tre–fyra månader 

före med tävlingsprogrammen för att kunna 
delta i uttagningstävlingen på Kuba och 
bli vald att delta i den riktiga tävlingen. Jag 
blev utvald flera gånger. På ett sätt var detta 
bra, för vi kubanska gitarrister var alltid väl 
förberedda långt innan och det gör skillnad 
i tävlingar. 

Dagens generation väntar ibland till sista 
ögonblicket eller med bara en veckas margi-
nal för att slutföra förberedelserna av ett täv-
lingsprogram, eftersom de har möjligheten 
att bara köpa en biljett och åka. Men vi hade 
inte den möjligheten, vi var tvungna att vara 
redo. Detta var följden av det politiska sys-
temet, men på samma gång gjorde det oss 
disciplinerade. Detta kan märkas på musi-

ker från Kuba och 
också från öst-län-
der. En av nackde-
larna i de välbärgade 
länderna är att med 
valmöjlighet in i det 
sista händer det att 

folk inte har klart för sig om de är redo eller 
inte. Jag hade förmodligen varit annorlunda 
än jag är om jag hade fötts under andra 
omständigheter och det går aldrig att säga 
då vad som var rätt eller fel. Men när jag ser 
tillbaka måste jag säga – det var rätt för mig. 
Det styrde mig in i ett bra arbetssätt.

Älskar att undervisa 
– Numera undervisar jag mycket – jag äls-
kar att undervisa. När jag var färdig med 
studierna i Salzburg erbjöd 
Mozarteum mig att ta hand 
om en kurs och jag började 
med det år 2000. 2006 
gjorde jag min ”Habilita-
tion”, en examination för 
att vara formellt kvalifice-
rad som universitetsprofes-
sor. 2005 började jag också 
undervisa i Klagenfurt, 
så sedan dess har jag haft 
minst två jobb. Förra året 
började jag undervisa i Syd-
ney på universitetet – en bit 
att resa – så nu är det tre 
och nästa år ska jag börja 
som gästprofessor i Gdansk, 
och undervisa på ett Mas-
tersprogram i Sevilla – då 
får jag ett bra tillfälle att 
fylla på förråden av Serra-
noskinka! Även om det inte 
var vad jag drömde om som 
barn så älskar jag att under-
visa. Jag tror inte någon har 
den drömmen från början, 
det finns något i oss som instrumentet har 
väckt upp och vi drivs av kärleken till att 
spela – att uppträda. Men ända sedan jag 
var 11–12 har jag velat dela tankar och idéer 
med mina kollegor på Kuba och jag började 
undervisa när jag var 14. 

– Mina kollegor och mina lärare kunde 
be mig vikariera för dem och det lärde mig 
mycket. Att ha något klart för sig själv är 
inte detsamma som att kunna förklara det 

för någon annan, då måste det vara dubbelt 
klart. Så som lärare börjar du tänka över vad 
du säger. En av sentenserna som jag har med 
mig i livet är: ”Du måste inte säga allt du 
tänker, men du måste tänka allt du säger”. 
Så fort orden lämnar mig är de inte längre 
mina egna, du kan tolka dem hur du vill 
så jag måste vara noga med vad jag säger. 
Människor kan missförstå och en elev kan 
göra något helt annat än vad som avsågs. 
Detta händer och kommer alltid att hända, 
men som lärare gäller det att reducera risken 
till ett minimum. Så jag blev tvungen att 
lära mig hur jag skulle förklara saker och det 
har hjälpt mig själv mycket.

Alla kan lära sig spela
– Att undervisa utvecklar också förmågan 
till snabb inlärning. När en student kom-
mer med ett stycke som jag aldrig har spelat 
kan jag inte säga: ”Ge mig 30–40 minu-
ter att öva innan vi börjar lektionen”. Av 
arbetet med mina lärare har jag förstått att 
gitarrens nivå kan höjas, också när det gäller 
undervisning. De var inga gitarrister men 
jag kunde komma med ett Giuliani-stycke 
som de aldrig sett och de spelade det direkt 
på sitt eget instrument, helt perfekt. Så jag 
tänkte att det måste finnas ett system som 
låter oss göra detsamma, det kan inte vara 
så att gitarren inte klarar av det. På den 
tiden kunde violinister eller cellister ta mina 
gitarrstycken och spela både melodierna och 
harmonierna, men om någon hade satt till 

exempel Berios Sequenza för trumpet fram-
för mig – jag hade inte kunnat spela!

– Det måste finnas ett sätt – och jag tror 
att jag nu har kommit nära en approach till 
detta med gitarren, pedagogiskt sett. Jag har 
ofta hört folk säga saker som ”dina hän-
der måste vara så här, du måste ha en sådan 
längd på fingrarna, din hand är för liten, din 
hand är för stor…”, olika sorters liknande 
klagomål. Nu har jag förstått att allt detta 

För kursdeltagarna på Ingesundsveckan blev årets masterclasslärare en intressant 
bekantskap. Marco är en mycket verbal person som gärna delar med sig av sina 
tankar och erfarenheter. Här berättar han för Peter Larsson om sin bakgrund och 
tankar kring musik, gitarrtävlingar och vad vi kan lära av asiatisk kampsport.

– gitarrvirtuos, pedagog och tänkare
Marco Tamayo
TEXT: PETER LARSSON   FOTO: ARNE STRÖMBERG & ROBERT FURUHOVDE  

 Även om det inte var vad jag 
drömde om som barn så älskar 
jag att undervisa.
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är fel. Varje hand är bra, det finns pianis-
ter med mycket små händer som kan spela 
underbart. Bara du vet hur du ska använda 
dina fingrar spelar dessa saker ingen egent-
lig roll. Så det måste finnas ett sätt att bygga 
på generella principer som gäller alla, och 
sedan finns det individuella skillnader. Som 
jag sa i gårdagens masterclass: det finns bara 
tio siffror och ändå kan vi göra vilka tal vi 
vill med dem. Det behövs bara lite jord och 

vatten och sedan finns det nytt liv på ett par 
veckor. Det finns bara alfabetets bokstäver 
från A till Ö, och ändå kan vissa människor 
skriva poem med dem och andra kan inte.

Grundläggande rörelser
– På gitarren finns bara åtta grundläggande 
rörelser – lär in dem ordentligt, lär att kom-
binera dem, och upp till en viss nivå kan 
vem som helst lära sig att spela bra. På nästa 
nivå handlar det om hur bra ditt lyssnande 
är, din musikaliska smak, din stilkunskap, 
din bakgrund. Upp till en viss nivå kan alla 
lära sig allt detta. Jag är övertygad om att 
det inte finns något speciellt i det. Jag är 
övertygad om att om det finns en Gud så 
finns det bara en, och han står över oss alla. 
Alla vi andra är bara människor som gör 
rätta eller orätta saker, ingenting är så speci-
ellt med vad vi gör.

– I grund och botten ser jag den här idén 
som en positiv grund för min undervisning 
och har den som grund för hur jag tänker 
om pedagogik. Så länge människor är nor-
mala, med alla tio fingrar kvar och inte har 
gjort body-building som kortar senorna, 
kan alla uppnå en bra nivå. När det gäller 

om att nå en nollpunkt, inte-tänka. Det i sig är 
en form av meditation, och kampsporten bör-
jar med just detta – Chi och andningsträning, 
att sätta alla tankar i magen och inte tänka.

– Den där känslan av att gå djupt in i dig 
själv kan sägas med större ord som att ha ett 
tomrum inuti. Jag började tänka att man först, 
för att inte tänka, måste tänka mycket. För 
våra hjärnor har blivit så störda. Vi är så djupt 
tränade i en dialogmodell, redan som barn får 
vi lära oss att om någon talar till oss måste vi 
svara. Detta gäller också för oss vuxna; vi har 
en positiv och en negativ del av vår person-
lighet. I mig har jag den positive Marco som 
säger att konserten kommer att fungera väl, 
och jag har också den negative Marco som 
säger: ”OK, där sitter Beethoven, Berio sitter 
där och Brouwer sitter där. Dina kompisar 
sitter där och alla kritikerna är också här. Du 
måste spela bra inför alla dessa annars kommer 
du att skämma ut dig!” Detta är interferensen. 
Det här dilemmat sitter i huvudet på oss och 
begränsar möjligheten att uttrycka hela vår 
kapacitet. Vi har blivit tränade till detta och vi 
måste lära om, att inte bry oss om denna inter-
ferens. Vi måste lära oss att inte lyssna.

– Kampsporten är sådan. Samurajerna säger: 
”Svärdet rör sig av sig självt”. De visste  
att de kunde bli attackerade av många perso-
ner. Du har kanske upplevt att sitta någon-
stans och känna att någon tittar på dig baki-

andra saker har vi alla möjligheten att, till 
exempel, bygga ett hus. Vi kanske inte gör 
det, för det är inte vår prioritet, men för 
många år sedan byggde alla sitt eget hus. 
Och om vi var tvungna för att överleva 
skulle vi göra det och mycket annat också. 
Vad jag vill säga med detta är att vi har stora 
resurser och möjligheter som vi glömmer 
att vi har. Beroende på din intelligens, din 
smak och din ambitionsnivå så bygger du 

ett mer eller mindre 
vackert hus, men vem 
som helst kan göra 
det. Jag är övertygad 
om detta, eftersom jag 
har haft många elever 
som kommit utan att 
någonsin ha till exem-
pel spelat en skala med 

stödanslag. Efter några månader kunde alla 
göra det. Alla kan uppnå sådana här saker – 
det är normalt.

Utveckla din hjärna!
– Det handlar mycket om hur du utveck-
lar din hjärna – och därför måste vi också 
studera matematik, matematik utvecklar. 
Du kommer inte att använda många av de 
saker du lärde dig i skolan, men det var vik-
tigt att lära dem för att utveckla tänkandet. 
Ta geometrin från skolan. Du använder 
den ytterst sällan, men om du ska bygga 
något hjälper den dig att se när saker lig-
ger rätt och minskar risken för misstag. Jag 
tror att med endast ett minimum av intel-
ligens har människor massor av möjlighe-
ter som vi antingen utvecklar eller inte. Vi 
använder endast 15–20% av hjärnan, tänk 
vad vi skulle kunna vara om vi lärde oss att 
använda bara en lite större del! Det är detta 
som meditation och kampsport försöker 
göra – utveckla dessa möjligheter.

– Kampsport har alltid följt med mig i 
livet, parallellt med musiken. Jag hade all-
tid stort intresse för allt som hade att göra 
med Asien och med kampsport. När jag 

från. Det är en kapacitet som vi alla har; 
alla har möjlighet att utveckla den förmå-
gan. Men känsligheten måste tränas och 
det på ett sådant sätt att du kan göra det 
när som helst – det är en träningsfråga. Du 
kan känna en energiförändring omkring 
dig om du har kontakt med naturen. Alla 
dessa idéer kommer från asiatiskt tänkande 
och kampsport.

– Som barn brydde vi oss inte särskilt 
mycket om olika saker, om gräset var långt 
eller kort där vi lekte spelade ingen roll. 
Men så snart som vi började lära oss vad 
vi måste göra, vad vi inte får göra, vad vi 
borde lära oss, hur det ska låta och hur det 
inte ska låta – då har vi interferens i med-
vetandet. Som barn måste du lära dig att 
stanna för röd gubbe och vänta med att 
gå över gatan, annars kan du bli överkörd. 
Detta är förstås ett sunt lärande, men sam-
tidigt begränsas en del av den naturliga 
människan. Så vi borde komma ihåg att 
allting är beroende av sitt sammanhang. På 
väg in i konsertsalen måste jag också söka 
reducera den interferens som kommer auto-
matiskt i vårt samhälle. Den kommer alltid 
att finnas där, men jag måste minska den 
och begränsa dess negativa effekter.

– Så detta är grunden också för mina 
pedagogiska tankar. Vi kan tänka att det 
faktiskt finns en möjlighet att uttrycka allt 

var barn och så småningom började få hår 
på armarna rakade jag av det – jag ville se 
ut som Bruce Lee! Jag ville verkligen vara 
kines då. Min pappa hade svart bälte i judo 
och jag såg honom alltid träna på morgo-
nen, när jag var fem började jag träna med 
honom innan jag gick till skolan. Så jag 
började med judo och fortsatte sedan med 
kung-fu. 

– Chinatown har funnits på Kuba ända 
sedan den spanska kolonisationen. Span-
jorerna tog först med afrikanska slavar till 
Kuba, men sedan hämtade de också kine-
ser. I teorin var de inte slavar utan skulle få 
lön, men det fick de aldrig. Så kineserna på 
Kuba stred också mot de spanska kolonia-
listerna. Det finns fortfarande en kinesisk 
befolkning som värnar de kinesiska traditio-
nerna och jag tränade kung-fu i Havannas 
Chinatown i åtta år. Sedan fortsatte jag med 
jujutsu och andra kampsporter. Jag lärde 
mig mycket om disciplin och fokus efter-
som jag också gjorde mycket yoga och tai-
chi som är grunderna till all kampsport. 

Kampsport och koncentration
– Mycket av vad jag lärt mig inom 
kampsporten har jag tagit med in i musi-
ken, som att koncentrera mig i en värld 
full av interferens. När en yogamästare går 
upp i bergen för att meditera utan telefon, 
till och med utan mat, gör han det för att 
isolera sig från allt som kan ge interferens, 
för att utveckla den naturliga koncentra-
tion som inte längre finns kvar. Idag har vi 
uppfostrats till en livsrytm som är så snabb. 
Vi kan se det i filmer. Om du tittar på en 
europeisk film så är den långsammare än 
en amerikansk, som skiftar bilder snabbare 
för att inte folk ska tycka det är långtråkigt. 
Vi lever i ett stressat samhälle som faktiskt 
reducerar förmågan att tänka, att meditera, 
att koncentrera oss. Jag talade med många 
musiker, och frågade dem hur de gör för att 
koncentrera sig. Alla olika svar och metoder 
jag fick kan sammanfattas till att det handlar 

vi vill i musiken, inte till 100 procent, men 
nästan till 100 procent. För total perfektion 
existerar bara i datorer – och de kraschar 
ibland!

Nästa sommar är Marco Tamayo tillbaka 
på Ingesund för att undervisa tillsammans 
med sin fru Anabel Montesinos, en höjd-
punkt att se fram emot.

Vi använder endast 15–20% av 
hjärnan, tänk vad vi skulle kunna 
vara om vi lärde oss att använda 
bara en lite större del! 
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Hur började allt detta med musiken  
för dig?
– Jag växte upp i Falkenberg och det fanns 
musikinstrument i mitt hem, piano, gitarr 
och saxofon... Min pappa var amatörmu-
siker och han spelade dansmusik på tidiga 
sextiotalet. Så jag provade och spelade, lite 
piano förstås, och testade klarinett och saxo-
fon lite grand. Jag hade en pianolärare ett 
tag men slutade sedan med det. Och sedan 
dröjde det länge, tills jag var femton år, då 
jag kände att jag ville spela gitarr – elgitarr! 
Så jag anmälde mig till kommunala musik-
skolan men kom inte in på elgitarr. Men 
då sa de att jag kunde få börja på akustisk 
gitarr. Och då sa pappa till mig: ”Börja du 
med det, så kan du kanske byta över nästa 
år till elgitarr”. Så jag började med akustisk 
gitarrr och ganska fort så tyckte jag att det 
var roligt och blev biten av det.

Min pappa hade också en skiva med 
Segovia där han spelade Bach, d-moll-cha-
conne kommer jag ihåg. Och den tyckte 
jag var fantastisk, jag hade aldrig hört något 
liknande. Den lyssnade jag mycket på och 
kom därigenom in ganska snabbt på Bach 

och tidig musik. Jag hade en jättebra lärare 
som hette Kjell Ringström på kommunala 
musikskolan, han lät mig spela ganska svåra 
grejer tidigt, han var positiv och optimistisk!

Men det här var alltså när du började med 
stränginstrument, då måste du haft en 
fallenhet för det direkt?
– Ja, och sedan var jag väldigt sugen på det, 
även om det som först lockade mig till gitar-
ren var rock’n roll. Men jag fastnade för det 
klassiska och kom igång bra med det och 
fick spela en del gitarrduos och gitarrtrios 
och sånt också. Så där gick jag tre år under 
gymnasietiden och sedan kände jag att jag 
ville fortsätta med musik. Då sökte jag till 
några folkhögskolor och kom in på Sunds-
gården utanför Helsingborg 1992. Och där 
fick jag Torvald Nilsson som lärare och han 
var också väldigt bra. Han var mycket nog-
grann och gammeldags på ett bra sätt.

Han spelade väl då bl. a. altgitarr? Det 
var inget som du provade på?
– Nej, det gjorde jag inte även om altgitarren 
fortfarande var i ropet då. Jag gick två år för 
Torvald och var färdig våren -94.

Och då var det en linje som var inriktad 
på att förbereda för musikhögskolan?
– Ja det var det, och på den tiden var det 
ganska inriktat på klassisk musik, så är det 
ju inte idag. Jag tror det är väldigt få av folk-
högskolorna som har en klassisk profil i dag!

Och du hade med dig intresset för Bach 
när du mötte Torvald Nilsson, hur var 
hans undervisning?
– Han var ju väldigt metodisk och hade just 
inriktningen på vad man behövde lära sig 
för att gå vidare till musikhögskolan. Det 
var inte så mycket frågan om att man själv 
valde vad man ville spela, utan han hade 
egentligen hela studieåret planerat för en: 
”Nu ska vi beta av det här och det här och 
det här... Här får du ett romantiskt stycke, 
här får du ett klassicistiskt stycke, här får du 
ett renässansstycke, här får du ett barock-
stycke...” Så det var ganska styrt, men han 
visste vad han pratade om.

Men du hade ännu inte testat att spela luta 
eller andra historiska instrument?
– Nej det hade jag ännu inte. Men det var 
bra år hos Torvald tycker jag. Fantastiska 
egentligen, rent socialt. Man bor där och har 
helpension och har all tid i världen att öva 
och umgås – det kan inte bli mycket bättre, 
rena lyxtillvaron! 

Efter Sundsgården, 1994, så skulle jag göra 
lumpen men blev placerad i utbildningsre-

serven och slapp göra 
lumpen. Samtidigt så 
sökte jag till musik-
högskola på olika håll, 
kom in i Göteborg 
och Odense. Efter att 
ha flyttat från Falken-

berg till Helsingborg så kändes det nästan 
som att flytta hem igen om jag skulle ha valt 
Göteborg. Så det blev Odense, det lät som 
ett större äventyr! Dessutom så hade jag läst 
att man kunde ha luta som bi-instrument i 
Odense. Den tidiga musiken var viktig för 
mig!

Vem undervisade i Odense?
– Det var Jan-Inge Wijk, en Per-Olof John-
son-elev. Han var också otroligt kunnig och 
duktig, men han tyckte inte att det var en 
bra idé med luta som bi-instrument. Han 
tyckte det var dålig tajming när man precis 
ska börja på musikhögskola, att då köra ett 
sidospår med ett instrument som fungerar så 
annorlunda.

På sätt och vis låter det som en klok 
synpunkt...
– Javisst, och han kan ha haft rätt. Jag gick 
för Jan-Inge i två år. Men ganska tidigt där 
så träffade jag Hopkinson Smith när han 
besökte Danmark för konsert och kurs, och 
jag skrev till honom och berättade att jag 
hemskt gärna ville börja spela tidiga instru-
ment och frågade hur han tyckte att jag 
skulle göra. Och han föreslog att jag skulle 
börja med barockgitarr... det hade jag nog 
också nämnt för honom att jag gärna ville 
spela. Det var det första som jag föll för. Och 
han menade att barockgitarr och teorb är 
bra instrument att börja med. Och så fick 

jag namn på en byggare i Granada i Spanien 
som var bra och inte så dyr och som snabbt 
kunde bygga instrument till mig. Och han 
byggde en barockgitarr till mig.

