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Med intrycken från Uppsala Internationella Gitarrfestival i färskt minne kan jag inte 
undgå reflektionen att gitarren är det mångsidigaste instrumentet i världen. Det 
finns ett stort antal spelstilar på akustisk nylon- eller stålsträngad gitarr. Inom så gott 
som alla musikgenrer som skapats sedan sen medeltid, och då särskilt de med folklig 
anknytning, har gitarren eller dess föregångare lutan, cistern med flera instrument haft 
en viktig roll. Skulle vi dessutom inkludera elgitarren får vi ännu fler intressanta stilar 
och genrer.

Det är väl ingen tillfällighet att gitarren finns över hela världen och i många länder i 
nästan varje hem. Det skulle vara intressant att få en uppskattning av hur många gitar-
rer det finns bara i de svenska hemmen. Antalet överstiger nog med råge 1 miljon.

I och med detta nummer av Gitarr och Luta breddar vi oss inom det som är vårt fokus, 
”kvalificerat gitarr och lutaspel”, till att omfatta det som ofta benämns ”fingerstyle-
gitarr”. Vi inleder med att försöka svara på frågan vad fingerstylegitarr är för att sedan 
presentera Emil Ernebro, en ung gitarrist som inspirerats av den amerikanska finger-
pickingtraditionen. Vi bjuder även på några noter från Emil för den som vill börja lära 
sig litet om fingerstyle. 

För några av våra läsare som är fokuserade på klassisk gitarr eller flamenco kanske det 
känns ovant med fingerstyle, men för många känns det nog riktigt att vi vidgar per-
spektivet. Dagens musikvärld är gränsöverskridande, olika musikgenrer och spelstilar 
sprids snabbt och influerar varandra. För många är det lika självklart att spela på en 
nylon- som en stålsträngad gitarr. Även om det finns typiska genrer där den ena gitarr-
typen känns given, finns det inga regler för vad man får eller inte får göra. Du väljer 
själv. Låter det bra, så är det bra enligt min mening.

Tro inte att vi glömt bort den klassiska gitarren, flamencon, viskompet eller lutan. De 
finns med på ett eller annat sätt i tidningen. Så även i detta nummer. Här hittar du en 
artikel om en av dagens viktigaste klassiska gitarrister och förnyare, Sharon Isbin, och 
en intervju med flamencogitarristen och sångerskan Bettina Flater. En av fadons mest 
intressanta gitarrister av idag, Pedro Jóai, får också uppmärksamhet. Och sist men inte 
minst lyfter vi som vanligt fram skivor, konserter och gitarrfestivaler. 

Världens mångsidigaste instrument  
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AKTUELLT & NOTISER

Rättelser 3/2015
I Ange Turells artikel ”Stefan Soewan-
dis gitarrlandskap” blev det förväxling av 
bildtexterna på s. 32. Gitarristen till vän-
ster är Enno Voorhorst och han till höger 
är Zoran Dukic. Fotografen till reporta-
get ”Nyköpings gitarrseminarium” heter 
Susanne Öjert.

Riskerar åtal för träslag i gitarren
En man från Östersund skulle sälja sin 
gitarr på Blocket. Men istället för köpare 
kom polisen och mannen riskerar nu böter 
eller maximalt fyra års fängelse för att ha 
försökt sälja en gitarr av ett utrotnings-
hotat träslag. Det handlar om det som 
vanligen kallas brazilian rosewood. Det är 
en så kallad a-listad träart som man inte 
längre får sälja eller köpa, men däremot äga 
saker gjorda av. Förenklat kan man säga 
att undantag kan ges om gitarren köptes 
innan träarten blev a-listad 1992, eller om 
gitarren byggdes före 1947. Men inte om 
det skett handel med instrumentet efter 
1992, då behövs ett intyg från Jordbruks-
verket, och det går inte att skaffa i efter-
hand när man väl försökt sälja gitarren. 
Lagstiftningen är minst sagt komplicerad. 
(källa SR Jämtland).

Vinnare i Uppsala
Två unga tjejer vann första respektive andra 
priset på årets International Young Talents 
Competition 2015 vid Uppsala Internationella 
gitarrfestival. Sju stycken finalister från sex 
olika länder spelade på finalen. Det första 
priset om 20 000 kr gick till norskan Ho 
Yan Kok. Andra priset gick till sextonåriga 
Carlotta Dalia från Italien. Juryn gav ett 
speciellt omnämnande till The Nordic Gui-
tar Duo, bestående av Max Näpel och Alvi 
Joensen från Tyskland och Färöarna. Den 
internationella juryn bestod av ordförande 
Peter Berlind Carlson, Elena Càsoli, Bobbo 
Andersson och Derek Gripper.

Sundsvalls VI Gitarrfestival 2016
arrangeras 18–21 februari. Nytt för denna 
gång är lägerverksamhet för barn och ung-
domar som studerar gitarr i kommunala 
kulturskolor.

– Vi vill att gitarrstuderande ska få möj-
ligheter att träffas och spela ihop, precis 
som många andra musikgrupper med mer 
tydlig orkestertradition, säger Joel Sund-
kvist, lärare vid Sundsvalls Kulturskola. 
Gitarrlägret kommer att inledas med Erik 
Lammers. Dessförinnan har festivalpro-
grammet inletts med Analia Rego som 
spelar tangomusik på sologitarr. Ett tema 

i festivalen är också gitarren som ackom-
panjatör av sångare. Mats Bergström med 
vokalist kommer att ge en konsert. Fes-
tivalen avslutas med en ungdomskonsert 
och senare en konsert med Sofia Karlsson 
uppbackad av en gitarrorkester. Workshop 
för lärare kommer att finnas parallellt med 
gitarrlägret för barnen och ungdomarna.

Lucas Brar
Lucas Brar är en av alla begåvade gitar-
rister som passerat Södra Latin och sedan 
Musikhögskolan i Stockholm för att däref-
ter studera utomlands. Förutom sin karriär 
som klassisk gitarrist framträder han även 
som sångare till eget ackompanjemang. 
Han arrangerar kända sånger och skriver 
också egna låtar och hamnade i oktober på 
topp 10-listan på Sveriges Radio P3:s program 
Musikguiden Osignat. Där kan man, om 
man inte har något kontrakt på något skiv-
bolag, inte är ”signad”, skicka in sin musik, 
och om man kommer med på deras lista, 
kan allmänheten rösta på de låtar de gillar. 
Lucas låt där heter Eternitys Sunrise. 

 

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

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

eller 

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

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

Som prenumerant  
blir du medlem i SGLS  

och får rabatt på veckokursen 
Liten Gitarrakademi som  

ordnas varje sommar.
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Scarlatti
– gitarrmusik på cembalo?

Erik Möllerström 

– tidigt ute med 

 den klassiska gitarren

Musikalisk crossover

– Jason Vieaux vs Pat Metheny
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JÖRGEN RÖRBY-STIPENDIET 2016
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. Inför 2016 utlyses härmed

Stora Jörgen Rörby-stipendiet på 25.000 kronor

Stipendiet kommer att delas ut under SGLS kursvecka på Ingesunds folkhögskola, 
24–30 juli 2016. Det kan komma att avgöras genom en tävling mellan finalisterna. 
Ansökan ska bestå av en CD AUDIO med högst 10 minuters musik på klassisk 
gitarr eller luta inklusive obligatoriska stycken.

För gitarrister ska följande stycke ingå:
Joaquin Rodrigo: Zapateado ur Tres Piezas españolas

Sökande på luta spelar ett obligatoriskt stycke antingen på renässansluta eller 
barockluta. Man måste alltså inte spela båda men får naturligtvis om man så vill.

Obligatoriskt stycke för sökande som spelar renässansluta är Francesco da 
Milano: Ricercare nr 28.

Obligatoriskt stycke för sökande som spelar barockluta är David Kellner: 
Phantasie a-moll.

De fritt valda styckena kan man spela på samma sorts luta som det 
obliga-toriska stycket eller på någon annan typ av luta eller både och.

Bifoga en kort presentation av dig själv (ålder, musikstudier, adress,  
kontaktuppgifter etc.). Sökande bör ej ha avslutat sin högskoleutbildning. 
Välkommen med din ansökan som ska vara stipendiefonden tillhanda 
senast den 11 april 2016. Bifoga ett frankerat och adresserat kuvert om du 
vill ha cd:n i retur.

SGLS stipendiefond
c/o Mats Jacobson

Tulegatan 41
113 53  Stockholm
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I september gavs tre konserter på 
Kungliga Slottet i Stockholm 
under ledning av David Hären-

stam. De hade stor bredd, från folkmusik, 
ballader, visor, till stycken för solo och 
duo och ny kammarmusik. Den magni-
fika Karl XV-salen, med kassettak, ekboa-
sering och stilfulla parkettgolv gav rätt 
stämning.

Konserten 5 september bjöd på fram-    
föranden av Ann-Kristin Jones, mezzosop-
ran, David Hansson och Thomas Hansy 
i gitarrduon Gothenburg Combo. Jones 
presenterade flera stycken med fantasifulla 
deklamationer. I programmet fattades intet. 
Bekanta sånger baserade på texter av Erik 
Axel Karlfeldt, ouvertyrer av Rossini och 
verk av Manuel de Falla framförda mäster-
ligt av duon.

De exotiska inslagen var ett kinesiskt 
stycke grundat på en 2000 år gammal 
melodi, som Gothenburg Combo lärt sig 
under en Kinaturné och ett stycke med 
inspiration från Afrika. Gitarrerna modifie-
rades med papperslappar och vips så hade 
man en afrikansk kalimba. I ouvertyren till 
Barberaren i Sevilla framkom duons mäs-

terskap på gitarr. Och i styckets coda för-
nekar sig aldrig Giulianis ”kardinaltecken”: 
pampigt med bravur. Slutligen konsertens 
clou, där mezzosopranen gav prov på sitt 
temperament, en svit ur Bizets Carmen. 
Habaneran framfördes med stil, seguidillan 
eldigt och med ”klös”. Vi tackar för en min-
nesvärd kväll.

Så till den 19:de och den 20:de! Följande 
artister: Mie Ogura flöjt, Atanas Ourkou-
zounov gitarr, Cecilia Zilliacus violin och 
David Härenstam gitarr. 

Den 19:de var Ogura och Ourkouzou-
nov huvudaktörer. Programmet innehöll 
verk av Gershwin, Bartok, Bach, Debussy 
och Ligeti samt Chick Koreas arrangemang 
av Eleanor Rigby. Det var uruppförande 
av verk av Ourkouzounov, en kvartett och 
bulgariska folksånger. Dessa verk är inspi-
rerade av folkmusik från Balkan och då 
särskilt från kompositörens hemland Bul-
garien. Ourkouzounovs verk har framförts 
av många gitarrister, bland annat David 
Härenstam. 

Ogura imponerande med mästerlig tek-
nik; hon sjunger samtidigt som hon spelar, 
väser och ”tappar”. Gitarrtrakterandet var 

också av hög kvalitet och med en beund-
ransvärd styrka och longitud i vänsterhan-
dens lillfinger! Dock hade jag svårt att ta 
till mig Ourkouzounovs verk, det var för 
mig ett främmande tonspråk. 