Vad hette den byggaren?
– Francisco Hervás. Jag tror att han bor kvar 
i Granada, och han bygger väldigt fint. Och 
när jag fick barockgitarren blev jag helt för-
älskad i den och spelade jättemycket på den. 
Det var nog när jag var halvvägs med studi-
erna som den kom in i bilden. Och då insåg 
jag att jag ville ha lektioner på barockgitarr 
och det fanns ingen i Danmark som kunde 
ge mig lektioner. Så då kontaktade jag Ste-
phen Stubbs som var i Bremen på den tiden, 
jag hade hört folk prata om honom, andra 
svenskar som hade varit i Bremen. Och det 
var också på sätt och vis den närmsta tidig 
musik-metropolen på den tiden. De första 
åren gick jag för honom rent privat, åkte 
tåg från Odense och ner till Bremen och 
ibland tog jag en jättelektion på 3 timmar för 
honom och sedan tågresan, 5 timmar enkel 
resa! Det blev långa dagar då, men oftast sov 
jag över hos någon kompis. 

Hur fungerade detta ihop med  
undervisningen i Odense?
– Fram till fjärde året så var det bara något 
jag skötte helt själv vid sidan av. Men det var 
en sak som var speciell med Jan-Inge Wijk, 
att han tvingade alla stackars gitarrister att 
sitta och spela basso continuo varje vecka! 
På de flesta andra ställen kanske man har 
några få timmar per termin, men i Odense 
var det 30 minuter varje vecka i två år. De 
flesta tyckte nog att det var tråkigt och hade 
hellre haft lite bruksgitarr- eller jazzgitarr-
undervisning i stället. Men jag förstod ju att 
det här var bra grejer som jag skulle komma 
att ha nytta av. Jag lärde mig mycket om hur 
ackord byggs upp och hur man placerar dem 
och stämföringen. Det är sådant som jag 
inte tänker på idag när jag spelar continuo, 
det sitter i ryggmärgen.

Fredrik Bock är en svensk barockgitarrist som spelar i flera välkända internationella ensembler 
med tidig musik i fokus – men som ändå inte är särskilt känd hemma i Malmö och Sverige. Men 
det kommer troligen att ändra sig. Nu är hans första soloskiva nyutkommen och jag fick under en 
pratstund med Fredrik i hans hem chansen att höra hur det kom sig att han valt att spela detta 
ovanliga instrument, barockgitarren, och hur han gjort för att etablera sig som ensemblespelare.

TEXT & FOTO: ROLF NILSÉN 

Barock med Bock

ibland tog jag en jättelektion 
på 3 timmar
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Purcell har också skrivit en del i den stilen. 
Sedan har vi efterhand fasat ut Purcell lite 
och tagit in andra influenser. Men vi spelar 
på barockinstrument och med stor kärlek 
för den tidiga musiken och det sättet att fra-
sera och musicera.

Det brukar ju alltid bli roligt när musiker 
bjuder på sig själva och inte tar sig på 
alltför stort allvar. När man spelar på 
historiska instrument kan det ju riskera 
att bli museikonst av det hela och mycket 
stelt...
– Ja, man får aldrig ta sig själv på för stort 
allvar! Det är jätteviktigt att det sker ett 
möte med publiken och att man känner att 
man får ett utbyte av varandra.

Jag kommer att tänka på videon du 
berättat om som ensemblen Odd Size lagt 
upp på youtube där ni spelar Händels 
Messias på fyra personer!
– Ja, det är ju ett jättekul projekt som sam-
tidigt är seriöst. En del musikerkolleger 
säger när de sett videon att det är kul med 
en sådan plojgrej, men det är inte en ploj! 
Och vi har fått ett par spelningar på seriösa 
Händel-festivaler nästa år i Tyskland med 
projektet som på sätt och vis bekräftar att 
vi är seriösa i detta. Det handlar ju om att 
det i botten är bra låtar som är orkestrerade, 
men egentligen är det fullt möjligt att skala 
ned musiken till fyra musiker. Ibland är det 
naturligtvis lite trixigt, det finns ju många 
valsituationer när man funderar ”Vad är 
mest effektfullt? Ska vi försöka få med den 
här stämman eller ska vi göra något annat 
för att täcka upp?”

Sedan har vi ju också Atalante-ensemblen 
som du spelar med...
– Ja, det minns jag inte riktigt när jag kom 
med där... jag hade funnits med i bilden 
ett tag innan den skivinspelningen som jag 
är med på. Jag skulle ha varit med på en 

inspelning en sommar men hade brutit vän-
ster lillfinger när jag spelade basket på turné 
i Norge. Jag fick operera mig samma dag 
som jag skulle ha åkt till London för inspel-
ningen. Sedan fick jag gips på och stift men 
jag hade ju flera spelningar på gång, och jag 
åkte till Norge för inspelning med Barokk-
solistene, så på den skivan borde det stått 
”Fredrik Bock, three-finger playing”! Men 
sommaren därefter var jag i alla fall med på 
skivinspelning med Atalante.

Barokksolistene och Concerto Copen-
hagen är de två lite fastare ensembler som 
jag regelbundet spelar med, men sedan har 
jag varit några år i Holland och spelat med 
en ensemble som heter New Dutch Aca-
demy, jag har varit i Finland och spelat med 

Det var också så att både Jan-Inge och min 
andre lärare, Jesper Sivebäck, tyckte att det 
var roligt att jag spelade barockgitarr och 
jag fick spela mycket kammarmusik.  

Hur hade du det med naglarna då 
när du spelade både klassisk gitarr och 
barockgitarr?
– Då hade jag ganska korta naglar, en liten 
kompromiss som fungerade på båda instru-
menten. Men man lär ju sig efterhand... jag 
hade en period där i början när jag körde 
helt utan naglar, men det var inte optimalt 
för den klassiska gitarren. Men egentligen 
är det ju lite lustigt – jag hade en gitarrlärare 
som spelade utan naglar och en lutlärare 
som spelade med naglar! Torvald spelade 
utan naglar för att han inte kunde p.g.a. 
psoriasis och Stephen spelade luta med nag-
lar för att han ville det.

 Då blev du kanske ganska flexibel i  
denna fråga?
– Ja, det störde mig inte så mycket, jag var 
villig att prova olika modeller. När jag var 
färdig i Odense så spelade jag utan naglar i 
många år, men sedan började jag sakna det 
– särskilt på barockgitarren. Och sedan har 
jag upptäckt att det fungerar bra på de flesta 
lutinstrument att ha naglar.

Vad hände sedan efter din examen?
– Jag flyttade till Köpenhamn år 2000 och 
jag gick ett år i Köpenhamn och hade inte 
så mycket att göra och tänkte att om jag 
kunde komma in på någon solistklass så 
kunde jag få två år till att studera för  

Finnish Baroque Orchestra och Helsinki 
Baroque Orchestra och i Polen med Arte dei 
Sounatori.

Och nu är du ju även aktuell med din 
första soloskiva...
– Ja, det var ju de norska killarna på skivbo-
laget som undrade om jag inte skulle spela 
in solo någon gång. Och nu har det blivit 
dags för det. Jag ville göra en barockgitarr-
skiva med någonting som inte har gjorts så 
mycket. Och då tyckte jag att det var ett 
ganska naturligt val att ta Bartolotti som 

är väldigt bra 
musik, väldigt 
lite inspelad, väl-
digt lite spelad 
och sedan finns 
det en svensk 
connection 

eftersom musiken är tillägnad Drottning 
Kristina. Det finns ingen komplett Barto-
lotti-inspelning tidigare och det är ganska 
svårläst och konstig notation. Det tar lite tid 
innan man kommer in i det.

Vad har du på gång framöver, nya projekt?
– Vi ska jobba fram nytt material med Odd 
Size, förutom de spelningarna vi har i Tysk-
land. Sedan är det många Alehouse-turnéer 
med Barokksolistene de närmsta åren. Både 
i Europa och förhoppningsvis även i USA. 
På instrumentfronten så har jag det senaste 
året snöat in på charangon som är ett gam-
malt, men folkligt instrument från Sydame-
rika. Det är lite av min nya kärlek. Jag har 
börjat spela mycket barockmusik på den och 

Stephen, det skadar ju inte tänkte jag. Plus 
att jag då får göra en debutkonsert i Köpen-
hamn där recensenterna kommer och så... 
det kan vara bra tänkte jag. Och det gick 
bra, jag kom in i Köpenhamn. Och det var 
i den perioden som jag fick så bra stipen-
dier från bland andra Musikaliska akade-
mien att jag kunde åka till New York och 
ta lektioner av en bra lärare som heter Pat 
O’Brien.

Vilka instrument undervisade han i?
– Jag spelade barockgitarr och vihuela för 
honom.

Det var också under den här tiden i 
Köpenhamn som jag började komma in i 
den professionella ensemble-svängen bl. a. 
med Concerto Copenhagen. En av gång-
erna när jag satt på färjan på väg till Tysk-
land för lektioner med Stephen så ringde 
CoCo, för att höra om jag ville vara med 
på en stor Händel-produktion på operan i 
Köpenhamn, det kändes stort! Även vokal-
ensemblen Ars Nova började ringa, det var 
en spännande tid. Samtidigt med att jag 
gick solistklassen i Köpenhamn så gick jag 
också barocklinjen i Malmö, men jag har 
aldrig fått några poäng registrerade där! 
Där var det Erin Headley, en amerikansk 
gamba- och lirone-spelare och ledare av 
Atalante-ensemblen, som höll i barockkur-
sen. Vi fick väldigt bra coachning och stor 
repertoarkännedom på den kursen. Erin 
och Stephen var gamla kolleger, så det var så 
jag lärde känna henne. Och 2003 så fick jag 
sedan gjort min solistkonsert i Rundetårn i 
Köpenhamn. 

tycker att det låter väldigt bra. Jag har stämt 
den så att den har samma omfång som en 
fiol, så jag kan ta fiolrepertoaren, Bach till 
exempel, och sätta mig och spela på den och 
tycker att det låter bra! Jag tycker det finns 
stor potential i det, men jag är inte säker på 
att alla fiolspelare håller med! Jag är väldigt 
fascinerad av klanger, men jag tror att man 
kan bli trött på klanger om de är likadana 
alltför länge. Då kan jag tycka att det kan 
bli fantastiskt när man provar nya klanger.

Det finns inga heliga kor för dig?
– Nej, inte för mig. Men inom barockvärlden 
finns det ju det. I barockvärlden ska man 
alltid i en ensemble ha en cembalo och en 
cello på continuo-linjen. Och sedan kan 
man eventuellt lägga på en luta eller harpa, 
fast det är inte alltid man har tid, intresse 
eller ekonomi att undersöka de klangliga 
möjligheterna i continuot.

Hur påverkas din roll i continuo-spelet av 
vilka andra som är med i ensemblen?
– Om jag är ensam continuo-spelare så 
måste jag fokusera på baslinjen och få med 
så mycket som möjligt av den tillsammans 
med så många fylliga ackord som det bara 
går. Men om jag spelar med en cembalo och 
det är stort continuo och jag kan komma in 
med en gitarr, då kan jag ta en friare roll.

Är det du som blir fri då medan de andra 
continuospelarna är mer låsta?
– Ja, lutenisten blir då mer av ett klangligt 
tillägg till cembalon och cellon. Jag kan 
mjuka upp och runda av cembalons klang 

Och sedan var du igång med karriären?
– Ja, sedan var jag igång. Och sedan kom 
jag med i ensemblen Barokksolistene som 
startade 2005. Det var en kompis som också 
var med i Concerto Copenhagen som heter 
Bjarte Eike som startade sitt eget norska 
projekt. 

Man förstår efterhand hur mycket kon-
takterna spelar roll i ensemble-världen, 
lärare och kolleger och elever...
– Javisst, o ja. Studiekamrater och kolleger 
alltid i princip. Och med en sådan ensemble 
som Barokksolistene, där känner jag mig 
väldigt privilegierad att få jobba med dem, 
för vi har ofta gott om tid och ekonomi att 
kunna arbeta seriöst i våra projekt. Skillna-
den är stor mellan en sådan ensemble och 
mer gig-liknande projekt där man hyrs in 
att spela i en kyrka, kanske med en orga-
nist, då har man ju inte tid att detaljarbeta. 
Det skulle bli för dyrt. Då blir det lite på 
autopilot – och inget ont om det! Men som 
sagt: jag känner mig privilegierad att få 
jobba i sådana projekt som Barokksolistene. 
Där kan det vara så att vi ses i Lissabon och 
övar i tre dagar, även om det bara är för en 
konsert!

Vilka ingredienser behövs för att en 
ensemble ska få dessa förutsättningar?
– Man behöver ha viljan att fortsätta och 
utveckla sig och inte alltid bara upprepa det 
man gjort tidigare. Sen behövs det pengar 
såklart, och där märker man att Norge är 
väldigt bra på att stödja kulturen!

Du har också ett samarbete med sånger-
skan Elisabeth Holmertz...
– Ja, vi startade ett samarbete 2003 och har 
hållit på i över tio år. Det började med att 
vi spelade en opera i Köpenhamn av den 
danske kompositören Bo Holten. Sedan 
dess har vi gjort olika projekt, två skivor har 
det blivit också tillsammans. Vi fick kon-
takt med ett norskt skivbolag som gav oss 
mycket fria händer vilket var idealiskt, vi 
kunde spela in det vi själva kände för.

Dessa fantastiska norrmän...
– Ja, det är härligt att kunna ha det så. Det 
var lite på samma sätt också med Barokkso-
listene när vi spelade i Larvik Barokk som 
var en underavdelning till Vestfoldspillene. 
Där spelade vi fem år i rad två veckor under 
sommaren och kunde göra nästan vad vi 
ville. Där gjorde vi den första Alehouse-
konserten på ett värdshus.

Jag kan tänka mig att det blir en härlig 
stämning på en sådan konsert?
– Ja, alltid. Publiken brukar ha väldigt kul 
och känner sig delaktiga. Och både publi-
ken och musikerna kan skåla med varandra 
under konserten, det brukar bli bra stämning!

Vilken musik spelar ni i det programmet?
– Det började med att vi tog in tidig engelsk 
folklig musik och spelböcker från den tiden, 

jag hade en gitarrlärare som 
spelade utan naglar och en lutlärare 
som spelade med naglar! 
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med en teorb. Men jag har alltid älskat att 
spela continuo på gitarr, eftersom man inte 
har några bassträngar kan man fokusera helt 
på rytm och ackord. Det är alltid något som 
händer i nuet när man spelar, man kanske 
blir inspirerad av en rytm och tar över den 
och fortsätter där ett tag.

Hur är det egentligen att leva som musiker 
med fokus på tidig musik? Lever man i en 
museivärld?
– Jag kan tycka att barockmusik ofta är 
ganska modernt, det är mycket tvära kast 
jämfört t. ex. med romantiska symfonier där 
man kan sitta i fyrtio minuter och lyssna på 
samma tema. Och jag tycker barocken i den 
jämförelsen talar mer till moderna människor 
som är rastlösa och förväntar sig att det ska 
hända något hela tiden.

Sista frågan: Jag har hört att du har en 
dröm om att spela bluegrass-banjo, att du 
ibland kallas banjo-Fredde, hur kommer 
det sig?
– Jo bluegrass det är ju den musik jag lyssnar 
mest på vid sidan av musicerandet, och det 
är därifrån jag fått det här smeknamnet, 
men det är inte så att detta med banjon är 
en dröm av det slaget som jag nödvändigtvis 
kommer att förverkliga någon gång. 

Det kanske är en fri fantasi?
– Ja, kanske det...

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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Sommaren 2014 ordnade Gotlands folkhögskola i Hemse kurser i irländsk och 
gotländsk folkmusik. Jag och Erik Norman hade anmält oss till den irländska kursen. 
Vi reste med stora förväntningar i strålande högsommarväder till Gotland.

TEXT: STIG-ARNE WIDÉN FOTO: DAVID RUNDQVIST

Härligt att sitta i den varma 
sommarkvällen och njuta av 
irländsk musik i pub-trädgården.

Den gotländska gruppen leddes av Markus 
Svensson, känd nyckelharpist, och även han 
musiklärare på folkhögskolan i Hemse.

Det blev en intensiv och spännande 
vecka, som började med samling på måndag 
morgon. Efter information och presenta-
tion av alla deltagare så gick de båda grup-
perna var för sig för att lägga upp arbetet 
under veckan. Vår irländska grupp bestod 
av fem fiolspelare, fyra gitarrister och en 
dragspelare. Jennikel och Janne hade tänkt 
sig ett upplägg med att arbetet till stor del 
skulle ske kollektivt med inlärning och 
spelning. Janne kollade med oss gitarris-
ter om vi samtyckte till detta i stället för 
solospel. Vi samtyckte! Den planerade 
inriktningen för veckan stod alltså fast 
och det innebar då inlärning på gehör. En 
metod som jag inte praktiserat så mycket 
under årens lopp. Mest under den tid för 
längesen när jag spelade fiol i ett skol-

jazzband med New Orleans-inriktning.                                                                                                                              

Igång med samspelet
Men – nu var det bara att hugga in och 
börja lira! Till en början infann sig ett väl-
befinnande att lyssna och söka sig fram i de 
irländska musikslingorna, men sedan skulle 
det ju sitta också… När vi så började att 
spela vårt första stycke kollektivt, The Star 
Above The Garter (en slide) så kände jag en 
viss osäkerhet. Jag tyckte att jag hade svårt 
att höra mitt eget spel i ”konkurrens” med 
fioler och dragspel. Första dagen gick vi ige-
nom fem låtar! Då var man ganska trött… 
och jag försökte efteråt att samla mina 
intryck på kvällen.                                                                                                    

Efter förmiddagsomgången på tisdagen 
så bad jag att få arbeta ensam med stöd av 
notbilder innan jag fortsatte med ytterligare 
gruppspel. Sagt och gjort. Janne fixade detta 
och bistod med goda råd. Allt kändes bättre, 

För min egen del så har jag alltid haft ett 
intresse för folkmusik, och förutom den 
svenska folkmusiken så har jag lyssnat en 
hel del på musik från England och Skott-
land, särskilt under folkrockperioden. 
Den irländska folkmusiken har jag många 
upplevelser ifrån under en vecka på syd-
östra Irland. Det har dock aldrig blivit av 
med något eget spel. Så veckan i Hemse 
kom som ett gyllene tillfälle att under 
sakkunnig ledning pröva på de irländska 
musikslingorna tillsammans  med andra.                                                                                                                                           

På gehör
Det var Jennikel Andersson och Jan Ekedahl 
som ledde den irländska gruppen. Jennikel 
är kursledare och mycket aktiv fiolspele-
man inom irländska folkmusikområdet och 
Janne är ju gitarrlärare på folkhögskolan i 
Hemse. Som många vet är han mycket kun-
nig inom det irländska folkmusikområdet. 

På kvällens konsert spelade vår grupp först. 
Vi hade repat 10 låtar delade på fyra set: 2 
slides, 2 polka, 3 reels och 3 jigs. Det gick 
bra och kändes fint. Våra två ledare var 
också förstås med i spelet och brassade 
proffsigt på. Sedan följde Gotlandsgruppen 
med Markus som ledare i några riktigt här-
liga låtar. Inte minst det fina soundet med  
nyckelharpor, fagott, fiol, dragspel och 
gitarr! Roger gjorde en fin insats på gitarrsi-
dan genom att spela Fandanguillo av  
J. Turina. Mycket uppskattat! Det blev 
också en hel del andra fina nummer av våra 
ledare: Markus och Janne spelade tillsammans 
och i olika solon. Som avslutning spelade 
Jennikel och Janne några läckra reels och jigs.                                                                                                                     

En riktigt bra sak var att vår kursled-
ning hade bestämt sig för att spela in hela 
konserten och dela detta till alla deltagare. 
Ett fint pedagogiskt grepp att kunna sitta i 
efterhand och följa upp och öva på de låtar 
som vi hade arbetat på i veckan. Bra not-
dokumentation kom också. Dessutom är 

ju CD:n ett fint minne från en jättetrevlig 
vecka. Vi hade också utvärdering och  
diskussioner på fredagen innan hemfärd.

Inspirerad gå vidare 
Jag och Erik reste med olika båtar hem, så 
jag hade inte möjlighet att eftersnacka med 
någon just då. Men – jag somnade gott i 
min fåtölj på båten med de irländska låtarna 
klingande i huvudet, och drömde om den 
goda maten vi fick under veckan,  
t. ex. saffranspannkaka med salmbärssylt 
eller fläderbärspaj. 

För egen del så känner jag att jag har bra 
erfarenheter och fina minnen av veckan. Jag 
har blivit sugen att arbeta vidare med den 
irländska musiken. Det kommer jag att göra 
på olika sätt. Tidigare har jag spelat några 
O’Carolan-låtar i soloversion som Janne har 
arrangerat, men för att spela den typen av 
samspel som vi hade övat på under veckan i 
Hemse krävs det också mer övning för mig i 
gehörs- och ackordspel. Nyttigt! 

När jag pratade med Erik igen så kunde 
vi konstatera att vi tyckte att allt kändes bra 
med vår gotlandsvecka. Som ”gamla klas-
siska gitarrister” tyckte vi att det här med 
gehörsspel och spel tillsammans med andra 
instrument, som t. ex. fiol och dragspel, i 
ett band med svängig folkmusik var mycket 
givande. Så vi åker gärna tillbaka till  
Gotland för att spela irländskt! 

och detta byggde upp en annan säkerhet hos 
mig. Balansen kändes sedan bättre mellan 
gehörsdelarna och spelet i grupp. 

Vi arbetade också med genomgångar 
gruppvis, d.v.s. gitarrister för sig och fiol- 
och dragspelare för sig. För oss gitarrister 
gick Janne igenom olika irländska spelstilar 
och artister som är intressanta att lyssna på. 
Han visade ackord och spelteknik.                                                                                                                                     

Jennikel och Janne berättade vidare att 
arbetet under veckan siktade mot en konsert 
på torsdagskvällen. Då skulle spelas irländsk 
och gotländsk folkmusik samt en hel del 
andra stycken. Vi hade fått ett klart mål att 
arbeta för!                                                                  

På tisdagskvällen skulle vi också få åka till 
Visby för en session. De som ville kunde ta 
med sig sina instrument och Jennikel hade 
bjudit in några erfarna folkmusiker som 
spelar irländskt. Jennikel hade bra kontakter 
med Black Sheep Arms i Visby för spel-
ningar. Kvällen blev jättetrevlig med blan-
dad spelgrupp. Härligt att sitta i den varma 
sommarkvällen och njuta av irländsk musik 
i pub-trädgården. Det var ganska många 
gäster på puben den kvällen, och de upp-
skattade verkligen musiken.  

Omstämning och dans
På onsdagen hade Janne ny genomgång med 
oss gitarrister. Bland annat fick vi demonstra-
tion av DADGAD-stämning. Det betyder 
att gitarren stäms om på detta vis och får 
då en ny och speciell klang. Denna variant 
används flitigt av vissa irländska folkmusi-
ker. Janne berättade också om den irländska 
säckpipan. Man blåser inte i den, utan man 
pumpar in luften med en bälg under armen! 
Vi fick här nya tips om musik och musiker. 
Till onsdagskvällen hade Jennikel bjudit in 
till att pröva på irländsk dans. Vi hängde på 
och det var verkligen nyttigt! Den musik vi 
spelade hänger ju nära ihop med dans. Vi 
kämpade! Det var mycket nytt – och kondi-
tionskrävande.

Konserten
Repetitionerna och genomgång inför tors-
dagskvällens konsert visade att många hade 
behov av att enskilt slipa på egna stämmor 
och ornament. På kvällen den dagen satt vi 
också ett litet gäng och spelade tillsammans 
de tre jigs som vi bl. a. skulle framföra på 
torsdagskvällen. Erik, jag och Roger Schütz 
(kursdeltagare och elev till Elena Cásoli) skulle 
också spela en gitarrstämma i låten Hamburger 
tillsammans med Gotlandsgruppen.   

Så kom då torsdagen och vi hade diverse 
genomgångar och repetitioner. Spännande! 

Irländskt på Gotland
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I förra numret rapporterade Stefan från IARGUS, festivalen för den ryska gitarren 
och gav en beskrivning av den ryska gitarrens historia. Här gör han en intervju med 
pionjärgestalten bakom den ryska gitarrens återkomst som levande instrument.

TEXT: STEFAN WESTER FOTO: SANDRA L DYAS

Vår första festival ägde rum redan 
2006 och genomfördes med en 
minimal budget på $6,000.

Alla dessa intressen visade sig vara margi-
nella. Min största motivation blev snart att 
undvika det militära under Sovjet-Afgha-
nistankriget, och sålunda blev jag student 
i Moskva vid Kemteknikinstitutet. Efter 
examinationen därifrån blev jag ”utsänd” 
(eftersom det inte var någon arbetslöshet i 
Sovjetunionen, blev alla ”unga specialister” 
placerade någonstans) till Forskningsinsti-
tutet för Latex och Gummiföremål. Jag får 
ofta frågan: ”så du tillverkade … där?” Fel! 
Sådana Forskningsinstitut tillverkade inte 
någonting. Det var den typiska ”Vi låtsas 
att vi arbetar, de låtsas att de betalar”-situa-
tionen.

Samtidigt lärde jag mig spela gitarr när jag 

var ungefär 15 år gammal. Det var lätt att 
lära sig elementär musikteori eftersom jag 
fick mycket hjälp från min mor och mor-
mor. Jag spelade mycket tillsammans med 
min mormor, Amalia Weksler, som stude-
rade piano före revolutionen 1917. Genom 
henne fick jag en förstahandslänk till den 
sanna romantiska stilen. Jag ackompanje-
rade min mammas cellospel och skrev egna 
arrangemang. När jag var 19 år började jag 
ta lektioner för ”underground”-gitarrpeda-
gogen och musikfilosofen Kamill Frautschi. 
De tre åren jag studerade för honom änd-
rade helt min uppfattning om musik som 
ett hantverk eller som konst. Samtidigt blev 
jag också besviken på den klassiska gitarren 

Kan du berätta lite om din bakgrund, ditt 
liv innan du flyttade till USA?
– Jag föddes in i en musikalisk familj, men 
ironiskt nog var detta orsaken till att min 
mor försökte hålla mig borta från musi-
ken. Som yrke hade inte musik något bra 
att erbjuda, tyckte hon, och jag visade hel-
ler inte upp någon extraordinär talang. 
Jag gick på konstskola, där jag snabbt blev 
trött på socialistiska realismens idioti som 
vi skulle efterleva där. Jag tog dock examen 
från skolan men fortsatte att studera vid en 
särskild skola för matematik. Den senare 
var utmärkt för utvecklandet av kritiskt tän-
kande, och det lärde mig också att veta min 
plats bland mer avancerade studenter. 

att de inte hade något att komma med. Jag 
förstod tidigt att jag skulle vara tvungen att 
börja från scratch, och det var det jag gjorde. 
Jag lärde mig allt om hur man tillverkar 
lutor och samarbetade med två olika instru-
mentbyggare i Moskva. Jag samlade ihop ett 
eget bibliotek av luttabulaturer. Efter en tid 
blev jag något av en auktoritet inom områ-
det, och folk kom till mig från olika håll i 
landet för att få hjälp och råd. Vid den tiden 
fick jag smeknamnet ”Guru”.

Kom du i kontakt med den ryska 
sjusträngade gitarren när du bodde i 
Sovjetunionen?
– Jag var absolut medveten om dess exis-
tens. Faktum är – det var den första gitar-
ren jag ägde. Jag ärvde den från min farfar, 
och det sades att han var ganska bra på att 
spela. Men jag hörde aldrig någon spela sju-
strängad gitarr särskilt bra, och den musik 
för rysk gitarr som fanns att köpa på noter 
verkade inte heller särskilt intressant. Senare 
förstod jag varför: noterna var editerade i 
linje med den 
spanska gitar-
repertoaren, det 
vill säga, alla 
originalfinger-
sättningar och 
artikulations-
markeringar var 
borttagna, sådana saker som hade fått mig 
intresserad vid den tiden. 

Vad var din första upplevelse av den  
ryska sjusträngade gitarren?
– Min första upplevelse var att jag spelade 
den innan jag lärde mig något annat instru-
ment. Det var roligt, då man hade ett mäk-
tigt G-durackord ”gratis”, utan att behöva 
anstränga vänster hand. En kille som 
underhöll på min mors födelsedag med sina 
halvdana sånger (ackompanjerade på min 
farfars sjusträngade) ritade ner lite ackord-
grepptabeller åt mig, men jag tror inte att jag 
någonsin lärde mig dem.

Varför bestämde du dig för att flytta  
till USA?
– Som jag beskrev tidigare, verkade Pere-
strojka erbjuda större öppenhet. Till exem-
pel, före Perestrojkan kunde Sovjetinvånare 
inte besöka västvärlden, de kunde endast 
emigrera för gott. Jag var bland de första 
ryssarna som kom till väst utan att ha för 
avsikt att flytta dit. Lika mycket som mitt 
liv i Moskva var fyllt av musikaliska äventyr, 
kände jag att jag ville studera tidig musik 
”på riktigt”. Jag ville inte förbli självlärd, 
och varje gång jag mötte någon specialist på 
tidig musik från väst i Moskva frågade jag 
om möjligheten att få studera i dennes land. 

Inget verkade fungera eftersom det inte 
fanns något program för ryska utbytesstu-
denter då tills jag mötte (genom gemen-
samma bekanta) en musikforskare från 

Iowa, Sven Hansell, hälften dansk och 
hälften svensk, men till sättet en typisk 
amerikan. Sven var på besök hos sin dotters 
blivande svärföräldrar. Hon skulle gifta sig 
med en rysk kille som heter Voldia. Hon 
kände inga musiker, så hon presenterade 
sin ”galna pappa” (som hon kallade honom) 
för mig. Vi spenderade några timmar på 
sightseeing och sedan gick vi till min lilla 
lägenhet, där jag spelade blockflöjt och en 
vän ackompanjerade på cembalo. Av någon 
anledning måste mitt blockflöjtsspel ha haft 
en stor inverkan på professor Hansell, då jag 
en månad senare fick en formell inbjudan att 
tillbringa en termin på Universitetet i Iowa. 

Detta verkade bli vändpunkten i min kar-
riär, att få studera tidig musik vid den geo-
grafiska mittpunkten i USA! Lite visste jag 
om hur begränsade mina möjligheter skulle 
vara här, men det var det första steget som 
senare tillät mig att studera vid University of 
Southern California (med James Tyler) och 
vid Duke University (med Peter Williams 
och Alexander Silbiger). Jag borde prisa den 

akademiska världen i USA för dess flexibi-
litet. Jag fick en plats, jag som aldrig hade 
studerat musik professionellt, och fick starta 
min utbildning vid USC från Master of 
Arts-nivå. Ett annat exempel på flexibilitet: 
Jag bestämde mig för att skriva min dok-
torsavhandling om den ryska gitarrtraditio-
nen (Duke 1999). Självklart kunde ingen av 
mina handledare bidra med några fakta om 
instrumentet och dess musik, men de stöt-
tade min forskning och uppmuntrade mitt 
intresse. Någon skulle vara den första. 

Hur fick du idén att starta en festival  
för rysk 7-strängad gitarr?
– Den här idén tog form 2006. Redan 2004 
startade vi den ideella organisationen IAR-
MAC, International Academy for Russian 
Music, Arts and Culture. Vi funderade på 
föreläsningar, uppträdanden, konst, utställ-
ningar, men sakta men säkert utkristallise-
rade det sig till att handla om mitt huvudin-
tresse – den ryska gitarren. Vår första festival 
ägde rum redan 2006 och genomfördes med 
en minimal budget på $6,000. Vi kunde 
bjuda hit Alexei Agibalov från Kyrgizstan. 
Han var vår ende utländske gäst som vi 
betalade för. 

Samma år kom Mårten Falk från Sverige, 
och att han spelade på Agibalovs master-
class var början på en väldigt produktiv 
relation. Jag tror att Falk uruppförde flera 
av Agibalovs kompositioner, skrivna för och 
tillägnade honom. Några år senare kom du, 
Stefan, till IARGUS. Det är anmärknings-

och bytte så småningom till luta, viola da 
gamba, blockflöjt och tidig musik i allmän-
het. 1986 kunde jag säga upp mig från mitt 
gummi- och latexjobb och spenderade hela 
min fritid till att studera och framföra renäs-
sans- och barockmusik. 

När bestämde du att du ville ägna ditt liv 
åt musiken?
– Jag känner människor som skulle svara på 
den här frågan: ”Jag funderar fortfarande”. 
Jag tror att i mitt fall var det vid tiden då jag 
slutade vara en karikatyr av en ingenjör. Jag 
frågade mig dock om musikvärlden skulle 
acceptera mig. Du förstår, Sovjetsystemet 
var väldigt strikt. För att bli en professionell 
musiker krävdes det att man var på rätt spår 
redan i gymnasieåldern. Att jag inte hade 
några studiemeriter från musikhögskola eller 
liknande begränsade mina möjligheter, och 
jag hade ingen lust att börja studera igen, 
eftersom det inte erbjöds studier i det jag 
var intresserad av (lutspel och tidig musik) 
någonstans i Sovjetunionen.

Hur var det att leva som musiker i 
Sovjetunionen när du växte upp?
– Vid den tiden, sent 1980-tal, var den så 
kallade Perestrojkan i full blom. Koopera-
tiva föreningar bildades, och folk verkade 
tjäna pengar på sådant de inte var officiellt 
utbildade i. Det blev till och med möjligt 
att spela musik på gatan, och flera tim-
mar av sådan sysselsättning kunde ge en 
summa pengar som motsvarade en ingenjörs 
månadslön. Samhället verkade ovanligt 
öppet och några av mina konserter ägde 
oväntat rum i väldigt prestigefyllda konsert-
salar, inspelade av radio och TV. Samtidigt 
var man tvungen att följa vissa begräns-
ningar i lagen, t. ex. var man tvungen att 
alltid ha en huvudarbetsgivare. Min lät väl-
digt pompös: Kulturpalatset vid transport-
institutet i Moskva. Jag var en av de första 
i Ryssland med titeln ”ledare för en tidig 
musikensemble”.

Hur blev du intresserad av tidig musik och 
lutspel?
– Som jag nämnde tidigare, blev klassisk 
gitarr allt mer otillfredsställande. Det ver-
kade som om det fanns en stor repertoar av 
spansk och latinamerikansk musik. Trots att 
den repertoaren är attraktiv, är den snarare 
en dessert än en huvudrätt, så att säga. Allt 
det som jag tyckte om var inte ursprungli-
gen skrivet för gitarr, utan transkriberat. Jag 
lärde mig mycket lutmusik på gitarr och jag 
fick den här tanken i huvudet som gränsade 
till besatthet – hur ska jag kunna spela detta 
på luta?

Finns det många lutenister i Ryssland?
– Vid den tiden fanns endast 3–4 människor 
i Sovjetunionen som kunde kalla sig lutenister. 
De flesta av dem var ganska förtegna om 
sin kompetens, eller förmodligen kände de 

Oleg Timofeyev
– den ryska gitarrens återuppväckare
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Kan du berätta lite om dina projekt. Du 
har spelat in många CD-skivor och jag 
vet att du håller på med ett projekt som 
ska resultera i 7 CD-skivor med musik av 
Sychra, stämmer det?
– Mina första inspelningar (The Golden Age 
of the Russian Guitar, vol. 1–2) innehåller 
många stycken av många (och ofta obetyd-
liga) kompositörer. Dessa ägde rum 1999–
2000. Senare blev jag mer intresserad av att 
ha ett mer tematiskt innehåll, t. ex. min CD 
Acrobatic Dance är helt tillägnad musiken 
av Matvei Pavlov-Azancheev (1888–1963), en 
kompositör som satt 10 år i Stalins arbets-
läger. Ursprungligen planerade jag att kalla 
CD:n Guitar in the Gulag, men skivbolaget 
tyckte inte att det skulle fungera marknads-
föringsmässigt. 

7-CD-boxen är ett projekt jag startade 
2007 för ett skivbolag i Virginia, som heter 
Sono Luminus. De var entusiastiska och 
stöttade min idé att ge ut 7 CD-skivor med 
1800-talsrepertoaren för den ryska gitar-
ren, resultatet av många års forskning. 
Boxen innehåller klassikerna av Andrei 
Sychra, Seimon Aksionov, Michail Vysot-
skij, både sologitarrverk och duetter (med 
John Schneiderman och Dan Caraway). En 
speciell disk ägnas åt den tidigaste musiken 
för instrumentet, bland annat en sonat för 
rysk gitarr och violin av Joseph Kamensky, 
skriven 1799. Det finns musik för sång och 
gitarr, gitarr och piano, gitarr och violin och 
många andra konstellationer. Kortfattat, det 
här kommer att bli en monumental hyll-
ning till den ryska gitarren, i en deluxebox-
set-utgåva. Alla inspelningar är färdiga och 
editerade, vi väntar bara på den slutliga 
mastringen och CD-häftet.

Du är den som inspirerade mig till att 
börja spela rysk 7-strängad gitarr. Tack 
vare ditt arbete har nog många blivit 
intresserade av instrumentet och musiken. 
Hur ser du på framtiden för den ryska 
gitarren?
– Jag tror att vi alla bidrar med något unikt. 
Mitt mål är att det ska fortsätta vara inter-
nationellt och mångfacetterat, att etablera 
den ryska sjusträngade gitarrvärlden som ett 
alternativ till det spanska gitarruniversumet. 
Det är absolut möjligt att spela både och. 
Jag tycker att alla seriösa gitarrister någon 
gång borde vara öppna för att prova på att 
spela rysk gitarr, både den klassiska och den 
nyare repertoaren. Min dröm (och jag hop-
pas att den blir sann en vacker dag) är att 
det kommer att finnas ett konservatorium 
någonstans i världen, Stockholm skulle vara 
perfekt, som skulle vara öppna för att anlita 
mig som professor i rysk gitarrmusik och att 
det skulle finnas instrument till förfogande 
för framtida studenter.

värt att vi kan prata om en ”skandinavisk 
skola för ryskt sjusträngat gitarrspel”, som 
började med Leif Christensen. Vi har haft 
besökare från Frankrike, Ryssland, Tysk-
land, Storbritannien, Australien och så klart 
många från olika håll i USA. Vårt mål är 
att visa upp den ryska gitarrens mångsidig-
het – som ett klassiskt instrument, som ett 
tidigt instrument, som ett folkmusikinstru-
ment. Vi har alltid rysk-romska musiker, 
för vilka den ryska gitarren är en viktig del 
av deras muntliga tradition. Olika år har vi 
haft Vadim Kolpakov, Vasily Yankovich och 
Fedor Kondenko. Å andra sidan har vi John 
Schneiderman, som spelar gitarr på ett tids-
troget sätt, observerar alla fingersättningar 
och föredrar originalinstrument från 1800-
talet. Det verkar som att det största upp-
täckandet (och skapandet av) ny repertoar 
för den ryska gitarren kommer från Sverige 
– Mårten Falk och du.
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Sverige är ett avlångt land. Det är inte 
många 68-åringar som bestämmer sig för 
att cykla från yttersta syd- till nordspetsen 
och fullföljer. Och gör det med full pack-
ning på en mountainbike utan följebil. 