Den 20:de bjöds på intressanta verk, 
Piazzollas Historie du Tango, med duon 
Härenstam och Zilliacus. Verk av Carl 
Nielsen för violin exekverade av Zillia-
cus och med en prestosats som var pre-
sto! Solisten excellerade i detta stycke, 
dock mer på det tekniska än det musi-
kaliska enligt min uppfattning. Därefter 
en njutbar sonata i G av Bach framförd 
av Zilliacus och Härenstam. Efter paus 
följde dagens höjdpunkt för gitarrnör-
dar. Härenstam spelade den tekniskt och 
musikaliskt fina Grand Overture, op. 61 av 
Giuliani. Duon kom åter i några char-
miga barnbagateller av Nielsen och avslu-
tade med några stycken av en Sibelius på 
gott humör. Konserten avslutades med ett 
uruppförande av ett verk av Ourkouzou-
nov. 

Vi tackar David Härenstam för ett ambi-
tiöst och väl genomfört konsertprogram.

TEXT: CHRISTER FERNSTRÖM

Mie Ogura och Atanas Ourkouzounov

Stockholm: tel. 08-470 58 10
Malmö: tel. 040-43 23 90
www.arva.se • info@arva.se
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Du förtjänar att bli hörd
DPA d:vote 4099G är en livemikrofon av högsta kvalitet, för gitarrer och andra stränginstrument. 

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

Kontakta oss för mer information och inköpställen i hela Sverige.

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

Sting

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

Cecilia ZilliacusAnn-Kristin Jones med Gothenburg combo

Gothenburg Combo laddar upp

Musik på Kungliga Slottet
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Festivalen har sedan starten 2003 
bidragit till att sätta Uppsala på 
gitarrkartan och den anses idag 

vara bland de främsta i världen. En ljus-
punkt i det begynnande höstmörkret 
och en träffpunkt för gitarrintresserade 
i alla åldrar och intresseinriktningar. 
En möjlighet att träffa gamla vänner 
men också hitta nya. Det är en avspänd 
atmosfär där man har lätt att få till en 
pratstund med artister, lärare, utställare 
och andra deltagare.

Är man sugen på att hitta en ny gitarr 
finns flera byggare på plats, och för den 
som söker begagnade instrument, noter 
och tillbehör till gitarren finns det också 
ett utbud. Gitarr och Luta var som vanligt 
på plats för att informera om tidningen 
och SGLS. För den som aktivt vill följa alla 
konserter, workshops, seminarier, master-

classes och annat som händer blir det en 
intensiv vecka. Festivalens program är nu 
så omfattande att man måste välja. Många 
aktiviteter sker parallellt.

En styrka med festivalen är bredden. 
Många olika genrer som klassisk gitarr, 
tango, fingerstyle, flamenco, koramusik och 
jazz/fusion finns representerade. Nylon-, 
stålsträngat och elgitarrer blandas. Det finns 
alltid något som tilltalar festivalens olika 
besökare. Uppsalafestivalen har lyckats nå 
ut utanför kretsen av aktiva gitarrister. Den 
har också inspirerat andra att starta lokala 
festivaler och konsertserier.

Konserterna är genomgående av hög kva-
litet med klassiska gitarrister som Xuefei 
Yang och Marcin Dylla, de unga finger-
stylegitarristerna Macyn Taylor och Emil 
Ernebro och en av flamencons mest kända 
sångare Diego El Cigala med band. Vi fick 

Uppsala Gitar rfestival 2015

Georg RiedelStefan Löfvenius undervisar

Xufei Yang tackar publiken

Xufei Yang undervisar

Deltagarna i Young Talents

Terry och Gyan Riley

Ensemblen som uppförde ”in C” Ho Yan Kok, vinnare i Young Talents

Pat Metheny

höra svängig argentinsk tango av gitar-
risten Pablo Uccelli och duon Zambrana-
Taborda (gitarr/bandoneon). Legendaren 
Pat Metheny gav en minnesvärd konsert 
där han höll sig i bakgrunden och lät musi-
ken tala och generöst släppte fram sina 
unga medmusikanter Konrad Agnas på 
trummor och Mauritz Agnas på bas. Den 
största överraskningen för min del var den 
sydafrikanske gitarristen Derek Grippers, 
som överfört afrikansk koramusik till klas-
sisk gitarr och gav en konsert som fängslade 
många åhörare. Festivalens sista program-
punkt med minimalistpionjären Terry 
Riley i samarbete med sonen Gyan och 
Gothenburg Combo och med närmare 40 
gitarrister på scenen i det banbrytande ver-
ket in C var en stilenlig avslutning på några 
intensiva festivaldagar.

Derek Gripper

TEXT: JAN RUDLING  FOTO: BOB ROSE
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Vad är ”Fingerstyle guitar”?
TEXT: JAN RUDLING

m och a. En strikt definition av fingerstyle 
finns inte utan begreppet omfattar många 
olika stilar. Någon svensk allmänt accepte-
rad term finns inte. Varför inte ”fingerspel 
på gitarr?” 

Fingerstyle på SMI
I Sverige har SMI (Stockholms Musikpeda-
gogiska Institut) nyligen öppnat för möjlig-
heten att bedriva högskolestudier på gitarr 
med inriktning mot stålsträngad gitarr. 
Stefan Löfvenius som är profilansvarig för 
akustisk gitarr på SMI använder den här 
indelningen i undervisningen: 

1.  Fingerpicking à la Chet Atkins, Merle 
Travis, Marcel Dadi och Tommy 
Emmanuel.

2.  Folkmusik, främst keltisk, i stil med 
Pierre Bensusan och Tony McManus. 
En underkategori är svensk folkmusik 
med namn som Roger Tallroth och 
Mathias Perez.