Bakom denna prestation döljer sig en 
lågmäld smålänning, Lars-Gunnar Flink, 
från Landsbro med ett förflutet som 
längdskidåkare på elitnivå. Men också 
med ett brinnande intresse för våra folk-
liga diktare som Nils Ferlin, Dan Anders-
son och Pälle Näver. Han är aktiv i Pälle 
Näversällskapet och fick dess stipendium 
2011. Men det räckte inte för Lars-Gunnar 
att deklamera dikter och sjunga dem som 
tonsatts. Han ville själv ackompanjera. 
Närmare 60 år fyllda började han spela 
gitarr. Efter en trevande start hittade han 
Yvonne Lammers, välkänd gitarrpedagog 
i Vetlanda och SGLS-profil som hjälpt 
honom vidare med klassiskt gitarrspel och 
viskomp. Yvonne såg till att Lars-Gunnar 
kom till Ingesundskursen som han sedan 
deltagit i under flera år. 

På väg
Den 12 maj i år bar det av från Smygehuk. 
Flera etapper var väl förberedda och vän-
ner utefter vägen kontaktade för övernatt-
ning. Lars-Gunnar hade också sett till att 
det fanns möjligheter att spela gitarr för 
att hålla igång spelandet, få avkoppling 
och inspiration. Viktigt för att få balans i 
tillvaron. 

Den 29 maj stod han vid målet Treriks-
röset och kunde nöjd se tillbaka på en 
händelserik resa. Den avslutande snöscoo-
terfärden (omöjligt att cykla sista biten) 
gick i en halsbrytande fart över isar på väg 
att spricka upp. Lars-Gunnar satt som 
passagerare med hjärtat i hals gropen på en 
resa som kunde blivit den sista. 

Nu kan man ju tro att han skulle ha 
nöjt sig med detta. Men det blev cykel till-
baka till Gällivare och efter en tågresa till 
Östersund kördes sista etappen till egna 
fjällstugan i Ljungdalen. Totalt en färd 
på 290 mil. Då bör man vara rejält trött i 
benen och ryggen.

Under en så lång resa1, delvis genom 
ödemarker, hinner det hända spännande 
saker, intressanta möten med gamla 
bekanta och okända människor blev fina 

 

upplevelser när 
han undvek de 
stora vägarna och 
kunde iaktta djur 
och natur. Prak-
tiska svårigheter 
som krånglande 
grusiga kedjor och 
cyklistens gissel, 
sadelskav, måste 
också bemäst-
ras. För att hålla 
humöret uppe 
under cyklandet 
nynnade och sjöng 
han en hel del. 
Stunderna med 
gitarren var hög-
tider att se fram 
emot. Av praktiska 
skäl kunde han 
inte medföra sin 
egen gitarr. 

En sund själ i 
en sund kropp
Man kan ju tycka 
att den som gjort 
en sådan här resa 
skulle vara mån 
om att synas i 
tidningarna. Men 
inte Lars-Gunnar. 
Någon kanske 
minns ”Stålfar-
far” som fick stor 
uppmärksam-
het när han, 66 
år gammal, utom 
tävlan ställde upp 
i Sverigeloppet. 
Han cyklade längre dagsetapper än eliten 
och kom i mål i Ystad före dem. Lars-Gun-
nar stötte på cyklister som gjorde samma 
resa som han själv, men på tävlingscykel 
utan packning med följebil under mediabe-
vakning. 

Lars-Gunnar är mån om att framhäva att 
man inte ska jämföra sina prestationer med 
andra. Alla har olika förutsättningar. För 
den ene kan en cykeltur på 1 mil vara en stor 
prestation men för den andre bara en upp-
värmningssträcka. Vi vet att fysisk träning, 
även måttlig, förbättrar prestationsförmågan 
på alla områden. Det som varit mindre känt 
är att den som spelar ett krävande instru-
ment som avancerat fingerspel på gitarr 
utvecklar fler synapser i hjärnan och kan 
sägas bli smartare. Det optimala är nog att 
kombinera gitarrspelet med fysisk träning 
för att förebygga belastningsskador och öka 
prestationsförmågan. 

I rörelse
Ett viktigt motto för Lars-Gunnar är ”vänta 
inte med det du tänkt göra” Det känns rätt 
att avsluta med en av hans favoritdikter, I 
rörelse2 av Karin Boye.

 

Den mätta dagen, den är aldrig 
störst 
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår 
färd –
men det är vägen, som är mödan 
värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
när elden tänds och brödet bryts i 
hast.

På ställen där man sover blott en 
gång,
blir sömnen trygg och drömmen full 
av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen 
gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Från 
Smygehuk 
till 
Treriksröset
– en cykelresa med 
gitarren som stöd
TEXT: JAN RUDLING 

2 Dikten har många tonsättningar, bl. a. av 
Sven Reenbom som Lars-Gunnar brukar 
framföra.

1 Det finns en utförlig reserapport som kan fås 
från ulla.flink@telia.com
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Fra Danmark har vi fået første del af et interview med Scandinavian Guitar Duo. 
Anledningen til artiklen er udsendelsen af CD’en ”Made in Scandinavia”.CD’en er 
flot anmeldt i sidste nummer af bladet 3/2014.

TEXT: THOMAS LEO FOTO: RONNI KOT WENZEL

Jesper Sievebaek. Foto: Svend Withfelt

view med Per Pålsson. Og, sysh, han ved det 
ikke endnu. Jesper Sievebæk ved heller ikke, 
at jeg interviewer Per i løbet af næste uge. 
Sig det ikke til nogen. Jeg prøver at stille 
nogenlunde de samme spørgsmål til dem 
begge. Det bliver lidt spændende, hvad de to 
svarer; men husk det er hemmeligt. Sub rosa. 
– Både ja og nej, svarer Jesper på spørgsmålet 
om det er den bedste CD fra deres hånd, men 
vi er superglade for den og også stolte over, 
hvad den er blevet til. Det var interessant at 
planlægge og diskutere hvordan og hvilke 
sange m.m., der skulle fortolkes – og hvorfor 
blev det lige dem og dem. Vi talte meget om 
det, og jeg må tænke praktisk og langvarigt, 
hvis jeg skal have noget igennem hos Per. Det 
er lidt give and take, siger Jesper.

det havde han helt ret i – og det gjorde vi så. 
Det gik rigtig godt – så godt at vi vandt en 
konkurrence i Danmarks Radios kammer-
musikkonkurrence. Det gav nogle mulig-
heder, og meget lå åbnet for os. Samme år 
og årene frem gik det rigtig godt, men to af 
disse ting, som jeg husker særlig godt er, at 
vi vinder Segovias Pris i 94. Den havde lig-
get og ulmet siden 1974, hvor Segovia vandt 
Sonningfondens pris. Med i prisen var en 
sum, som kun én gang kunne udmønte 
sig – når den eller de rigtige musikere blev 
fundet. Det blev de – og det var os tyve år 
efter i 1994.

Hvordan er jeres sammenspil?
– Rent teknisk er vi tænksomme slidere. Vi 
kan godt sidde sammen i et sommerhus og 
øve samme stykke 6–8 timer. Det er ikke 
nørdet på nogen måde, og vi vil det begge 
meget gerne. Vi har det nemt, og har nemt 
ved samarbejde.

Hvordan begyndte jeres samarbejde?
– Jamen, det var tilbage i vor studietid. Vi 
læste sammen i Esbjerg (Helt vestpå i Mid-
tjylland, red.) Vi havde begge professor Jør-
gen Bjørslev, og det var ham, der opfordrede 
os begge til at gå sammen og spille sammen. 
Det gjorde vi så, det tog hurtigt form og de 
små Sor-duetter blev snart til lidt større vær-
ker. Og vi er stadig gode til at øve, og mere 

Hvilke guitarer spiller I på?
– Jeg spiller på en Antonio Marin – faderen, 
du ved…

Hvad med Per, hvad spiller han på?
… har ikke mere tid, desværre, jeg skal ind 
til koncert her i Studiesalen på konserva-
toriet. Den er begyndt; de har ringet tre 
gange… Vi når lige at give hinanden hån-
den.

Ja ja, han skulle bare vide, at jeg har en 
aftale med Per Pålsson. Og husk det nu, 
ikke et ord til nogen.

Scandinavian Guitar duo består av  
Per Pålsson och Jesper Sievebaek og har 
eksisteret i mere en tyve år. Duon har 

flere plader (album/udgivelser) bag sig og 
spiller mange koncerter i hele Europa og i 
Skandinavien i særdeleshed. Begge guitaris-
ter er ligeledes stærk interesseret i histori-
erne bag sangene og musikstykkerne. De 
har uropført værker af Per Nørgård, Anders 
Koppel, Palle Mikkelborg, Thomas Clausen, 
Lars Heegård, John Frandsen, Peter Torn-
quist, Anders Brødsgård, Rasmus Zwicki, 
Benjamin Murashkin. Jeg havde først en 
samtale med Jesper Sievebæk. Resultatet af 
dette møde kommer her. Lige om lidt. Den 
anden del af denne artikel kommer i næste 
nummer af Gitarr och Luta. Det er et inter-

tydeligt nu: vi er gode til at øve sammen. 
Det er stadig de mange timer, men nu er der 
kommet mere fokus på de små detaljer og 
de helt bittesmå detaljer. Allerede her er per-
fektionen på vej ind. Vi lærer også hinanden 
bedre at kende spille- og repertoiremæssigt. 
Jeg opdager for eksempel, at Per er meget 
stædig, og skal jeg have noget igennem, bør 
jeg nævne det, vente og give det lidt luft. 
Efter en rum tid kan det være det går igen-
nem. Det er et frirum når vi øver. Idéer 
bliver prøvet af. Tanker bliver diskuteret, 
og vi tror det er det, der gør, at vi stadig – 
med lige stor glæde – danner duo. Værkerne 
udvikler sig med årene, så selv med gammelt 
repertoire bliver vi ved med at finde nye veje 
til fortolkning.

Hvor er vi henne årstalsmæssigt?
– Det var i foråret 86, og vi havde meget let 
ved at spille sammen, lærte hinanden lyn-
hurtigt at kende, og så prøvede vi ting af; 
mange ting. Vi indrettede os og havde det 
som fisk i vandet. Og det gik kun fremad. 
Som fisk i en slipstrøm for fuld fart mod 
åbne vidder. Og sådan gik det indtil Pålsson 
engang i midten af 1987 stak af til Finland. 
Sådan bare lige.

Og hvad så – er det nu tilbage i  
fiskehandlerens køledisk?
– Nej, på ingen måde, duoen var måske lagt 
i fryseren. Vi spillede hver især hvert sit sted, 
og med flere tusinde kilometer mellem os 
var det så som så med duetter. Årene gik, 
og de gik hurtigt, i 92 var vi tøet op og var 
i gang igen. Per var kommet tilbage. Fak-
tisk var det igen vor professor Bjørslev, der 
syntes, at vi skulle tage vort sammenspil op; 

Scandinavian Guitar Duo
– To gitarrer ock skandinaviske sangs

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
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NOTKOMMENTAR

Månvalsen
är inspelad av kompositören Dan ”Gisen” Malmquist på hans CD 
Vattenringar från 1990. Så här säger Alf som gjort arrangemanget: 
”Jag hörde denna vackra melodi på radio för en tid sedan och kapi-
tulerade direkt. Tänkte då att jag måste försöka få till ett arrange-
mang för sologitarr, det kanske kunde bli något som platsar i not-
bilagan. Fick till ett första utkast och skickade det till ”Gisen” som 
gav sin tillåtelse till publikation. Och hur ska Månvalsen spelas? Det 
är naturligtvis upp till var och en, men enligt min uppfattning gör 
den sig bäst om den spelas i ganska lugnt tempo, och man kan då 
”suga” på en del toner. Lycka till!  

Alf Enbom bor i Sundsvall och brukar vara en återkommande del-
tagare i Liten gitarrakademi. Gitarrspelandet har varit en hobby som 
följt honom ända sedan han som femtonåring lärde sig ”spela på en 
sträng” i en av Lyckseles popgrupper (60-tal, alltså). Som inflyttad 
på 80-talet sammanfördes han av Sundsvalls gitarrnestor Tryggve 
Åkerlund med blivande gitarrbröderna Martin och Claes. Tillsam-
mans bildade de Sundsvalls Gitarrtrio, som fortfarande är igång.
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Cassiopejas 
Tron
Cassiopejas Tron är den tredje och avslutande delen i en nyskriven 
svit för sologitarr vid namn Tre Melodier, en svit med stycken som 
speglar minnen från barndomen. Som barn var Mikael fascinerad 
av astronomi, och stycket baseras på en egenkomponerad, enkel och 
nostalgisk melodi om minnet av att lämna vardagen åt sidan och 
bara blicka ut mot stjärnorna. Flageoletterna i takt 34–35 och 66–68 
bildar stjärnbilden Cassiopeja. Rytmiskt kan de spelas mycket fritt. 
Stycket i sin helhet får gärna spelas i en lugn och lunkande takt, 
med viss rubato-känsla efter eget behag och med stort fokus på 
melodin. Cassiopejas Tron finns inspelad med kompositören och går 
att hitta på hans Youtube-kanal eller Soundcloud (https://sound-
cloud.com/mikael-mannberg-1).

Mikael Mannberg genomför sin masterutbildning i gitarr vid 
Musikhögskolan i Piteå, för professor Jan-Olof Eriksson. Vid sidan 
om gitarren har han även studerat komposition och arrangering för 
Björn Linnman och Johan Ramström. Han har tidigare publicerat 
ett stycke, Valse Naïve, i Gitarr och Luta. I detta nummer medver-
kar han i en intervju, där han bland annat berättar om sin aktuella 
kompositionsstil. 

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

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

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

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

arbetsförsäkring och betalar in pension åt dig. Enkelt för dig och du får mer tid över till musiken!
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Mikael är snart färdig med sin 
master-utbildning vid Musik-
högskolan i Piteå och funderar 

nu på nästa steg. Ska han fördjupa sig inom 
komposition? Eller ska han fördjupa sig i 
musikvetenskapen; kandidatuppsatsen om 
Kurt Weill och gitarren gav mersmak. Eller 
ska han satsa på att bli frilansande gitarrist, 
eller gitarrpedagog, eller...? Valmöjlighe-
terna är många, men gemensamt är svårig-
heterna att ta sig fram i en verklighet med 
hård konkurrens.

I likhet med många som valt att satsa på 
musiken väcktes Mikaels intresse tidigt och 
han började spela gitarr som 11-åring men 
även piano. Pappa hade spelat trummor 
och präglade Mikael med Beatles, Simon 
och Garfunkel och samtida storheter, 
mamma trakterade gitarr med förkärlek 
för progglåtar. En viktig inspirationskälla 
var farbrodern Karl-Ove Mannberg, känd 
violinist. Mikaels första komposition var 
en parodi på modernistisk musik. Kom-
ponerandet tog fart när han började med 

gitarrlektioner för Lars Elénius. 
Tidiga förebilder var Brouwer 
och Villa-Lobos och snart 
gjorde Mikael kompositioner 
inspirerade av dem. Kan tyckas 
udda för någon i den åldern 
men det blev även en del pop/
rock i olika band innan han 
valde att satsa på en klassisk 
gitarrinriktning med betoning 
på kammarmusik och kompo-
sition.

Så vi börjar samtalet med 
kompositionsspåret. 

– Jag har mest komponerat 
för gitarr men också för olika 
kammarensembler och sång-
are. Jag spelar ofta konserter 
med flöjt, sång eller violin och 
komponerar mycket kammar-
musik som jag kan använda 
då. I kompositionskurserna 
som jag läst fick man prova 
olika saker som spektralmusik 
och lära sig orkestrering. 
Utöver interpretationskur-
serna i gitarr studerar jag även 
arrangering för Jan-Olof Eriks-
son.

Weill viktig
Jag undrar vilka förebilder han 
har:

– Min favoritepok är klas-
sicismen och nyklassicismen, 
särskilt perioden 1920–30, och 
gärna vokal fransk musik. Har 
släkt där och har ofta hört 
franska i hemmet, kanske del-
vis därför, vem vet? Den vikti-
gaste förebilden är dock Kurt 
Weill. Min förra kompositions-
lärare Björn Linnman öppnade 
mina öron för Weill. Det var 
Tolvskillingsoperan med Nina 
Hagen. Visst var det klassisk 
musik men det lät litet som en 
bakgata, en kabaréstämning 
med en helt unik klangbild. Så 

kom gitarren in och det var i Balladen om 
det sexuella beroendet – och jag tänkte, wow 
är det gitarr med också. Ja, efter det var jag 
helt fast. Weills musik från tiden då han 
bodde i Frankrike är i övrigt helt lysande.

För mig som är född på 1940-talet och 
minns 1970-talets uppsättningar av Brecht 
med musik av Weill och Eisler känns det 
som att återknyta en gammal bekantskap. 
Tolvskillingsoperan har aldrig varit död men 
mycket annan musik av Weill har legat 
i glömska. Folkoperan satte för några år 
sedan upp en opera av Weill, Silversjön. 
Weills musik innehåller, framför allt under 
samarbetet med Brecht, inte bara gitarr utan 
också banjo och Hawaii-gitarr (se Mika-
els artikel i Gitarr och Luta 2/2014). Weills 
musik är en viktig inspirationskälla för 
Mikael. Till masteruppsatsen komponerar 

han och medverkar som en av åtta musiker i 
en sångcykel i Weills stil, som uppförs den 18 
december i år.

Andra kompositörer som inspirerat Mikael 
är Poulenc, Lili Boulanger och Schubert. 
Som Mikael ser det har Poulenc mycket att 
ge för en gitarrist:

– Strukturerat, enkelt och karaktäris-
tiskt, fast det är bara ett av många exempel 
på icke-gitarrister som lyckas komponera 
inspirerande musik för gitarr. Jag gillar hur 
han har gått till väga för att möta den utma-
ningen. Bland de gitarrister som kompone-
rat lyfter jag gärna fram Brouwer och Sérgio 
Assad för hur väl de utnyttjar gitarrens 
möjligheter, och för att de skapar fantastisk 
kammarmusik. 

Gitarren som instrument
Det för oss osökt över på frågan är hur gitar-
ren är som instrument för en kompositör? 

– Några av gitarrens ”svagheter”, som svag 
volym och kort ton försöker jag väl se mer 
som något som jag kan utnyttja i kompone-
randet. Möjligheten att använda sig av speci-
aleffekter som flageoletter och olika anslag, 
arpeggion, rasguadon och slagverkseffekter. 
Allt detta ger en stor uttrycksfrihet. Det är 
mycket lättare att använda dem om man 
själv är gitarrist och har en bred erfarenhet 
av gitarrepertoaren. Jag tror att man kan lära 
sig mycket av 1900-talsmusikens effektsö-
kande och avancerade experiment med kär-
vare harmonier, och skapa musik där man 
använder sig av lärdomen från detta på ett 
fräscht sätt.

– Ibland kan man fastna för mycket i 
gitarrens begränsningar och jämföra den 
med pianot, som somliga anser vara ett mer 
komplett instrument. Men så känner jag 
personligen inte i dagens läge. Gitarren blir 
mer och mer uppskattad för vad den är, och 
det skrivs fantastisk och tilltalande solo- och 
kammarmusik för instrumentet.

Gitarren som soloinstrument?
– Jag älskar den såklart, och det finns många 
fantastiska solostycken skrivna. Samtidigt 
så tycker jag att det kan vara lätt att fastna 
i gitarrklichéer som är bundna till vad som 
fungerar på greppbrädan. Jag föredrar ofta 
att komponera för gitarrduo som ger en 
större möjlighet att arbeta med klangbil-
den och tematiskt innehåll. Min favorit är 
gitarrtrion. Då har vi ett soloinstrument, ett 
som är mer inriktat på komp och ett som 
kompletterar ackompanjemanget. Det hand-
lar för mig mycket om att bygga upp en rik 
klangbild att arbeta med och korrigera, och 
då passar gitarren utmärkt. Några stycken 
för dessa sättningar som jag speciellt vill lyfta 
fram är Bellinatis trio Baiao de Gude, Hin-
demiths trio, som är charmig, och Jolivets 
Sérénade för gitarrduo.

Att komponera för gitarr
Hur arbetar man när man komponerar 
musik där gitarren har en viktig roll? 

– Jag försöker undvika att sitta och leka 
med gitarren och prova mig fram. Så arbe-
tade jag nog mer förut när jag skrev låtar 
i mitt gamla grungeband. Och det kan ju 
vara kul, men inte alltid så effektivt. Prob-
lemet är att man lätt fastnar i invanda spår 
och hamnar i gitarrklichéer. Jag tror per-
sonligen att det är viktigt att man inte sit-
ter och lyssnar för mycket på det man gör 
under kompositionsarbetet. Vänta med att 
trycka på playknappen i notskrivningspro-
grammet tills du känner att du börjar bli 
klar. Flera kompositörer har börjat kompo-
nera direkt på papper.

– Jag kan få en idé när jag är ute och går 
och funderar på någonting. När jag skulle 
skriva ett stycke för en brasiliansk flöjtist 
utgick jag från tanken på en vattenyta. 
Jag skrev en skala under tonen E, som jag 
bestämde var symbolen för den tänkta vat-
tenytan, och en annan skala ovanför. Uti-
från det konceptet byggde jag upp kompo-
sitionen. En annan gång hade jag varit och 
fiskat och träffat på en bäver och fick då 
idén att skriva ett stycke om det. Det blev 
Valse Naïve (Gitarr och Luta 4/2013), en 
fransk vals som inte 
alls påminner om 
en bäver. Ofta när 
jag får en idé så kan 
jag låta den ligga ett 
tag och ta fram den 
igen för att känna 
om den fortfarande 
håller och kan 
utvecklas till något. 

Mikael vill helst 
göra kompletta 
kompositioner 
som inte lämnar så 
mycket utrymme 
för improvisation. 
Vi kommer in på 
frågan om hur vik-
tigt det är för en 
kompositör att hitta 

Det senaste året har vi publicerat flera intressanta bidrag från Mikael. Han 
har berättat om hur det är att byta från vänster- till högergitarrist, bjudit 
på en egen komposition, Valse naïve, skrivit om Kurt Weill och gitarren och 
rapporterat från Sundsvalls gitarrfestival. Vi träffades för ett samtal.

en egen stil, något som man känner igen.
– Idag omges man av så mycket olika typer 

av musik så det kan vara svårt att sätta sin 
prägel. Men det finns ju moderna kompo-
sitörer som du alltid känner igen på deras 
säregna tonspråk, såsom Schnittke, Andries-
sen. Visst tycker jag att det är viktigt med en 
egen stil. Själv skriver jag nog ganska svenskt, 
folkligt just nu, med en del inslag från franskt 
och klezmer. Jag arbetar rätt mycket med att 
arrangera västmanländsk folkmusik, med 
inspiration från Åhslund/Eriksson. Det sätter 
sina spår. Och så övar jag mycket på Kochs 
gitarrkonsert som jag uppför med Musikhög-
skolans orkester till våren. Det är mycket väl-
skriven musik, och jag märker hur starkt detta 
speglas i de kompositioner/arrangemang som 
jag gör just för tillfället. Det kommer man nog 
inte ifrån. En samling av inspiration till den 
egna stilen tror jag på. Och jag gillar att inspi-
reras som utövande kammarmusiker.

Optimist
Som en avslutning undrar jag hur Mikael ser 
på den klassiska gitarren och framtiden? 

– Jag är på ett sätt mycket optimistisk. Varje 
dag hittar jag ny kammarmusik, och det har 
skrivits och skrivs mycket modern musik med 
just gitarr som känns tillgänglig och intressant 
(Maasz, Gubajdulina, Dodgson, Assad...). Vi 
har så mycket information om klassisk musik, 
så mycket forskning som görs. Och fördjup-
ningslitteratur för att effektivisera övningen 
(Martha Masters, Scott Tennant, Richard 
Provost o.s.v.). Jag kanske är naiv men har 
en väldigt stor tro på den klassiska musiken, 
eftersom den är så framåtsträvande och nyska-
pande. I övrigt så läste jag i DN häromdagen 
att rockjournalisten Paul Morley har kom-
mit ut som nyväckt vän av klassisk musik. 
Han kallar klassisk musik för subversiv och 
spännande och popmusik för nostalgisk. Det 
kanske kan ligga någonting i det. Han rekom-
menderar att man byter ut Dylan mot Mozart. 
Jag väljer gärna båda. 

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

TEXT: JAN RUDLING
FOTO: ANTON PALO-FREDRIKSSON

Mikael
Mannberg 
– ung komponerande
 gitarrist 
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För några år sedan skrev jag för tid-
skriften några artiklar om scenskräck, 
som mötte stort gensvar. Jag beskrev 

skräcken vi kan känna på scen, den när 
vi svettas, händerna darrar och förlorar 
kontakt med strängarna, och huvudet, 
som nyss så väl kände musiken, nu istäl-
let känns helt tomt och inte kan hålla reda 
på en ton. Min tes var att denna skräck 
handlar om den ursprungliga rädsla vi som 
människor känner för att bli uteslutna ur 
gemenskapen. I ett tidigare samhälle var 
detta en fråga om liv eller död, och det 
förklarar kraften i känslan. När vi spelar, 
uppträder eller sjunger inför andra visar vi 
vår sårbarhet allra tydligast, och därmed 
finns också skräcken där. Skräcken för att 
bli underkänd, utesluten och förskjuten – 
scenskräck.

Som Gary Ryan uttryckte det vid Liten 
Gitarrakademi 2009: “Performing on stage 
actually does have an element of torture 
about it! Many musicians often say – why 
do we do this?” Men han betonade också 
den positiva kraft som finns i nervositeten: 
“To be afraid of making mistakes is to be 
afraid of learning. Mistakes often tell us 
what we need to know to improve.” Han 

menade också att nervositeten är oundvik-
lig: “Try to accept that you will be nervous, 
and find ways of coping with it.”

Bakom fasaden
Vi som haft förmånen att se och höra 
Eden-Stell gitarrduo eller Vida Guitar 
Quartet, och se deras respektlösa spex-
ande på scen, kan förledas att tro att dessa 
musiker är så säkra i det de gör att nerver 
inte är något problem för dem. Kaxigast 
i gänget är Chris Stell, som gärna gör en 
stöddig figur på scen, som sommaren 2013 
i Iserlohn, där Los Angeles Guitar Quar-
tet (världens absolut främsta gitarrkvartett) 
har framträtt många gånger: ”We were 
inspired by the Los Angeles Guitar Quar-
tet, Vida Guitar Quartet was formed, and 
THE REST IS HISTORY, HERE WE 
ARE!!!!” med en självsäker gest som kunde 
få Bruce Springsteen att framstå som blyg 
och försagd. 

Men Chris är också en inkännande per-
son med en makalös förmåga att få master-
class-elever att slappna av, släppa sin ner-
vositet och komma till sin rätt. Så det var 
inte svårt att ana att bakom den självsäkra 
scenattityden finns en person som vet vad 

det handlar om, och jag beslutade mig för 
att ta reda på mer. I ett närmast plågsamt 
extranummer – The Third Man – som 
kan ses på Vida Guitar Quartets hemsida 
( http://vidagq.com/#prettyPhoto/2/ ) blir 
Chris, som nyss var en av fyra medlem-
mar i kvartetten, utesluten och oönskad. 
Den största skräck en musiker kan känna 
blir här smärtsamt illustrerad, skrattet och 
smärtan på en knivsudd från varandra.

Kan du berätta om hur du hanterar  
din nervositet? 
– Jag har alltid haft fruktansvärda prob-
lem med nerverna. Det mesta av mitt 
självförtroende har kommit genom Mark. 
Jag skulle aldrig ha klarat en solokarriär. 
Jag kommer från en liten by och mina 
föräldrar oroade sig över det mesta i till-
varon. Min pappa var polis och mycket 
angelägen om att alla skulle tycka om 
honom, men han kunde vara frustrerad 
och arg på hemmaplan. I början av min 
karriär var varje framträdande ett rent 
helvete. Mina föräldrar förstod det inte 
och de gjorde problemet större genom att 
ständigt fråga hur det gick på ett ängsligt 
och oroat sätt. 

– Längre fram var proven hemska upplevelser. 
Under andra året på college svimmade jag 
när jag spelade på mitt slutprov. Jag hatade 
tystnaden innan och hela situationen och 
kände det som att jag misslyckades på alla 
framträdanden. Jag kunde inte uttrycka mig 
i mitt spel utan fokuserade i stället på varje 
misstag. Jag började öva så mycket att det 
nästan tog knäcken på mig. Mina föräldrar 
stöttade mig men överförde sin ångest på 
mig. Jag kände: ”Om det kommer att fort-
sätta så här kan jag inte se något nöje i det 
hela”. 

Det som höll mig uppe var att jag älskade 
att spela och att jag fick gensvar på mitt spel. 
De första åren på akademin var så frus-
trerande. Jag var tveksam till att fortsätta, 
men insåg att jag behövde jobba med andra 
människor för att nå min fulla potential. 
Mötet med Mark blev en avgörande vänd-
ning och jag började känna spelglädje. Jag 
föredrar att vara en del av ett team och inte 
ha allt ljus på mig. Mark är min raka mot-
sats, han är en mycket säker person. Man 
kan säga att han är min ”självförtroendedo-
nator”. Vi bildade vår duo ungefär 1990. Min 
erfarenhet är att om du delar saker med

 någon annan så halverar du dina problem.
 Det jag är mest rädd för är att spela 

saker utantill, rädslan för att glömma allt 
på scenen. Jag minns när vi spelade på ett 
fartyg och jag inte kunde komma ihåg hur 
stycket började. Klart att jag tänkte ”Det 
här är ju löjligt”, och så vidare. Men folk är 
förstående och det är bara att låtsas som det 
regnar.

Vid ett tillfälle, när vi skulle spela på fes-
tivalen i Iserlohn, så kände Mark sig inte 
tillräckligt förberedd och började tvivla. 
Och det påverkade mig, eftersom normalt 
är det ju han som är den säkra parten. Så 
jag gick ut på scenen och skrek något i stil 
med ”Hallo Iserlohn!” och drog ett par 
skämt. Vår fruktansvärda nervositet släppte 
omedelbart. Som barn var jag ofta litet av 
en pajas och i det här ögonblicket kunde jag 
gå tillbaks till den rollen. Och efter den här 
händelsen så pratar jag mellan våra stycken 
men anpassar mig givetvis till vad som pas-
sar in.

Vilka råd skulle du ge till en ung gitarrist? 
– Du måste förstå vad gitarrspel handlar 
om. Vad jag gjorde var att i varenda takt 

fokusera på den negativa delen av att spela. 
Mycket sällan funderade jag på vad det 
egentligen handlade om, musiken. Det blev 
som en sport. Jag försökte bygga upp en tek-
nik som skulle göra det möjligt att spela den 
vackra musiken. Men på det sättet kommer 
man inte att lyckas. Många unga musiker 
fokuserar på problem de har, vilket gör det 
hela värre. Du börjar bli fixerad vid vad du 
inte kan göra. 

Istället måste du börja med musiken. 
Att spela en pjäs handlar om kompromis-
ser, att förstå dina begränsningar. För 20 
år sedan ville jag spela allt. Men du måste 
inse vad du gör bra. Att få stöd av andra 
i duett och ensemblespel är också mycket 
viktigt. Som Helen i vår kvartett påpekar: 
Det fina med kammarmusik är att du kan 
ha olika erfarenheter från en konsert. Om 
någon kommer ihåg alla sina misstag kan 
någon annan komma ihåg vad som gick 
bra. 

Men varje gång du har klarat av en svår 
uppgift, överlevt en konsert, så blir det 
som en milstolpe du passerat. Du är en 
erfarenhet rikare och det gör det lättare att 
klara nästa utmaning. 

Så gott som alla musiker känner en viss grad av scenskräck, och på vilken nivå vi
än spelar är nervositeten något vi måste räkna med och hitta sätt att hantera.

TEXT: HÅKAN ODEBERG   

Den tredje mannen – gitarristens 
mardröm Ett samtal med Christopher Stell

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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Ungefär så minns jag det berömda 
citatet ur Ronja Rövardotter. Att 
söka det svåra, faran, för att bemäst-

ra den är djupt mänskligt. Också att vilja 
dela upplevelsen. När jag för några år sedan, 
baserat bland annat på egen erfarenhet av 
panikartad blackout vid Eduardo Ferndan-
dez’ masterclass och utifrån mitt yrke som 
psykiater skrev ett par artiklar om scen-
skräck i Gitarr och Luta, fick jag stort gen-
svar. Det möte som gladde mig allra mest 
var med den medgitarrist på Ingesund som 
berättade att jag givit honom stöd i att vilja 
stanna kvar efter att ha tappat självförtroen-
det och varit på väg att åka hem.  

När sedan min vänstra hand, efter för 
mycket spelande förra sommaren, svällde 
upp som en ballong och vägrade låta sig 
användas till något praktiskt, än mindre 
gitarrspel, inspirerade det mig som läkare 
att försöka förstå ergonomiska aspekter av 
spelet, och hur risken för skador ska kunna 
minskas, och skrev en artikel om detta i 
våras.

Artiklarna har gjort att jag kommit i 
kontakt med många människor, och fått 
en inblick i att skador och spelhämmande 
ångest är vanligare än vad jag dittills hade 
föreställt mig. Jag har hört berättelser av 
människor som övat i åratal utan att någon-
sin våga spela för någon, och om skador 
som hindrat spel under långa tider, ibland 
omöjliggjort fortsatt utövande. Jag har också 
fått klart för mig hur stora svårigheterna kan 
upplevas även för dem som är etablerade 
artister. 

Gensvaret från artiklarna har väckt tan-
ken att ordna något inom gitarrvärlden över 
dessa teman. När jag i somras på festiva-
len i Iserlohn kom i kontakt med Matthew 
McAllister och Tim Phelan bestämde jag 
mig. Matthew hörde jag för andra gången 
i duo med flöjtisten Aisling Agnew. De 
spelar på högsta nivå tillsammans, med en 
varm och öppen kommunikation, både med 
publiken och varandra på scen.  

Dagen efter konserten hörde jag en spän-
nande lektion med Matthew, där han på ett 
levande och okonventionellt sätt lyckades 
”knyta upp” en ung gitarrist som spelade 
snyggt men utan att våga kommunicera med 
publiken. Han delgav en mängd tips som 
visade hur väl han tänkt igenom det som sen 
resulterade i det avspända och ”omedvetna” 
uppträdande på scen vi fått uppleva dagen 
innan. Det jag hörde fick mig att tänka 
”Honom ska vi haa”. Jag frågade och han var 
till min stora glädje intresserad. Märkligt 
nog visade det sig att Matthew kämpat sig 
igenom en stor svårighet – som 13-åring fick 
han höger långfingertopp avkapad i en dörr. 

Senare, vid middagen pratade jag med 
Tim Phelan, gitarrist, kompositör och diri-
gent från Kanada, och fick ta del av hans 
historia. Han hade för några år sedan diri-
gerat Les Miserables, 10 föreställningar efter 
varandra med armarna över huvudet i ett 
djupt orkesterdike. Det hade resulterat inte 
bara i en axelskada, utan också nervpåver-
kan som omöjliggjorde gitarrspel i två års 
tid. Det gjorde också att han var tvungen att 
lämna sitt arbete – allt skapade en situation 
närmast av posttraumatisk stress. När han 
efter en lång rehabi-
litering skulle ge sin 
första konsert slog scen-
skräcken till med full 
kraft och blev en ny 
utmaning att bemästra. 
Idag konserterar han 
igen, dirigerar, kompo-
nerar och undervisar, 
och beskriver sin väg 
tillbaka som ”long and 
difficult, but beautiful 
nontheless”. Så jag bjöd 
in honom att dela med 
sig av sina erfarenheter. 
Han har också lovat att 
komponera ett orkes-
terstycke speciellt för 
detta tillfälle.

Vid seminariet kommer även den svenska 
gitarrens ”Grand Old Lady”, min vän Lucia 
Sánchez Jordán, som jag under drygt 30 år 
spelat i duo med, att delta. Lucia gjorde ett 
långt speluppehåll på 60- och 70-talen, efter 
upplevelser av blackout på scen under inten-
sivt internationellt turnerande på 60-talet. 
Duettspelet blev en stor glädjekälla för oss 
bägge, inte minst genom att vi kunde stödja 
varandra, både under och efter konserterna. 
Lucia, som fortfarande är aktivt konser-
terande och har kvar sin brillianta teknik, 
menar själv att det kanske var det långa spel-
uppehållet som gjorde att hon fortfarande 
orkar, har sluppit skador och är motiverad 
att spela.

Det genomgående för både vad jag själv 
har upplevt och de historier jag fått ta del av, 
är hur svårigheter och hinder också innebär 
nya utmaningar och i slutänden kan bli en 
tillgång. Vi måste till Helvetesgapet för att 
kunna akta oss för det, och tanken med 
seminariet är just den. Kanske lyckas vi 
också bygga några broar.

HÅKAN ODEBERG

Sensträck, scenskräck 
och spelglädje 

– ett planerat seminarium

– Akta dig för Helvetesgapet!
– Det ska jag!
----
– Var har du varit ?
– Vid Helvetesgapet – var annars skulle jag akta mig för det?

Nyköpings Gitarrseminarium
Om gitarrspelets anatomi och psykologi

Ett seminarium om att undvika skador, använda 
sina personliga erfarenheter som artist, att våga 
spela inför andra och utveckla sin förmåga till 
kommunikation genom musiken.

Ett unikt tillfälle att utmana dig själv och  
utvecklas som människa och musiker!

Medverkande:

Matthew McAllister, Aisling Agnew
Timothy Phelan
Lucia Sánchez Jordán
Stockholms Gitarrensemble
Liedholm-Garnbeck duo
Mikael Mannberg
Håkan Odeberg (arrangör)

Med flera

Planera redan nu för en spännande helg  
13-17 maj i Nyköping!

Välj i god tid ett stycke, väl inom dina 
tekniska ramar, som du vill kunna spela på 
Gitarrstämman. Orkesternoter kommer  
att skickas ut i god tid.

Priser, uppdaterad lärarlista, schema och mer 
info på www.nykopingseminarium.se

Konserter på Nyköpings Teater

På Vibäcks Semesterhem 
www.viback.se:

l	Öppna och enskilda lektioner
l	”Gitarrstämma” - spela för varandra
l	Gemensamma föreläsningar
l	Gitarrorkester

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

 

tel. 08 661 9910 

Vi stödjer SGLS.

when people talk guitar

www.guitarissimo.com

Mats Bergström är en av våra främsta 
och bredaste gitarrister. Tillika 
förälder och människa. ”Hur hin-

ner karln?” var på något sätt temat i de två 
intervjuerna i Gitarr och Luta tidigare i år. 
Svaret: ”Jag försöker vara en hyfsad musi-
ker... slira mig till lite förberedelsetid… och 
så ska man vara en bra förälder också!”