3.  Experimentell à la Michael Hedges, 
Andy McKee, Don Ross och Antoine 
Dufour. 

4.  Covers av kända låtar med Sungha 
Jung och Igor Presnyakov som typiska 
representanter.

”Fingerstyle” har under senare år bör-
jat användas som begrepp för avancerat 
gitarrspel på stålsträngad akustisk gitarr. 
Den mest framträdande gitarristen i dag 
är Tommy Emmanuel, men även ett stort 
antal gitarrister som Sungha Jung, Andy 
McKee, Marcel Dadi och Tony McManus 
(listan kan göras enormt lång) betecknas 
ofta som fingerstylegitarrister. Typiska gen-
rer som de verkar inom är country, blues 
och jazz men även genrer med folkmusik-
anknytning förekommer ofta. Mycket van-
ligt är att man använder omstämningar av 
gitarren som öppen D-stämning (D, A, d, 
f#, a, d1) öppen G-stämning (D, G, d, g, h, 
d1) och DADGAD (D, A, d, g, a, d1 ). 

Fingerstyle syftar på att man använ-
der varje högerhandsfinger oberoende för 
att spela musikaliska arrangemang som 
normalt kräver flera medlemmar i ett 
band. Fingerstylegitarristen sköter i lik-
het med den klassiska gitarristen, bas-
stämma, melodi, harmoni och även enklare 
slagverkseffekter. Normalt använder man 
fingertoppsanslag, ofta med tumplektrum. 
Fingerstyle brukar inte inkludera renodlat 
plektrumspel men kan väl även omfatta 
mixteknik, där man använder en kombina-
tion av plektrum och fingertoppanslag med 

Es
te

ve
 A

da
lid

9C
b 

ce
de

r
14

19
5:

-

Es
te

ve
 C

ut
aw

ay
Fi

sh
m

an
 E

Q
81

95
:-

Es
te

ve
 3

Z
Zi

ro
co

te
54

95
:-

Es
te

ve
 

G
ra

na
do

s 
7

61
95

:-

Es
te

ve
 6

F
he

ls
ol

id
 fl

am
en

co
gi

ta
rr

79
95

:-

Es
te

ve
 A

da
lid

 G
ra

n
36

49
5:

-

Skanstorget 10, 411 22 Göteborg
tfn: 031-711 03 11, www.gitarren.se

Es
te

ve
 4

ST
33

95
:-

5.  Singer-Songwriters i stil med Joni Mit-
chell och First Aid Kit. 

6.  Historisk stålsträngsgitarr typ äldre 
bluesprofiler som Robert Johnson, 
Mississippi John Hurt och Reverend 
Gary Davis.

7.  Pop, stålsträngat i gruppsammanhang, 
ex.vis Alexander Gerdt.

Wikipedia
Om man googlar på ”fingerstyle guitar” får 
man ett stort antal träffar. Jag har fastnat 
för Wikipedia https://en.wikipedia.org/
wiki/Fingerstyle_guitar där man hittar ett 
försök till definition av begreppet med en 
uppdelning på olika stilar. Artikeln listar 
några huvudgrupper:

• Nylonsträngade gitarrstilar
• Nordamerikansk fingerpicking-tradtion
• Andra akustiska stilar 

Det finns i artikeln ytterligare två huvud-
grupper, 4. Slide, steel och slack-key gitarr 
och 5. Elektrisk fingerstyle, som jag inte 
kommer att beröra. 

Nylonsträngad gitarr
Klassisk gitarrteknik som jag utgår från 
att våra läsare känner till. Den klassiska 
gitarrtekniken är i sig inte begränsad till en 
särskild genre eller repertoar även om det 
ofta uppfattas så. Man kan använda klas-
sisk gitarrteknik med stålsträngar även om 
det inte är vanligt.

Flamenco som har släktskap med den 
klassiska gitarrtekniken men mer betonar 
rytmiskt driv och snabb attack i anslaget 
och mindre tonbildning och dynamisk 
kontrast. Flamenco har en mängd special-
anslag, framför allt rasgueadon.
Bossa nova. Här refererar artikeln till den 
stil som João Gilberto utvecklade och som 
med högerhanden efterliknar de olika ryt-
mer som spelas i en sambaensemble. Kan 
ifrågasättas om detta är en speciell stil.

Nordamerikansk fingerpicking-
tradition
Fingerpicking anses ha utvecklats i slu-
tet av 1800- och början av 1900-talet när 
afroamerikanska bluesgitarrister började 
imitera den ragtimemusik som spelades på 
piano. Tummen fungerade som pianis-
tens vänsterhand och de övriga fingrarna 
som dennes högerhand. En viktig stilbil-
dare från denna tid var Blind Arthur Blake 
(1893‒1933) som spelade fullfjädrad ragtime 
på gitarr. Han följdes av countryblues-gitar-
rister som Big Bill Broonzy (1893?‒1958), 
Willie Brown (1900‒1952) och framförallt 
Reverend Gary Davis (1896‒1972) som 
vidareutvecklade fingerpicking. Davis har 

varit en stor inspirationskälla för många senare gitarrister, och i 
dag har fingerpickingtraditionen förts vidare och utvecklats av ett 
stort antal musiker. I Wikipedia identifierar man fem stilar inom 
fingerpicking:

Ragtime guitar som förts vidare från pionjären Blind Arthur 
Blake. Några kända namn är Dave Van Ronk, Stefan Grossman 
och Craig Ventresco. 

Carter family picking efter den musikerfamilj där tekniken 
utvecklades och som används inom nordamerikansk folkmusik och 
country. Typiskt är att melodin spelas på bassträngarna och rytmen 
på diskantsträngarna.

Travis picking efter Merle Travis och som utvecklats vidare av 
Chet Atkins, Jerry Reed m.fl. och som används av många gitarris-
ter, bl. a. Tommy Emmanuel.

Clawhammer and frailing (översättning?) är främst banjotek-
niker som kan användas på gitarren. Jody Stecher och Alec Stone 
Sweet är några exempel på gitarrister.

American primitive guitar beskrivs som en stil där man inklu-
derar inslag från folkmusikliknande material med växelbas fing-
erpicking och ostinaton. Omstämningar är vanliga. Pionjären för 
denna spelstil är John Fahey. Robbie Basho och Leo Kottke har 
influerats av stilen.

Andra akustiska stilar
Jag nöjer mig här med att återge de kategorier som nämns i Wiki-
pediaartikeln.
 
Folkbarock. Kanske den mest spridda stilen med Davey Graham, 
Bert Jansch och John Rehnbourn som viktiga stilbildare. 
 

• ”New age” fingerstyletekniker
• Perkussiv fingerstyle
• Funky fingerstyle
• Afrikansk fingerstyle

Skriv om fingerstyle!
Vi kan lugnt konstatera att fingerstyle omfattar ett stort antal 
gitarrstilar och -tekniker som visar på gitarrens enorma bredd. Alla 
försök att dela in fingerstyle i olika undergrupper kan ifrågasättas 
och andra indelningar kan göras. Avsikten med den här översikten 
är att belysa att fingerstyle omfattar en mängd olika spelstilar och 
uttrycksmöjligheter. Några av dem är kopplade till vissa musikge-
nrer. 

Man kan ha olika uppfattningar om man ska begränsa begrep-
pet fingerstyle till stålsträngad akustisk gitarr. För många av oss 
som växt upp med att omväxlande spela nylon- och stålsträngad 
akustisk gitarr med eller utan förstärkning är det väl ingen stor sak 
vilken typ av instrument man spelar på. Låter det bra så är det bra. 
Det finns ”mjuka stålsträngar” med låg strängspänning som man 
kan sätta på en gitarr avsedd för nylonsträngar, och flera fingersty-
legitarrister föredrar nylonsträngar till viss typ av musik.

Många gitarrister spelar i en mix av stilar, och det är kanske här 
det händer spännande saker när man utforskar gitarrens uttrycks-
möjlig-Sheter. Ett aktuellt exempel är den sydafrikanske gitarristen 
Derek Gripper som spelade på årets Uppsala Gitarrfestival och som 
överfört den afrikanska kora-musiken till nylonsträngad gitarr.  

Vi på Gitarr och Luta vill gärna ha in bidrag som handlar om 
fingerstyle. Det kan vara texter som behandlar olika stilar och 
gitarrister, instrumentbyggare men även tekniktips och notbi-
drag är välkomna. Allt i syfte att öka kunskaperna och se nya 
uttrycksmöjligheter.
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Dagen efter är det workshop där 
vi ska lära oss grunderna i den 
stil som Emil mest spelar i och 

som brukar kallas Travis picking, efter 
gitarristen, sångaren och låtskrivaren 
Merle Travis (1917–1983). Han populari-
serade stilen som bygger på den musika-
liska tradition från Muhlenberg County 
i Kentucky där han växte upp. Två andra 
legendarer, Chet Atkins1 (1924–2001) och 
Jerry Reed (1937–2008) utvecklade stilen 
vidare. I dag är Tommy Emmanuel den 
mest framträdande gitarristen i denna 
tradition. 

Övningssalen är full och vi packar ihop 
oss så att alla ska få plats. Emil sätter igång 
oss med grunderna för Travis Picking enligt 
Chet Atkins. Typiskt är att tummen rör sig 
taktfast, 4 slag i takten, och växlar mellan 

grundton och kvint (”Bom-tjick”). Slag 2 
och 4 kan vara litet hårdare och snärtigare 
för att ge lyssnaren känslan av en virvel-
trumma. Mönstret varierar mellan olika 
ackord. Titta på Emils ”gitarrskola” som lig-
ger efter denna artikel. Där finns en övning 
i a-moll. 

Det här var steg ett. Efter ett tag läg-
ger vi till de övriga fingrarna på diskant-
strängarna, mest pek- och långfinger, och 
börjar lägga till ackord- och meloditoner. 
På samma sätt som i klassisk gitarrteknik 
använder man i, m och a, alltså pek-, lång- 
och ringfinger för dessa strängar.

De flesta av oss upptäcker snart att det 
är svårt att undvika att fingrarna rör sig 
ihop med tummen. Det krävs en lång tids 
övning för att få tummen att röra sig stadigt 
med fyra slag i takten utan att påverkas av 

vad de övriga fingrarna har för sig. Det kan 
kräva flera veckors intensivt övande. Emil 
delar med sig ett råd från Chet Atkins: 
– Lesson number one, tap your foot.

Alltså det gamla hederliga sättet att spela 
folkmusik, stampa takten med foten. 
Kanske något som klassiska gitarrister lärt 
sig att undvika, men man kan ju stampa 
tyst eller lägga en matta under foten. På 
en rak fråga från en av deltagarna säger 
Emil att han inte kan spela om han inte 
får stampa takten. Jag känner igen mig. 
Min granne under klagar ibland på mitt 
kvällsspel på gitarren, att det låter när jag 
stampar takten.