Vad gör man i det läget? Självklart – man 
sätter sig ned och transkriberar samtliga 
Bachs sonater och partitor för soloviolin 
till gitarr, i originaltonart förstås, och sen 
framför man dem i svit på Allhelgonaafton 
i Ytterjärna Kulturhus. Tre år i rad. Två av 
åren hade jag missat, trots att jag bor ganska 
nära, men tack vare att Ulla, min fru, läste 
Ytterjärna Kulturhus program kom vi igår 
iväg för att lyssna på ett program med den 
rättframma titeln ”Bach”. Jag kunde notera 
att fler SGLS-medlemmar än jag missat 
denna händelse.

För nog blev det Bach, alltid. Fyra stycken 
4-satsiga sonater och tre partitor med 4 till 
7 satser, däribland den andra, BWV 1004, 
med den berömda chaconnen i d-moll. Två 
och en halv timme musik med två pauser. 
Åsynen av programmet kunde göra den 

mest inbitna älskare av Bachs musik på gitarr 
lite orolig: ”Tänk om jag somnar? På första 
bänk, Mats kommer att märka…?” 

Farhågorna visade sig helt obefogade. I 
sällskap med Mats och hans musikalitet 
formligen flög tiden fram, och han hade 
gärna fått ta de repriser han i år avstod ifrån. 
Mats var efteråt upptagen av att händer och 
hjärna vid enstaka tillfällen visat prov på 
mänsklighet, men vi i publiken var istället 
tagna av den stundtals rent magiska stäm-
ning han förmedlade. Inte minst i chacon-
nen. På sitt självklara sätt berättade han 
också om valet att spela i originaltonarter, 

och resultatet styrkte mig i min nyvunna 
upplevelse av tonartens betydelse. Som 
exempel klingade den första partitan i h-moll 
med en nästan överjordisk lyster, under det 
att den tredje sonaten, i C-dur, fick något 
närmast naivt över sig. Kontrasterna bidrog 
till att upprätthålla variation och spänning 
genom hela programmet.

Kvällen bjöd på flera av de där magiska 
ögonblicken som skänker en djup glädje över 
att få finnas just där och då. Samma magi 
bjöd Mats på i somras på Ingesund. Det är 
märkligt hur vissa musiker förmår kommu-
nicera sin musik, under det att andra kan 
framföra den, nog så skickligt men trots det 
utan att beröra. Jag hade förmånen att höra 
flera fantastiska konserter under den gångna 
sommaren, men det som lever sig kvar är 
Mats framförande av Olle Adolphsons 
Habanera under Liten Gitarrakademi. Den 
gav mig gåshud. Ett magiskt ögonblick.

Ännu ett magiskt musikögonblick med 
Mats Bergström. Tack Mats för det! Och 
eftersom du inte har något annat för dig 
kan du väl spela några partitor och sonater 
i Ytterjärna nästa Allhelgonaafton? Det är 
många som inte hört dem ännu. Och jag 
lyssnar gärna igen.

Magiska toner från Mats Bergström
TEXT: HÅKAN ODEBERG FOTO: BENGT MAGNUSSON
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Det var 1968 som jag först stötte på 
hans namn. Jag var hemma hos 
min gode vän och duettpartner Bob 

White och vi lyssnade på ett program från 
BBC som Bob hade spelat in på band. Det 
var ett program med Eugen Müller Dom-
bois som spelade Weiss c-mollfantasi, följt av 
en fuga och Bachs svit i g-moll. 

Vi var hänförda och Bob sa: “Så ska Bachs 
musik spelas på luta”. Jag kunde inte hål-
lit med mer. Framförandet var majestätiskt 
och Dombois hade fullkomlig kontroll på 
lutan. Och dessutom använde han en luta 
med d-mollstämning (d. v. s. barockstäm-
ning) vilket var sällsynt på den här tiden. 
Bob talade om att Dombois var på förslag 
som lärare till nästa Summerschool som 
Lute Society anordnade. Någon invände 
mot det eftersom – hemska tanke – Dom-
bois använde oktavsträngar på lutan. Möj-
ligen säger det mera om stämningen i Lute 
Society än om Eugen Dombois lämplighet 
som lutspelare och lärare. Gusta Gold-
schmidt1 kom senare mer eller mindre att 
beordra mig att studera för Dombois. Jag 
skrev till Schola Cantorum men fick inget 
svar. Emellertid fick jag reda på genom en 
av hans studenter att han kunde ta sig an mig 
som elev.
På plats i Basel
Så var det då dags för min första lektion med 
Dombois. Han bad mig ta fram lutan och 
spela något. När jag spelat stycket började 
han genast att arbeta med interpretatio-
nen vilket han höll på med till dess nästa 
elev anlände. Det visade sig att alla lektio-
ner kom att gå till på det viset. Han var inte 
intresserad av vad jag spelat förut eller något 
om min musikaliska bakgrund och det före-
kom aldrig något småprat. Han ville enbart 
ge bra lektioner. Hans förmåga att kon-
centrera sig på en uppgift och hans starka 
hängivenhet för undervisning var, som jag 
efter hand kom att märka, två av hans mest 
framträdande karaktärsdrag.

Han ”omfamnade” verkligen den schwei-
ziska punktligheten. Lektionerna började 
och slutade alltid på utsatt tid, gärna vid 
någon passande kadens om nästa elev hade 
kommit. Ibland kunde det vara frustrerande 
men det hade också sina fördelar som följande 
lilla anekdot visar. Dombois hade en stark 

pliktkänsla. När lektionen vid ett tillfälle 
egentligen var slut öppnade han dörren för att 
se om nästa elev väntade utanför. Eftersom 
ingen var där fortsatte han lektionen. Efter 
några minuter tittade han igen, men efter-
som ingen var där frågade han om jag ville 
fortsätta lektionen och på så sätt blev det 
dubbel lektion den gången. Många andra 
lärare skulle kanske välkomnat en paus men 
Eugen hade enbart undervisningen i sikte. 

Min repertoar bestod till stor del av Bachs 
och Weiss musik vid den här tiden och hans 
kommentarer om interpretationen refererade 
ofta till något ur Johann Joachim Quantz 
Versuch einer Anweisung die Flute traversiere 
zu spielen2 eller Carl Philipp Emanuel Bachs 
Versuch über die wahre Art das Clavier zu spi-
elen3, traktater som han verkade kunna utan 
och innan. Han tycktes mig ha förmågan 
att alltid hitta ett relevant citat som sedan 
fick vara utgångspunkten för hela lektionen 
vilket både imponerade på mig och fick mig 
att inse att inte bara läsande av källor har ett 
värde utan att läsa dem igen och igen.

Eleven i fokus
En annan imponerande sida av hans under-
visning var förmågan att analysera och 
sedan förklara i enkla termer hur man utfor-
mar ett framförande. Man skulle kunna tro 
att ett sådant intellektuellt tillvägagångs-
sätt var dömt att misslyckas, men gång efter 
annan kunde han få fram förvånansvärda 
resultat från sina studenter. Allt detta byggde 
på hans utvecklade förmåga att iaktta, hans 
lyhördhet och hans fenomenala koncentra-
tionsförmåga. Man kan tro att detta skulle 
leda till någon sorts ytlighet, men jag skulle 
vilja påstå att han helt enkelt visade eleven 
”vad som gäller i branschen”, fullt medveten 
om att om en tolkning ska vara övertygande 
måste den i grunden komma från eleven. I 
övrigt förstärkte han bara vad eleverna hade 
att komma med och därför fanns det natur-
ligtvis plats för olika tolkningar.

En fulländad musiker
Under min studietid hörde jag honom bara 
tre gånger i konsertsammanhang men lyck-
ligtvis fick jag höra honom spela ganska 
många gånger i mindre formella situationer. 
Ett sådant tillfälle var hemma hos honom då 

vi studenter hade spelat igenom våra stycken 
inför en förestående uppspelning på Schola 
Cantorum. När alla spelat ville Eugen testa 
några nya stycken inför oss; så där satt vi ett 
par meter ifrån honom och njöt av hans spel. 

Vid ett annat tillfälle, som är särskilt min-
nesvärt, var vi hemma hos min svärmor, 
Gusta Goldschmidt. Anneke4, hennes dotter, 
Eugen, Toyohiko Satoh och jag var där för 
att fira hennes födelsedag och vi hade kom-
mit överens om att framföra några kvartet-
ter ur Thysius lute book. Anneke och Eugen 
spelade i Monteverdi’s Poppeas kröning med 
Leonhardt Consort5 på Amsterdam Stads-
schouwburg-teatern och vår kvartett skulle 
spela en av deras lediga kvällar. Nu slumpade 
det sig så att David Rubio6 och hans fru kom 
för att se en föreställning och Rubio hade 
med sig en alldeles ny luta som min svärmor 
beställt. Med en ansedd instrumentmakare 
och en berömd lutenist under samma tak var 
tillfället för bra för att inte utnyttjas. Eugen 
Dombois övertalades att “döpa” Gustas nya 
luta med ett kort framträdande. 

Trots en obekant luta i händerna hade han 
inga betänkligheter mot att spela åtskilliga 
stycken av Weiss, allt emedan han under-
höll med en obetalbar pantomim när han 
“glömde” att de två lägsta strängparen “sak-
nades” på lutan (det var en elvakörig luta och 
inte en trettonkörig som han brukade spela 
på). Jag har nog aldrig hört honom spela 
bättre och roligare. Framförandet hade allt 
man kunde önska sig av musikalitet tack 
vare hans generösa person och den avspända 
atmosfären som rådde vid tillfället.

Dagen efter gick Gusta och jag på före-
ställningen av Monteverdioperan där både 
sångare och musiker bar 1600-talskostymer. 
Vi satt i salongen innan publiken kommit 
in och Eugen kom in för att kolla stäm-
ningen av sin chittarone mot cembalon. I 
sin tjusiga mörkblå kostym och vidbrättade 
fjäderprydda hatt såg han ut att just ha stigit 
ur en holländsk 1600-talsmålning. När min 
svärmor vinkade lyfte han på hatten och 
bugade graciöst tillbaka – den minnesbilden 
får avsluta dessa mina minnen av Eugen M. 
Dombois.

Minnen av  
Eugen Müller Dombois
TEXT: ANTHONY BAILES

I förra numret publicerade vi en minnesartikel om den legendariske 
lutenisten Eugen Dombois. Den kompletteras här av Anthony Bailes 
minnesord över den mästare som haft så stor betydelse. 

Bravader i Boston

Five-week Summer Performance Program är 
namnet på en kurs organiserad av Berklee 
College of Music i Boston, USA. Över 1000 
ungdomar deltar varje år, och det finns en 
rik mångfald i genrer, nationaliteter, bak-
grunder och nivåer. Två somrar i rad har jag 
deltagit i denna kurs som äger rum mellan 
juni och augusti (jag har verkligen saknat 
Liten Gitarrakademi). Denna artikel handlar 
om det senaste årets äventyr. 

Min jetlag hade inte helt gått över innan 
tåget stannade på Bostons Back Bay-station. 
Det var fuktigt och varmt; på perrongen 
stod en stor industrifläkt och surrade. Efter 
att jag tagit taxi till skolan anmälde jag 
min närvaro och blev sedan skickad till 
mitt boende, en nybyggd skyskrapa. De 
nästkommande dagarna var fullspäckade 
med välkomstaktiviteter, placeringsprov 
och spontanjam.

En musikalisk smältdegel
Mitt ibland latinspelande sydamerikaner, 
jazzspelande afroamerikaner och “Cali-bros” 
med John Mayer-frilla fanns där jag, en 
svensk gitarrist med större delen av min bak-
grund i klassisk musik och jazz. Med tanke 
på det vitt spridda sällskapet insåg jag snabbt 

att möjligheterna till att testa på något nytt 
var stora. Alla blev tilldelade en ensemble 
i vald genre och förutom dem kunde man 
lägga till provbaserade specialensembler. Jag 
bestämde mig för att testa på USA:s speciali-
tet, bluegrass. Med ringa kunskaper om vad 
bluegrass egentligen var skulle jag nu ingå 
i en tiomannad ensemble som repade över 
fyra timmar i veckan. Det var ett klockrent 
val. 

För er läsare som inte känner till blue-
grass så är det en subgenre av country. Det 
är vismusik som uppstod på den amerikan-
ska landsbygden i hem med brittiska och 
irländska förfäder. Den lättsjungna musiken 
spelas endast på akustiska instrument såsom 
gitarr, kontrabas, ukulele, banjo och stråkar. 
Detta toppas med ett stadigt “boom-chick”-
komp över enkla harmonier. Min ensemble 
var ett färgstarkt gäng med musiker från alla 
stilar, pop, jazz, blues och klassiskt. I ensemb-
len fanns också de som vuxit upp med den 
musiken, bland annat gitarristen Steve som 
bodde i Georgia. Jag glömmer aldrig den 
förväntansfulla glädjen i hans ansikte när 
han berättade om The Blue Ridge Moun-
tains, den blådimmiga bergskedjan som 
gestaltas i många bluegrassånger. 

Ska vi jamma?
Det kom många tillfällen då vi spelade spon-
tana jam på rummen, i korridorerna eller i 
ensemblerum. Jag är nog inte den enda som 
saknat självförtroendet att gå fram till andra 
musiker och fråga “Tja, ska vi jamma?”. 
Många gånger är det prestationsångest och 
personliga bubblor som spelar in, samti-
digt som man så gärna vill få en liten smula 
musikalisk kontakt med en annan person. 
Under ett par år hade jag brottats med dessa 
känslor och till sist fick jag tvinga mig själv 
till att helt enkelt ställa frågan. “Tja, ska vi 
jamma?” Trots att det tog lite tid att vänja 
sig vid det så blev jammandet det roligaste 
spontannöjet jag kunde tänka mig. När jag 
slutade känna mig obekväm så blev mina 
fraser originella och kändes som en röst från 
hjärtat. Jag märkte också snabbt att det var 
tacksamt att informera sina kära medmu-
sikanter att man tycker om deras spel. När 
man får en komplimang som visar att ens 
musik gjort intryck så blir det lättare att låta 
kreativiteten flöda. Man måste bryta jantela-
gen och våga säga ”Fan vad bra det där lät!”

Till slut kom den femte veckan då alla 
avslutningskonserter utspelade sig. Som final 
fick jag bland annat spela i Berklee Perfor-
mance Center inför alla 1100 deltagare. När 
jag senare satt på planet hem tittade jag ut 
genom fönstret och tänkte på vilken upple-
velserik sommar det varit. Med en månads 
tid spenderad på enbart musiknörderi och 
socialt umgänge så har jag inte bara utveck-
lats som musiker, utan även som person. En 
resa jag starkt rekommenderar. 

Titus Oxenstierna tog i våras examen från Södra Latins 
Musikgymnasium där han studerade för Bo Hansson. Han ägnar sig 
främst åt klassisk gitarr, men även jazzgitarr och körsång. Titus satsar 
på en framtid som gitarrist och förbereder sig nu för antagningsprov. 
Här berättar han om en intressant sommarkurs.

TEXT: TITUS OXENSTIERNA   FOTO: BERKLEE

1 Gusta Goldschmidt (1913–2005), holländsk lutenist. 
Hon studerade först cembalo för Wanda Landowska 
men övergick senare till att spela luta. Undervisade 
vid Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam.

2 Eng. översättning av Edward R. Reilly: On Playing 
the Flute, ISBN 0-571-18046-9
3 Eng. översättning av William J. Mitchell “Essay 
on The True Art of Playing Keyboard Instruments” 
ISBN 0-903873-01 (häftad) 0-903873-14-1 (inbunden)

4 Anne(ke) van Royen, gift med Anthony Bailes.
5 Gustav Leonhardt, (1928–2012) holländsk organist, 
cembalist och dirigent. Ledde bl. a. ensemblerna 
La Petite Bande och Leonhardt Consort med vilka 
han spelade in många barockverk. För mera info se 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Leonhardt
6 David Rubio (1934–2000), engelsk instrument-
makare. Tillverkade lutor, gitarrer, cembali och stråk-
instrument. För mera info se www.rubioviolins.com

Bluegrassgänget, Titus i mitten.
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Ett av de viktigaste inslagen på Ingesundskursen är samlingen i puben på kvällen. Här finns en 
öppen scen för alla som vill framträda. Puben sköts sedan 2006 av Ann-Catrine och Ingmarie, 
två bartendrar och estradörer som förtjänar att uppmärksammas. 

TEXT: LENA BÖVING FOTO: JESSICA RANDÉN

uttrycket. Det är nog få visduor som har en 
sådan bredd när det gäller instrument, vilket 
ger unika möjligheter till samarbete med 
andra vissångare och artister, som särskilt 
uppskattar det särpräglade tillskott som en 
nyckelharpa eller kontrabasgitarr kan ge.
 Det har gjort att Ann-Catrine och Ing-
marie blivit mycket populära bland kursens 
lärare och elever. Bo Hansson, Erik Lam-
mers, Jan Ekedahl, Elena Cásoli, Robert 
Robertsson och många andra vill spela till-
sammans med dem. För Stefan Löfvenius är 
en av höjdpunkterna på kursen att få spela 
upplandslåtar tillsammans med Ingmarie på 
nyckelharpa.  

Framträder flitigt
Ann-Catrine och Ingmarie uppträder på vis-
caféer, visfestivaler, föreningar, fester, bröllop 
och begravningar, mest i Västsverige men 
även på nordiska visfestivaler. Jag läser på deras 
hemsida www.anncatrineochingmarie.se om 
deras senaste evenemang på Villa Älvkullen 
i Uddevalla, där en recensent lovordar deras 
framträdande. Han nämner särskilt Kärle-
ken och vinden där Ingmarie spelar melo-
din på nyckelharpa och Gabriellas sång som 
Ann-Catrine sjunger. 

Nyligen har de tagit sig tid och samlat 

några av sina bästa stycken på en CD som 
jag kan rekommendera er att lyssna på. Den 
heter FINSTÄMT och den är verkligen 
FIN. Där kan ni höra några av deras godbi-
tar, t. ex. Gryning där nyckelharpan sköter 
melodin och Av längtan till dig där Ann-
Catrine får visa sin bästa sida. De växlar 
mellan instrumenten och sjunger i stämmor, 
så det blir aldrig långtråkigt. 

 Deras repertoar är varierad, dels den 
vanliga, den som publiken ofta vill ha, d.v.s. 
Taube, Bellman, Cornelis och andra svenska 
populära visdiktare, men de sjunger också 
helt okända visor, gärna roliga, lite små-
fräcka folkvisor som dykt upp i deras väg 
och som de arrangerat på sitt eget sätt. Till 
detta kan läggas finstämda kärleksvisor och 
jazzstandards. 

 Ann-Catrine har en mycket uttrycks-
full stämma som passar perfekt för ballader 
och jazz. Jag frågade henne hur hon bär sig 
åt med andningen för hon verkar aldrig ha 
några problem. Jag vet ju hur det ska gå till: 
”Tappa hakan och släpp ut magen!” Det är 
ett MÅSTE för alla sångare. Ann-Catrine sa 
att efter många års träning så behöver hon 
inte längre tänka så mycket på detta, och 
om det inte finns tid, så behöver hon inte 
sjunga upp sig och blir aldrig hes.

Redan första kvällen står de där på den lilla 
scenen i puben och välkomnar oss med 
några sånger. På bardisken står många olika 
sorters öl och toasten är färdigbredd. Men 
redan innan kursen börjat har de förberett 
allt möjligt gott för våra magar och våra 
öron. De har bakat kaffebröd hemma som 
vi glufsar i oss på rasterna och övat in visor 
av många slag.

Varje dag hela veckan åker de in till 
Arvika och handlar öl, vin och ingredienser 
till mera bröd och annat nödvändigt som vi 
med förtjusning förtär efter kvällens kon-
sert. De hinner sällan själva delta i lektio-
nerna och bara delvis lyssna till de STORA 
som spelar i kammarmusiksalen.

Unik bredd   
Inte nog med detta praktiska arbete. Varje 
kväll underhåller de oss med musik som de 
framför på sina instrument vilka de trakte-
rar med bravur. Den som är ny på kursen 
kan inte undgå att märka att det är två scen-
vana och samspelta artister som framträder. 
De skiftar snabbt från stämsäker à capella-
sång till instrumentalmusik och visor. Till 
sitt förfogande har de gitarrer, kontrabas-
gitarr, flöjter och nyckelharpa som ger stora 
möjligheter att variera det musikaliska 

hette Tord Sandell. Men mer skulle det bli. 
Hon lånade en fiol av sin farfar och lärde sig 
grunderna. Senare blev det en kvällskurs i 
nyckelharpa och spel i spelmanslag.   

1980 började Ingmarie arbeta i Kommu-
nala musikskolan i Lilla Edet och redan 1981 
träffade hon sin första man, gifte sig och fick 
två barn. När hon var gravid 1983 bad hon 
Ann-Catrine att ta körkort, så att hon kunde 
vikariera för henne medan hon var barn-
ledig, vilket Ann-Catrine gjorde med tre 
dagars marginal! Snart blev de alltså också 
kolleger i skolan. De hade redan under gym-
nasietiden börjat sitt musikaliska samarbete. 
Nu har Ingmarie och Ann-Catrine spelat 
och arbetat tillsammans i trettio år och det 
hörs. De är samspelta och det märkts att 
de tycker om att vara tillsammans och har 
hunnit fira både 25-, 30-, 40- och 50-årskalas 
ihop. De har många gemensamma vänner 
och det brukar bli väldigt fint och trevligt 
med massor av musik förstås. 
   
Ständigt lära sig nya saker
För Ann-Catrine och Ingmarie är det viktigt 
att ständigt utvecklas musikaliskt och lära 
sig nya saker. 1984 gav sig Ingmarie iväg på 
sommarkurs till Österbybruk i Uppland för 
att lära sig mer om nyckelharpa och sedan 
dess har hon varit i Uppland nästan varje år 
och blivit mycket duktig. Hur blir man riks-
spelman, undrar jag? Det låter så fint. Det 
blev hon 2001.

– Jo, man ska spela tre låtar i någon tradi-
tion eller efter någon speciell spelman och 
bedöms sedan utifrån olika kriterier. Efter-
som jag lärt mig mycket låtar av uppländska 
spelmän så var det naturligt för mig att välja 
upplandstraditionen. 

Ann-Catrine och Ingmarie har också under 
många år varit med på den gitarrkurs som 
Börje Sandqvist leder på Visingsö tillsam-
mans med Klas Nilsson och Per-Owe ”Ewo” 
Solvelius. Det är ett bra tillfälle att utveckla 
sitt gitarrspel men också att träffa andra 
musiker och spela tillsammans.

På Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 
leder Hanne Juul kurser i ”Sång- och Scen-
träning” som duon haft glädjen och nyttan 
att ta del av på helg- och veckokurser under 
många år. Där har de mött lärare som 
Torsten Föllinger, Jan-Olof Andersson, Sture 
Ekholm, Marie Bergman och många fler.

Ett viktigt forum för de två musikan-
terna är ”Visans vänner i Uddevalla med 
omnejd”, sällskapet som Evert Taube stif-
tade tillsammans med Gunnar Fant och 
Sven Salén 1936. Det är möte en gång i 
månaden. En visvärd håller i programmet 
och det finns ett tema för kvällen. Visans 
vänner brukar också dela ut ett stipendium 
varje år och ordna konserter. I ”Uddevallas 
VV” ger man en Taubekonsert på bryggan 
utanför Bohusläns museum och det brukar 
komma väldigt många dit. I Stockholm 
ordnar VV sin Taubekonsert den 12 mars på 
tonsättarens födelsedag, där för övrigt Ann-
Catrine och Ingmarie varit gästartister. 

Tar ledigt nästa år
Våra musikanter har nu varit på Liten 
Gitarrakademi på Ingesund som under-
hållare och pubvärdar i nästan tio år. Men 
nästa år kan de tyvärr inte vara med och då 
får vi roa oss själva i puben på Ingesund. Vi 
tackar för all fin musik vi fått höra under 
dessa år och hoppas de kommer tillbaka till 
kursen 2016.

Gitarrernas roll
Gitarren har som hos många vissångare en 
grundläggande funktion och finns med på 
de flesta stycken de framför. Gitarr-
ackompanjemangen är noga genomtänka 
och ambitionen är att det ska låta lika-
dant från gång till gång. De använder en 
sjusträngad gitarr byggd av Per Hallgren. 
Ingmarie letade för några år sedan efter 
en bra gitarr med inbyggd mikrofon och 
provspelade under Liten Gitarrakademi bl. 
a. Pers gitarrer. Hon blev väldigt förtjust. 
Per berättade då att han hade en begagnad 
7-strängad gitarr till salu. Det var ju egent-
ligen inte vad hon tänkt sig, men den föll 
i smaken. Det var väldigt svårt i början att 
hitta rätt strängar både i höger och vänster 
hand, men nu känns det bra att ha tillgång 
till de låga tonerna som ger fler möjligheter. 
Normalt använder de endast en gitarr och 
de vanligaste kombinationerna till visorna är 
gitarr-bas, gitarr-nyckelharpa och gitarr-flöjt. 

Den akustiska kontrabasen (se Gitarr 
och Luta 1/2013), av märket Esteve, ger som 
Ann-Catrine säger ”tyngd åt vårt spel och är 
ett bra komplement. När vi är ute och spelar 
är det många i publiken som blir nyfikna på 
basen”. 

Hur det började
Ann-Catrine och Ingmarie lärde känna 
varandra när de var elever på Hvitfeldska 
gymnasiets musiklinje i slutet på 1970-
talet. För båda var musiken ett självklart 
val. Ann-Catrin älskade att sjunga redan 
som liten och sjöng jämt. Hon började 
spela blockflöjt i skolan när hon var åtta år 
för Peter Gorne. På Hvitfeldska fick hon 
undervisning i blockflöjt, sång och gitarr. 
Lite piano blev det också och naturligt-
vis kör. Teater och scouting ägnade hon 
sin fritid åt i många år, där också musiken 
var en naturlig del. Ingmarie började spela 
blockflöjt i skolan men hon spelade också 
piano. När hon gick i sexan träffade hon en 
flicka som spelade gitarr och då blev hon 
nyfiken på detta instrument och ville pröva, 
så pappa limmade ihop en trasig Levingitarr 
som hennes storebror råkat sitta på. Det blev 
mycket ”klinkande” i början. På Hvitfeldska 
gymnasiet fick hon en bra lärare i gitarr som 

Mångsidig visduo på Ingesund
– Ann-Catrine Persson och Ingmarie Romell

Musikkonservatoriet Falun
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Drömmer du också om 
ett liv med musiken?

Riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
samt eftergymnasial högskoleförberedande 

utbildning i musik.

Under snart 50 år har vi varit Sveriges ledande 
musikhögskoleförberedande utbildning.

• klassisk musik
• jazz
• folkmusik
• komposition
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Anders Ericson, barockluta
Charles Mouton 
Daphne 1049

Omslaget med en bild av ett nyfiket får till Anders Ericsons nya skiva kan 
verka förbryllande för den som inte kan sin franska. Det franska ordet 
”mouton” betyder ”får” på svenska, men längre än så sträcker sig kanske inte 
bilden. Det vitsades för övrigt även under 1600-talet med Moutons namn! 
Den franske lutenisten Charles Mouton kan dock knappast betraktas som 
fåraktig, vilket inte minst visas av de Troys porträtt av den magnifikt klädde 
franske lutenisten Mouton och hans bevarade musik. 

Anders Ericson har valt musiken till sin andra CD-skiva dels från Moutons 
Pieces de luth Premier Livre och dels från en handskrift ur den s.k. Lobko-
witzsamlingen i Prag (MS II Kk 80). Svitformen var vid denna tid bestående 
av lite löst sammanfogade danssatser. Valet av verk i enbart molltonarter ger 
skivan en viss dysterhet och här finns också tre tombeaux (eller minnesmusik 
över avlidna) som bidrar. Denna dystra stämning balanseras dock av Anders 
Ericsons kraftfulla och spänstiga framförande som ger det hela en dynamisk 
kontrast. Anders Ericsons utförande och tolkningar av Moutons musik är 
rakt på sak. Här finns ingen velighet eller tveksamhet utan det mesta sitter på 
plats med snygg, men inte prålig, ornamentering, inégalité och separée samt 
en härligt maffig tonbildning inte minst i mellan- och basregistren (bra luta 
av Lars Jönsson och bra strängar bidrar naturligtvis). Anders Ericson anslår 
strängarna nära stallet vilket producerar en kraftig och pregnant tonbildning. 
Sådan är också Moutons position av högerhanden på porträttet av honom, 
men detta säger inte att Mouton alltid hade denna högerhandsposition. Att 
variera denna bör rimligen ha varit vanligt för att kunna spela ömsom ”soft” 
och ömsom ”loud”. 

I mitt tycke kunde tolkningarna av Moutons musik kanske ha förhöjts ytter-
ligare genom att variera högerhandspositionen mera än vad Anders Ericson 
gör. Det är liksom en aning för mycket loud och en aning för lite soft. Till 
Anders Ericsons insiktsfulla CD-text kan tilläggas att Carl Michael Bellmans 
farfar, Johan Arent Bellman (1664–1709), inte bara lär ha köpt Moutons andra 
lutbok utan faktiskt gjorde det och närmare bestämt den 27 februari 1699 
under sin vistelse i Paris. Om han köpte den direkt av Mouton är inte känt, 
men det är mycket möjligt. Troligen är det Mouton själv som noterat i lutbo-
ken att han skulle ge ut en tredje samling med sin musik. Bellmans exemplar 
är dessutom bevarat i Musikhistorisk Museum i Köpenhamn. Kanske Johan 
Arent också fick lektioner av Mouton. Om man får vara lite ytterligare petig 
med detaljer så vet vi att Mouton levde åtminstone till mars 1700 och hade 
då och tidigare kontakter med en ung svensk adelsman, Hans von Fersen. 
von Fersen köpte både en luta av Mouton och en av hans lutböcker. Man 
kan undra var dessa befinner sig i dag?!

KENNETH SPARR

Ann-Catrine Persson och  
Ingmarie Romell
Finstämt
Eget förlag

Om det hade varit på gamla Kungens tid (läs grammofontiden) så hade denna 
skiva varit ett minne blott. Sönderspelad och bara bestående av en hög med 
plastspån samlat runt stiftet.

Särskilda favoriter finns som alltid. Björn Skifs bidrar med Håll Mitt Hjärta. 
Varning utfärdas för känsliga personer. Kör inte bil samtidigt för sikten kan 
bli kraftigt begränsad. Det är lätt att hamna i melankoli. Ann-Catrine, du 
sjunger för himla bra!

En annan påtaglig favorit i avdelningen melankoli är Gryning, framförd 
av vår okrönta drottning på nyckelharpa, Ingmarie. Man tänker gärna på en 
tidig morgon med älvorna som dansar över en liten tjärn i den djupa skogen. 
Jag brukar personligen tycka att nyckelharpa ibland är lite gnissligt men här 
får jag omvärdera, och det kraftigt. 

Avdelningen för klämmiga och finurliga låtar: Denna skiva innehåller 
finurliga texter som med ibland finstämt, stundom klämmigt, men alltid 
välsjunget som solo eller duett, för oss till en svunnen tid av ett berättande 
som snart inte längre går att uppbringa.

Vi som gillar den klassiska gitarren ska kanske spetsa öronen lite extra när 
den stålsträngade ”guran” tar plats! Snyggt spelat med skör ton. Dragspe-
let har inte tillhört mina favoriter, men skam den som inte kan omvärdera! 

I det hela taget välgjord och väl värd att lägga en slant på, och den förgyl-
ler tiden! Skivan gör skäl för namnet: Finstämt!

TOMAS KARLSSON

Fredrik Bock, barockgitarr
Music for a Queen by Angelo Michele  
Bartolotti 
Lawo Classics LWC1065

I Gitarr och Luta 2013 recenserade jag en inspelning av den italienske gitar-
risten och teorbisten Angelo (eller Angiol som han själv kallade sig) Michele 
Bartolottis 24 passacaglior från dennes första gitarrbok från 1640. Som jag 
nämnde då har Bartolotti viss anknytning till Sverige genom att han ingick 
i den trupp av italienska musiker under Vincenzo Albrici som rekryterades 
till drottning Kristinas hov 1652–1654. Bartolotti publicerade två böcker med 
musik för den femkoriga gitarren och den andra boken från ca 1656 tryck-
tes i Rom och dedicerades till drottning Kristina. Vid denna tid befann sig 
Kristina i Rom och det är väl sannolikt att det fanns någon kontakt mel-
lan henne och Bartolotti. Möjligen följde Bartolotti Kristina till Paris 1656 
och stannade en tid för att senare återvända till Italien. Omkring 1660 är 
han på nytt i Frankrike där han 1664 får anställning vid Ludvig XIV:s hov 
och senare, 1669, publicerar sin Table pour apprendre facilement à toucher le 
théorbe sur la basse continue. 

Bartolotti har oförtjänt fått stå i skuggan av bl. a. sin samtida landsman 
Francesco Corbetta som skördade stora framgångar i både Frankrike och 
England. Det antyds att Corbetta t.o.m. plagierade Bartolotti! Apropå Cor-
betta så noterade den berömde dagboksförfattaren Samuel Pepys följande 
efter att för första gången ha hört denne spela på sin barockgitarr: ”Jag 
blev högst bekymrad över att så mycken möda har lagts ner på ett så dåligt 
instrument!” Pepys ändrade så småningom sin uppfattning om gitarren och 
lärde sig t.o.m. att traktera den. Bartolotti avled möjligen i Paris ca 1682. 

Fredrik Bocks skiva ägnas helt åt musik från Bartolottis andra gitarrbok, 
Secondo Libro di Chitarra..., och Bock inleder skivan med den vackra och 
vackert spelade passacaglian i G-dur. Den följs av traditionella ”sviter” i 
olika tonarter och en folia. Fredrik Bocks skiva ger en representativ bild av 
Bartolottis musik för gitarr där det franska inflytandet är ganska tydligt. 
Bartolottis blandade notation med åtskilliga tryckfel innebär en utmaning 
för exekutören, men Fredrik Bocks interpretationer verkar rimliga från lyss-
narperspektiv. Det är fint, lätt, behagligt och elegant spelat på en barock-
gitarr av Sebastián Nuñez, bördig från Argentina men verksam i Utrecht. 

Skivan är inspelad och producerad i Norge och kan beställas genom 
http://www.lawoclassics.com Texthäftet (på norska och engelska) som 
medföljer skivan är ganska kortfattat och för den som vill veta mer kan häftet 
med fördel kompletteras med Monica Halls utförliga artikel om Bartolotti 
och som finns tillgänglig på nätet, http://monicahall2.files.wordpress.
com/2012/03/bartolotticompleteoct2013.pdf Det skulle inte ha skadat 
om det hade funnits åtminstone en hänvisning till denna artikel i texthäftet. 
Detta är Fredrik Bocks solodebut på skiva och det gör honom all heder att 
han vågar sig på att presentera musik av en föga känd, men viktig kompo-
sitör i gitarrens historia.

KENNETH SPARR

Gluntar med gitarr
Adam Taube  
Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet i 
Uppsala

Många år har förflutit sedan jag första gången hörde Gluntarne. Det var min 
mycket intresserade far som spelade upp den då 1961 nyutgivna LP-skivan 
med Richard Ringmar som Magistern och Carl-Olof Jacobson som Glunten 
till Folke Bohlins pianoackompanjemang. Jag minns att jag tyckte om den 
– både musikaliskt och för de roliga och fyndiga texterna. Jag minns också 
pianospelet som mycket passande och effektfullt.

Det är därför jag med stor spänning tagit del av Gluntar med gitarr i den 
nya tappning där Adam Taube bytt ut pianot till gitarr. Till skivan ingår två 
häften – ett med musiken och ett med texterna. I själva verket är det dessa 
häften som är huvudsaken. Skivan är ett komplement i form av hemmain-
spelning hos en granne till författaren. På skivan sjunger Magnus Ringström 
Glunten och Björn Ringström Magistern med författaren på gitarr.

I det publicerade materialet ingår mycket initierad dokumentation, med 
bakgrund, intresseväckande detaljer kring tillkomsten av dessa så kallade
gluntar under mitten av 1800-talet. Dessutom finns information om upp-
hovsmannens liv, familj och umgänge med information om det dåtida 
livet i Uppsala.

Trots det långa avståndet i tid till min egen studietid i Uppsala känns 
mycket igen idag av det som skildras i de duetter med bas och baryton som 
med tiden kom att kallas för gluntar. Där beskrivs bl. a. problem med eko-
nomi, studieresultat och kärleksbekymmer. De 30 gluntarna av Gunnar 
Wennerberg som var mycket populära i mitten av 1800-talet håller nu på 
att falla i allmänhetens glömska. De nu publicerade text- och musikhäftena 
med all historisk dokumentation är därför extra värdefulla för bevarandet av 
Sveriges sångskatt. Att Adam Taube har påbörjat transkriptionen från piano 
till gitarr beror inte bara på att han själv spelar gitarr, utan om gluntarna 
skrivits idag hade de sannolikt gjorts till gitarr. Detta förhållande behandlas 
ingående av författaren. Vid läsningen framgår också att Gunnar Wenner-
bergs äldsta dotter är författarens mormor, vilket förklarar varför så mycket 
initierad information återfinns, med bl. a. en beskrivning om under vilka 
omständigheter konstnären Ernst Josephson illustrerade några av gluntarna 
i form av tuschteckningar och om hur dessa försvann och återfanns.

Beträffande de gjorda transkriptionerna kan nämnas att urvalet av gluntar 
har gjorts så att ackompanjemanget har kunnat förenklas så att gitarrkompet 
inte innehåller några tekniskt krävande passager, samtidigt som helhetsin-
trycket kunnat bevaras. Detta gäller t. ex. Nattmarschen i Sankt Eriks gränd 
och En månskensnatt vid Slottsbacken där transkriptionen fungerar utmärkt. 
Med tanke på att ett syfte är att popularisera styckena hade det därför varit 
bra om notbilden hade kompletterats med ackordanalys.

Till andra gluntar, som t. ex. Examenssexa på Eklundshov med mer dynamik 

och musikaliska utsmyckningar, skulle ett mer avancerat gitarrspel krävas 
för att göra styckena rättvisa. 

Helhetsintrycket musikaliskt är att en god början till transkription från 
piano till gitarr har gjorts och att det skulle vara möjligt att fortsätta arbetet 
med också de mer krävande gluntarna. Med tanke på att så många duktiga 
gitarrister finns i Sverige borde det vara helt genomförbart att de 30 glun-
tarna transkriberas och att de kan dokumenteras i form av inspelningar 
med sådan teknik och känsla att Gluntar med gitarr återupptäcks och får 
den uppmärksamhet de förtjänar.