Nästa steg är en synkoperad rörelse med 
fingrarna, lägg in övriga fingrar mellan 
bastonerna. Först mellan slag 2 och 3, och 
prova sedan mellan slag 3 och 4. Då kom-

mer tummen att vilja följa med och göra 
samma sak. Det handlar om att få tummen 
att röra sig oberoende av vad de andra fing-
rarna har för sig. 

Kämpigt. Men Emil tröstar oss:
– Kan man kompet med basen kan man 

sen lätt lägga till en melodi och man kan ju 
ackorden. Nästa låt blir dubbelt så enkel och 
nästa igen ytterligare dubbelt så enkel. 

Det låter trösterikt. Det är som med 
allt annat avancerat fingerspel på gitarren. 
Övning och åter övning. 

– Börja gärna med treackordslåtar som 
You are my sunshine (se sidorna efter denna 
artikel). Jag spelar väldigt långsamt från bör-
jan. Man har 4 toner per takt att leka med 
i basen. Hitta en basgång som låter bra och 
lägg till melodin. Öva 300 gånger, om och 
om igen. En takt i taget, långsamt, sen för-
söker jag få till ett sväng. Sen är det mycket 
muskelminne. Litet som att äta hamburgare 
och köra bil samtidigt. Spela gärna melodi 
på öppna strängar där det går. Det blir enk-
lare och mer musikaliskt om man kan få 
strängarna att ringa ihop. 

Likheter och skillnader mot klas-
sisk gitarrteknik
I Travis picking och många andra fingersty-
letekniker (se artikeln ”Vad är fingerstyle?”) 
används oftast stålsträngad gitarr. För att 
få ett distinkt, mer perkussivt anslag är 
tumplektrum ett bra hjälpmedel. Men som 
Emil understryker, ibland finns det behov 
av ett mjukare anslag och då använder man 
tummen utan plektrum. En del gitarrister 
föredrar att spela utan tumplektrum. Man 
får prova sig fram. 

Det kan vara svårt för den ovane att 
använda tumplektrum. Ett trick som Emil 
lär oss är att fila ner plektrumet till en liten 
pigg och när man vant sig, successivt öka 
längden. De övriga fingrarna (i, m, a) spelas 
normalt med fingertopps-/nagelanslag. Visst 
kan man använda fingerplektrum för dem, 
men ska man få upp säkerhet och snabbhet 
är de snarast i vägen.

Men hur gör man för att få naglarna att 
klara av det hårda slitaget mot stålsträng-
arna? Emil har löst problemet genom att 
regelbundet besöka en nagelsalong och få 
en akrylatbehandling. Men den som har 
starka naglar klarar sig bra ändå. En annan 
möjlighet är att använda stålsträngar med 
låg strängspänning. Det finns ”mjuka stål-
strängar” som även kan användas på en 
gitarr avsedd för nylonsträngar. Vi kommer 
att skriva mer om detta i kommande num-
mer.

Stålsträngade gitarrer har vanligen ett 
smalare greppbräde än den nylonsträngade 
kusinen, och man kan därför vid behov 
använda vänstertummen för att trycka ned 
E-strängen på bassidan, kanske litet ovanligt 
för den klassiskt skolade men det fungerar.

Och visst kan man spela Travis picking på 
nylonsträngar, men det kan vara svårt att få 
det distinkta klickljudet från bassträngarna 
som man kan få på en stålsträngad. Emil 
spelar ibland på en nylonsträngad Sandén-

gitarr och då bliver det ofta musik av Jerry 
Reed, som föredrog denna gitarrtyp. Det 
passar mycket bra när man spelar s.k. ban-
jorolls. Och visst är det lättare att spela på 
nylonsträngat, lättare för naglarna, säger 
Emil.

Emil föredrar att spela med förstärkning 
och har alltid en panel med effektpedaler, 
som lätt kan kopplas in till en förstärkare/
PA-anläggning. De pedaler Emil använder 
är stämapparat, oktavpedal, reverb och loop, 
som bara används vid undervisning

Hur blev det fingerstyle?
Jag träffade Emil igen på en workshop på 
årets Uppsala Gitarrfestival och fick en 
välbehövlig repetition av Travis picking i 
den stil Emil spelar i. Återigen var lokalen i 
minsta laget och det märktes att Emil triv-
des: 

– Nu känner jag att det här vi gjorde nu är 
det roligaste jag vet, att både spela och prata. 
En timme är för kort för mig. Jag spelade för 
litet. Kul med frågor. Två timmar är perfekt. 

Efter workshopen träffar jag Emil för att 
få veta mer om hans väg till gitarren och vad 
som format honom som gitarrist.

Emil föddes 1987 och växte upp i Bengts-
fors. Han började spela gitarr som nioåring. 
Till en början var det klassisk nylonsträngad 
gitarr men det blev inte mycket övande, 
inspirationen fanns inte där. Men spelan-
det tog fart när han när han fick en elgitarr 
i julklapp och det blev blues, funk och rock 
för hela slanten. Under gymnasietiden på det 
estetiska programmet i Åmål ökade intresset 
för gitarrspel och han spelade i flera band. 

– Jag hade turen att ha en fantastisk lärare, 
Stefan Halvordsson, som fortfarande är 
lärare på Bengtsfors kommunala musikskola. 