GÖRAN ENGDAHL
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Joakim Zelmerlööw
Reflexions
Handmade JZ002

Joakim Zelmerlööw släpper sin andra CD med titeln Reflexions och för SGLS 
läsare är kanske Zelmerlööw mest känd genom en serie artiklar han skrev i vår 
tidskrift för några år sedan om gitarristens ergonomi. Han har också sedermera 
utgivit boken Ergonomic guitar technique (nu även i en andra upplaga översatt 
till engelska). Förra gången Zelmerlööw gav ut en CD hade han en delvis 
traditionell repertoar med Bach, Weiss och Sor. Detta kompletterades med 
10 egna kompositioner. Nu har gitarristen själv transkriberat två stora verk 
till skivan: Johan Helmich Romans Cembalo sonat no 1 och Bachs Cello Suite 
no 1. Transkriptionen av Romans cembalosonat ger en intressant ingång till 
denna i den svenska musikhistorien så viktiga kompositör som inte tidigare 
transkriberats för gitarr. Det är också musik som låter ypperligt på gitarr.

Dessutom har Zelmerlööw tagit med ett par egna kompositioner, dels en 
vals och dels Tema och variationer över Alice Tegnérs En sockerbagare. Här 
visar gitarristen upp fem variationer på denna så välkända barnvisa som kan 
laddas med mycket olika stämningslägen och spelstilar.  

Om jag förstått det hela rätt så är Zelmerlööw sin egen producent och ljud-
tekniker (och verksam inom detta område även utanför sin egen inspelning). 
Det förvånar mig att det är möjligt att prestera en så högklassisk inspelning 
med dessa tredubbla roller. Skivan erbjuder således mycket intressant att 
lyssna på, ur ett flertal olika perspektiv.

ROLF NILSÉN

Paco de Lucía 
Canción Andaluza
Universal 0602537814923

Detta postuma album utkom så snart efter Paco de Lucías död i våras att 
jag tror att man kan utgå från att det är framställt i stort sett som han själv 
hade tänkt sig. Inspelningen gjordes mellan oktober 2012 och september 2013. 
Innehållet är ett antal populära traditionella andalusiska sånger, coplas, som 
Paco tolkar med gitarren. De senaste åren har flera flamencosångare gjort 
likadant, och Paco spelade i sin ungdom in ett album med sydamerikanska 
motsvarande melodier. Pacos gitarr får på några spår sällskap av sång, från 
bl. a. Estrella Morente och Parrita. Popflamencosångaren Parrita har aldrig 
låtit lika mycket flamenco som när han sjunger till Pacos gitarr. Pacos dot-
ter Casilda berättar i texten på omslaget att dessa andalusiska sånger var 
Pacos första musikaliska kärlek, och att skivan blev ett återvändande till 
barndomen för honom. 

Rent musikaliskt kan man säga att inspelandet av dessa sånger, som 
sjungits så ofta av så många, blir en balansakt där en gitarrgud riskerar att 
banaliseras om han inte tillför något nytt till det redan så välkända. Paco 
klarar naturligtvis detta galant även om man märker att han begränsas av 
sammanhanget, jämfört med alla tidigare skivor i hans karriär med hans 
egna kompositioner. Vissa av spåren startar med en vers med originalme-
lodin och styr sedan snabbt över till någon flamencostil där fältet sedan 
lämnas fritt för improvisation. Men det finns också spår där temat verkli-
gen utforskas grundligt av Paco de Lucías gitarr, dessa är höjdpunkterna på 
CD:n. Om denna skiva blir slutpunkten för Paco de Lucías diskografi så är 
det ett vackert slut, som också på sätt och vis logiskt knyter ihop cirkeln för 
hans stora musikergärning. 

ROLF NILSÉN

Stein-Erik Olsen & Academy 
of St Martin in the Fields 
Havana – Rio – Moscow, 
SIMAX Classics PSC131

Den norska gitarrprofessorn Stein-Erik Olsen har på sin nya skiva inte en, 
inte två, utan tre gitarrkonserter på repertoaren. Han har uppkallat skivan 
efter kompositörernas hemstäder: Havana (Brouwer) – Rio (Villa-Lobos) – 
Moskva (Koshkin). Olsen har tidigare samarbetat med Nikita Koshkin och 
den tredje konserten (Bergen Concerto) är också tillägnad Olsen.

Det är ofta spännande att lyssna på inspelningar av gitarrkonserter. Någon-
stans har jag en dröm om det perfekta samspelet mellan den tonsvaga gitarren 
och den enorma symfoniorkestern. Sällan har jag fått uppleva en riktigt bra 
balans mellan solisten och orkestern, men jag tycker att det borde vara fullt 
möjligt att nå dit i en skivinspelning (även om man kanske aldrig får uppleva 
det i en live-situation). Inte heller denna gång får jag en perfekt upplevelse, 
jag tvingas skruva upp volymen när gitarren är i fokus och sedan vrida ned 
volymen när orkestern tar i. Så ska det ju inte vara! 

Och när det gäller kompositionerna drömmer jag också om en kompositör 
som kan skriva för gitarren så att instrumentet kan glida in och ut ur orkestern 
och inte enbart ha isolerade ”solo”-partier som sedan bara replikeras av orkes-
tern utan gitarr. Jag vill ha en balans med både integration och solopartier!

Brouwers 3:e gitarrkonsert, Concerto Elegiaco, är influerad av bl. a. javane-
sisk gamelan-musik och skrevs för Julian Bream, som gav verket sin premiär 
1986. Villa-Lobos Concerto for guitar and small orchestra skrevs för Andrés 
Segovia, som krävde att få en cadenza inskriven i kompositionen för att spela 
verket. Villa-Lobos lade till en separat cadenza och konserten uruppfördes 
fyra år efter att verket först hade presenterats för Segovia. Koshkins Bergen 
Concerto skrevs 2007 för Olsen och har tillräcklig originalitet för att i fram-
tiden bli en av de mer spelade gitarrkonserterna. Även om denna konsert är 
det av de tre verken på skivan där jag uppfattar bäst balans mellan integration 
mellan orkestern och solistens stämma, så är det också här som det blir mest 
problematiskt med dynamikförhållandena. Under den ljuva Andante-satsen 
kommer en passage med vackra flageoletter där man verkligen måste vrida 
upp volymen högt för att riktigt kunna uppfatta tonerna! 

Detta hade varit en lysande skivproduktion om dynamiken inte hade 
inneburit så stora problem för lyssnaren. Allt annat är lysande...

ROLF NILSÉN

The Gothenburg Combo
Guitarscapes
Combo CD004

1964 komponerade Terry Riley In C som han menade kunde spelas av val-
fritt antal musiker även om kompositören föreslog att 35 musiker skulle vara 
optimalt. Verket består av 53 musikaliska fraser med längder från ett halvt 
taktslag till 32 takter som upprepas och avlöser varandra. In C var ett av de 
första minimalistiska verken och kanske det som blev mest uppmärksammat 
av musikvärlden. In C pekar framåt mot användandet av loopar i musiken 
och den senare samplingstekniken. Till femtioårsjubileet av kompositionen 
har Gothenburg Combo spelat in verket genom att låta 22 akustiska gitarrer 
väva en musikalisk tapet där fraser, harmonier och rytmer möts och presen-
terar en ström av ständigt nya konstellationer som kan göra märkliga saker 
med lyssnaren. Jag har inte kunnat hitta en tidigare version med enbart 
gitarrer, så där tror jag att Göteborgs-gitarristerna är först och de renodlar 
också klangerna mer än tidigare versioner.

Annars inleds skivan med en komposition i fem satser av duon själv med 
titeln America. Detta är en impressionistisk tolkning av de miljöer de två 
gitarristerna passerat genom på sina turnéer. Musikaliskt blir det som en 
minimalistisk roadmovie med olika amerikanska landskap som passerar 
utanför en bilruta. Jag har aldrig varit i Nebraska, men jag blir nyfiken 
efter att ha hört Gothenburg Combos drömska och ekande melodi som 
uppstod i denna delstat.

Gothenburg Combo är en unik duo som har en internationell auktoritet 
inom sin specialgenre, den minimalistiska gitarrmusiken. Med denna nya 
skivinspelning markerar de ännu tydligare än tidigare  hur långt de kom-
mit, både med samspelandet som gitarrduo och med att fördjupa sig och 
utveckla den moderna gitarrepertoaren.

ROLF NILSÉN

Säljes
Unik samling Bolingitarrer (3 st) och Bolins tonbord.
Gitarrerna har byggts för Nils ”Banjo-Lasse” Larsson.
•	 George	Bolin	”Chaconne”	(1949)
•	 George	Bolin	”cut-away”	med	inbyggd	mik(1971).
•	 George	Bolin	tenor	med	inbyggd	mik	(1966).
•	 Georg	Bolins	tonbord	i	fint	originalskick.

För bilder och mer information  
Kontakt:	Svante	Nyman	
E-post:		 svante.nyman@ownit.nu	
Tel:	 0708	17	22	67

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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KONSERTKALENDER

December

1  Stockholm Musikaliska kl 09.30 och kl 10.30 “Det hemliga 
rummet” Haga Duo Sareidah Hildebrand tvärflöjt, Joakim 
Lundström gitarr

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

2  Stockholm Holländska ambassaden Musik från Holland och 
Sverige genom 400 år. Medverkande bl. a. Mårten Falk gitarr, 
Michael Tsalka klaver och Kinga Prada Sagvik flöjt.

3  Stockholm Holländska ambassaden. Musik från Holland och 
Sverige genom 400 år. Medverkande bl. a. Mårten Falk gitarr, 
Michael Tsalka klaver och Kinga Prada Sagvik flöjt.

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

6  Västerås Galleri K Slottsgatan Västerås kl 12.00  
Mårten Falk gitarr och författaren Per Helge, poesi 

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

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

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

7  Stockholm Musikvalvet Baggen kl 13.00 och kl 15.00 Julmusik 
för sång och gitarr Duo Delin Edblad, Anders Delin gitarr, 
Ann-Christin Edblad sång 

9  Härnösands folkhögskola Röjåssalen kl 19.00 Sequenza Show! 
Mårten Falk gitarr, Anna Lindal violin, Ivo Nilsson trombon, 
Stefan Harg klarinett, Ingrid Falk sopran framför Sequenzor 
av Luciano Berio samt nyskrivna interludier av Catharina 
Backman, koreografi och dans av Kristel Köiva.

9  Gävle Konserthus kl 19.30 Julkonsert Malena Ernman, Mi-
kael Samuelson, Mats Bergström, Jan Bengtson & Svenska 
Stråkensemblen

10  Uppsala Konsert och Kongress kl 19.30 Julkonsert Malena 
Ernman, Mikael Samuelson, Mats Bergström, Jan Bengtson & 
Svenska Stråkensemblen

11  Gävle teater kl 19.00 Sequenza Show! Mårten Falk gitarr, 
Anna Lindal violin, Ivo Nilsson trombon, Stefan Harg klari-
nett, Ingrid Falk sopran framför Sequenzor av Luciano Berio 
samt nyskrivna interludier av Catharina Backman, koreografi 
och dans av Kristel Köiva.

11  Piteå Musikhögskolans aula. Lunchkonsert Mikael Mannberg 
gitarr, musikhögskolans orkester under Helge Kjeskus, Erland 
von Kochs gitarrkonsert.

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

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

14  Stockholm Älta kyrka kl 16.00 Julkonsert med Älta Cantaton & 
Joakim Lundström gitarr

16  Göteborg Konsthallen kl 19.15. Sequenza Show! Mårten Falk 
gitarr, Anna Lindal violin, Ivo Nilsson trombon, Stefan Harg 
klarinett, Ingrid Falk sopran framför Sequenzor av Luciano 
Berio samt nyskrivna interludier av Catharina Backman, 
koreografi och dans av Kristel Köiva.

17  Jönköping Kulturhuset Spira kl 19.30 Julkonsert Malena Ern-
man, Mikael Samuelson, Mats Bergström, Jan Bengtson & 
Svenska Stråkensemblen

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

18  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

19  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

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

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

20  Danmark Odense Teater kl 16.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

22  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

23  Danmark Odense Teater kl 13.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

25  Järvsö Järvsöbaden kl 18.00 Guldkant med Haga Duo Sarei-
dah Hildebrand flöjt, Joakim Lundström gitarr

27  Danmark Odense Teater kl 16.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

29  Danmark Odense Teater kl 15.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

30 Danmark Odense Teater kl 15.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

31  Danmark Odense Teater kl 15.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

2015 Januari

2 Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

3  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

10  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

12  Ljungskile folkhögskola kl 18.00 Gitarrmusikens utveckling del 
1 1530–1720. Mårten Falk vihuela, luta, barockgitarr, gitarr.

13  Göteborg Hvitfeldska Aulan Gitarrmusikens utveckling del 1 
1530–1720. Mårten Falk vihuela, luta, barockgitarr, gitarr.

17  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

18  Danmark Köpenhamn St. Jakobs Kirke kl 15.00 Carsten Grøn-
dahl solokonsert Bach, Albeniz, Dyens och Villa-Lobos

21  Gotland Hemse Folkhögskolan Gullinsalen kl 19.00 Jan Ekedahl 
gitarrer

23  Katrineholm Musikens hus Sequenza Show! Mårten Falk gitarr, 
Anna Lindal violin, Ivo Nilsson trombon, Stefan Harg klarinett, 
Ingrid Falk sopran framför Sequenzor av Luciano Berio samt 
nyskrivna interludier av Catharina Backman, koreografi och 
dans av Kristel Köiva.

24  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

31  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

Februari

5  Malmö Palladium (klockslag se lokalpressen) Come Fly With 
Me Göran Söllscher gitarr och bl. a. Miriam Aida, Nils Land-
gren och Jan Lundgren

6  Malmö Palladium (klockslag se lokalpressen) Come Fly With 
Me Göran Söllscher gitarr och bl. a. Miriam Aida, Nils Land-
gren och Jan Lundgren

6  Stockholm Lilla Akademien Norrtullsg. 14 Träsalen kl 18.00 
Lilla Gitarrfestivalen Mårten Falk barockgitarr, gitarr, rysk 
gitarr

6  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

7  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

7  Stockholm Musikaliska Nybrokajen 11 kl 16.00 Lilla Gitarrfesti-
valen Eric Lammers 

7  Stockholm Musikaliska Nybrokajen 11 kl 19.30 Lilla Gitarrfesti-
valen Ricardo Gallén 

7  Kristianstad Konserthuset (klockslag se lokalpressen) Come 
Fly With Me Göran Söllscher gitarr och bl. a. Miriam Aida, Nils 
Landgren och Jan Lundgren

8  Stockholm Lilla Akademien Norrtullsg. 14 Träsalen kl 19.00 
Lilla Gitarrfestivalen, avslutningskonsert med elever och 
deltagare

9  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

10  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

10  Ystad Teatern (klockslag se lokalpressen) Come Fly With Me 
Göran Söllscher gitarr och bl. a. Miriam Aida, Nils Landgren 
och Jan Lundgren

11  Växjö Konserthuset (klockslag se lokalpressen) Come Fly With 
Me Göran Söllscher gitarr och bl. a. Miriam Aida, Nils Land-
gren och Jan Lundgren

11  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

12  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

13  Danmark Odense Teater kl 14.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

13  Stockholm Konserthuset (klockslag se lokalpressen) Come Fly 
With Me Göran Söllscher gitarr och bl. a. Miriam Aida, Nils 
Landgren och Jan Lundgren

14  Helsingborg Konserthuset (klockslag se lokalpressen) Come 
Fly With Me Göran Söllscher gitarr och bl. a. Miriam Aida, Nils 
Landgren och Jan Lundgren

21  Knivsta Gredelbykyrkan kl 15.00 Mats Bergström & Uppsala 
Kammarsolister Schubert, Mikael Edlund, Castelnuovo-Tedesco

21  Piteå Konserthuset Acustikum prel. kl 19.00 Midwinter Festi-
val Mikael Mannberg gitarr, musikhögskolans orkester under 
Helge Kjeskus, Erland von Kochs gitarrkonsert

22  Vittinge kyrka kl 18.00 Mats Bergström & Uppsala Kammar-
solister Schubert, Mikael Edlund, Castelnuovo-Tedesco

23  Alunda kyrka kl 19.00 Mats Bergström & Uppsala Kammar-
solister Schubert, Mikael Edlund, Castelnuovo-Tedesco

23  Danmark Odense Teater kl 12.00 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

23  Ljungskile folkhögskola kl 18.00 Gitarrmusikens utveckling del 
2 1780–1870. Mårten Falk rysk gitarr och gitarr.

24  Göteborg Hvitfeldska Aulan Gitarrmusikens utveckling del 2 
1780–1870. Mårten Falk rysk gitarr och gitarr.

24  Danmark Odense Teater kl 13.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

24  Kramfors Babelsberg kl 19.00 Schuberts Winterreise Jakob 
Högström baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson 
klarinett

25  Karlholm Missionskyrkan kl 19.00 Mats Bergström & Uppsala 
Kammarsolister Schubert, Mikael Edlund, Castelnuovo-Tedesco

25  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

26  Sundsvall Stadshuset kl 19.00 Schuberts Winterreise Jakob 
Högström baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson 
klarinett

26  Skutskär Missionskyrkan kl 19.00 Mats Bergström & Uppsala 
Kammarsolister Schubert, Mikael Edlund, Castelnuovo-Tedesco

26  Danmark Odense Teater kl 12.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

27  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

27  Härnösand kl 19.00 Schuberts Winterreise Jakob Högström 
baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett

27  Stockholm Bålsta Kyrkcentrum kl 14.00 Mats Bergström &  
Uppsala Kammarsolister Schubert, Mikael Edlund, Castel-
nuovo-Tedesco

28  Gunsta Godtemplargården kl 19.00 Mats Bergström & Upp-
sala Kammarsolister Schubert, Mikael Edlund, Castelnuovo-
Tedesco

Mars

1  Kiruna kyrka kl 18.00 Schuberts Winterreise Jakob Högström 
baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett

1  Enköping Tingshuset kl 16.00 Mats Bergström & Uppsala Kam-
marsolister Schubert, Mikael Edlund, Castelnuovo-Tedesco

2  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

3  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

4  Danmark Odense Teater kl 18.30 Skammerens Datter Marcus 
Strand teorb & vihuela

5  Uppsala Konsert och Kongress (klockslag se lokalpressen)  
Rodrigo Concierto de Aranjuez Uppsala Kammarorkester 
Göran Söllscher gitarr

11  Stockholm Handen St. Eskils kyrka 12.00 Lunchkonsert  
Magnus Grönlund gitarr

14  Linköping Lagerlunda gård kl 16.00 Mårten Falk gitarr och 
Louise Agnani violoncell. Musik av bl. a. Schubert och de Falla.

15  Uppsala Konsert och Kongress kl 16.00 Mats Bergström gitarr 
& Uppsala Kammarsolister Schubert, Mikael Edlund, Castel-
nuovo-Tedesco

20  Oskarshamns gitarrfestival Mårten Falk gitarr Villa-Lobos 12 
etyder samt Viva project, Vivaldis fyra årstider med Eric Lam-
mers, Bo Hansson och Elena Cásoli

21  Stockholm Folkkulturcentrum kl 19.00 Stockholms Gitarr-
ensemble under ledning av Lucia Sánchez Jordán 

23  Ljungskile folkhögskola kl 18.00 Gitarrmusikens utveckling del 
3 1899–1929. Mårten Falk gitarr.

24  Göteborg Hvitfeldska Aulan Gitarrmusikens utveckling del 3 
1899–1929. Mårten Falk gitarr.

25  Uddevalla kyrka Lunchkonsert Mårten Falk, musik av Villa-
Lobos, Turina, Llobet, Tárrega

LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet
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 SGLS & Gitarr och Luta önskar 
alla medlemmar, läsare och annonsörer

en stämningsfull Jul
och ett klangfyllt Gott Nytt År

SGLS
gitarr- och lutakurs på Ingesund

Anabel Montesinos
Marco Tamayo
26 juli - 1 aug

www.sgls.nu
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