Han inspirerade mig väldigt mycket. Han 
spelade mycket för mig och visade vad han 
kunde så att jag blev inspirerad. Varje gång 
jag gick nerför trappan efter lektionen så 

tänkte jag, så där skulle jag vilja spela. Och 
då kändes det ju kul att gå hem och öva.

Det som verkligen förändrade Emils 
spelande var när han första gången hörde 
Tommy Emmanuel. Det var som om blixten 
slagit ned, säger Emil, och från den dagen 
var det bara fingerstyle som gällde. Han upp-
täckte andra viktiga gitarrister i denna genre 
som Jerry Reed, Chet Atkins, Merle Travis, 
Doyle Dyks, Richard Smith, Pete Huttlinger 
och Jim Nichols. 

Och vad skulle hända sen? Emil fick ett 
tips av en annan gitarrlärare, Ulf Klenfeldt 
från Dals-Långed: ”Satsa på MI, Musicians 
Institute i Los Angeles. Det passar dig per-
fekt. Jag har själv gått där.” Och så blev det. 
Emil packade väskorna för en intensiv period 
i USA. På MI fick han undervisning av 
många gitarrister och pedagoger i världsklass 
som David Oakes, Carl Verheyen, Chas 
Grasamke, Jimmy Wyble, Jamie Findlay, 
Al Bonhomme och Allen Hinds. Det blev 
en intensiv tid under litet mer än ett år, när 
Emil träffade många av sina favoritgitarris-
ter och fick möjlighet att spela med dem. På 
MI har alla lärare öppna lektioner, man kan 
jamma med dem och fråga dem vad man 
vill. Totalt finns det 100 gitarrlärare i olika 
stilar. De flesta är arbetande musiker som är 
ute och spelar. 

– Det blev mycket spelande. Sex timmar 

Emil Ernebro

TEXT: JAN RUDLING   

Med ett glatt hej och med glimten i ögat äntrar han scenen på årets Ingesundskurs 
full av smittande spelglädje och skapar direkt kontakt med oss i publiken. Mellan 
låtarna berättar han om sig själv, hur han började spela gitarr, om hur man spelar 
fingerstyle och mycket annat.

1  Den grundläggande skillnaden mellan Merle Travis spelstil 
och Chet Atkins är att Travis oftast slår an alla tre bassträngar-
na i samma anslag, ”chugging base”, medan Chet Atkins spe-
lar en distinkt växelbas med anslag på en sträng i taget.

Öva 300 gånger, om och  
   om igen.

– spelglad fingerstylegitarrist

Emil med Erik Igelström, foto Zandra Ernebro

Foto: Harry larsson
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om dagen i skolan, och när jag kom hem 
övade jag ofta sex timmar i sträck. En bra 
sak med skolan var att man satsade hårt på 
att eleverna skulle ut och möta en publik. 
Det blev massvis med speltillfällen och det 
lärde jag mig mycket på.

Emil avslutade utbildningen på MI 2007 
med utmärkelsen “Outstanding Player”. Han 
blev kvar några år i Los Angeles och spelade 
med många gitarrister och fördjupade sina 
studier. Han gav också lektioner och fick 
undervisa på “Acoustic Intensive” class vid 
“National Guitar Workshop” i Los Angeles 
2008. Han hann också medverka på Jami 
Lulas skiva There’s a Healin’ Goin’ On.

Hemma i Sverige
Tillbaka i Sverige bosatte sig Emil i Göte-
borg för att komma närmare ett aktivt 
musikliv. Emil träffade sin blivande fru, 
Zandra, redan under gymnasietiden. Hon 
är sångerska och har också studerat på MI i 
Los Angeles. Emil och Zandra har uppträtt 
mycket tillsammans. Det senaste året har 
det blivit ca 60 framträdanden.

En möjlighet att bli känd för en större 
publik är gitarrfestivalerna. Emil deltog 
2009 i tävlingen Young Talents på Uppsala 
Internationella Guitar Festival och vann för-
sta pris. På Melleruds gitarrfestival spelade 
han med “Jojje” Wadenius, som också bjöd 
in honom att spela tillsammans på Nordic 
Acoustic Guitar Festival i Helsingborg och 
på Polarprisgalan i Stockholm 2012. Emil 
och Jojje fortsätter att spela duo ihop. Emil 
har också fått flera stipendier och vunnit 
priser i andra tävlingar. Det har också  

blivit flera TV-framträdanden som solist 
och med artister som Sofia Karlsson, 
Tomas Ledin och Sven-Bertil Taube. En 
höjdpunkt var när Emil fick spela med sin 
stora förebild Tommy Emmanuel.

Ett annat sätt att få uppmärksamhet är 
att lägga ut material på YouTube och andra 
siter. En video som Emil har lagt ut har fått 
mer än 130 000 visningar och det bidrar 
också till att skapa fler speltillfällen.

Undervisning
För att få en säkrare ekonomisk bas att stå 
på undervisar Emil tre dagar i veckan. Han 
har skaffat en egen lokal där han ger work-
shops och privat- och gruppundervisning  
i sitt eget företag.

– Fingerstyle är populärt. Det är köer i 
kulturskolorna. Jag skulle kunna undervisa 
hur mycket jag vill. Men nästa år drar jag 
ner på lektionerna så jag får mer tid att öva 
och vara ute och spela. 

Emils elever är en blandad skara, den 
yngsta är 8, den äldsta 68. Nivån är blan-
dad. Några är nybörjare, några är pen-
sionärer som spelar för att det är roligt 
och vill lära sig mer fingerstyle. Flera av 
Emils elever har fortsatt sina studier på 
folkhögskolor och högskolor runt om i 
Sverige. Några spelar på nylonsträngade 
gitarrer men de flesta spelar stålsträngat 
och elgitarr.

– Mina lektioner är väldigt öppna, jag för-
söker anpassa mig till elevens behov, en del 
vill ha mer teori inom jazz, blues, country 
och andra vill lära sig mer teknik.

Hur bygger man upp sin teknik 
och repertoar? 
Som alla som vill lyckas som musiker är 
hårt arbete en förutsättning. Så även för 
Emil:

– Det jag lagt ner mest tid på är att lära 
mig att hålla takten och få ett sväng, ett 
groove. Det var det som var svårast för mig. 
När jag pluggade på MI var jag var mycket 
inriktad på teknik. Men jag upptäckte 
sen att det var inte det jag skulle satsa på. 
Timing och groove måste komma först, 
annars är det inte så intressant att lyssna till. 
Det bästa ni kan göra är att sätta på en met-
ronom och spela en melodi och försök hålla 
takten och spela in er. Det är skrämmande 
första gången man hör det. Det är lätt att 
man ökar när det kommer ett svårt parti. 
Då lärde jag mig det här med att stampa 
takten. Det tar tid. 

På frågan om hur viktig musikteorin  
är om man vill spela fingerstyle, svarar 
Emil:

– Vi behöver egentligen inte ha musikteo-
rin för att spela musik. Teori är ett hjälp-
medel, och någonting vi använder för att 
kunna förklara saker för varandra. Flera av 
mina favoritgitarrister kan inte läsa en not. 
För mig personligen har det varit väldigt 
bra att kunna teorin. Där gehöret tar stopp 
kan teorin hjälpa mig vidare. Jag använ-
der teorin när jag arrangerar, och även i 

undervisningen. Samma sak med skalor och 
improvisation. 

På Emils hemsida, www.emilernebro.com, 
finns det många användbara standardfraser, 
licks, utlagda som man kan använda som 
intron, mellanspel, utfyllnad och ackordöver-
gångar i country, blues och jazz. Samspel är 
viktigt:

– Jag samarbetar just nu mycket med man-
dolinisten Erik Igelström som är en fantas-
tisk musiker. Med hans groove, timing och 
bakgrund inom bluegrassmusiken, utforskar 
vi tillsammans jazz och swing. Mitt bästa 
tips är att spela med folk som är bättre än dig 
själv, för då lär man sig väldigt snabbt! Jag 
har lärt mig mycket om komp, timing och 
groove genom att lyssna på Erik.

Inspirationskällor, egna arr och 
låtar
Melodin är viktig för Emil:

– Jag tycker ibland att modern fingerstyle 
handlar mer om coola sounds än om starka 
melodier. Jag förlorar intresset om det inte 
finns en melodi.

Vi kommer över på vilka musikgenrer som 
inspirerat Emil och som han arbetar med. 
Tyngdpunkten ligger på country, blues och 
på senare tid en hel del jazz, med tonvikt 
på standards som t. ex. Fly me to the moon 
och Autumn Leaves. 

Mitt bästa tips är att 
spela med folk som är 
bättre än dig själv.

Fakturera för giget 
utan att ha företag!

Bi
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by Scanna QR-koden med en 
QR-readerapp i din mobil 
så kommer du till oss.

Även via mobilsurf
ama.mobipage.se

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

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

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

– Det är det som är så bra med fingerpick-
ing, att kan man spela ett jazzsolo över det. 
Fraser i country, blues och jazz är nära släkt. 
Jag lyssnar mycket på jazz, mina favoriter 
just nu är George Benson, Jim Nichols 
och Julian Lage. Julian Lage har ett 
avancerat tänkande och gör snygga 
saker i basen. Inom jazzen kan man 
lära sig mycket om färgning och sub-
stituering, byta ut ackord. Har man en 
stark melodi som många känner igen, 
kan man göra mycket med harmoniken 
utan att folk protesterar.

Emil har också gjort arr av Håkan 
Hellströms musik och spelat folk-
musik/visor med Sofia Karlsson. 
Delar av den svenska folk- 
musiken kan säkert fungera 
bra med fingerpicking. Han  
skriver också egen musik. 
Några låtar som han  
skrivit är t. ex. Reed  
It och Luthier’s Song som 
finns på Emils första 
soloskiva, Handmade,  
producerad av Jojje 
Wadenius. 

Foto: Zandra Ernebro

För den som blivit inspirerad och vill lära sig mer om den stil som Emil ofta spelar i, Travis picking, finns det på följande sidor en liten ”skola”.  Det börjar med en  fingerstyle-övning i  a-moll. När man känner  att man behärskar denna övning kan man gå vidare  till en låt i G-dur, You are my Sunshine, där man lär sig att spela en melodi tillsammans med basarna i denna tonart. Denna låt finns i två varianter. Variant 2 är med synkoperad melodi som är svårare att spela men roligare att lyssna till. 

Liten gitarrskola
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Håll ett vanligt A moll ackord, och spela dessa bastoner. Alla toner spelas med tummen, på högerhanden
Ex. 1

   

Fingerstyle
 Av Emil Ernebro- Övningar i A moll




Ex. 2

Nu lägger vi till tre toner som ringer ut i varje takt. Tummen på högerhanden spelar fortfarande alla bastoner. 


Ex. 3



Nu blir det svårare. Tummen spelar precis likadant som de två exemplen ovan, men de andra fingrarna
spelar en annan rytm. Tummen vill gärna spela samma rytm som de andra fingrarna, men kom ihåg att 
basen inte skall ändras. Hela syftet med denna övning är att få tummen oberoende av fingrarna. Den skall
"gå själv" efter ett tag. Det kan ta lite tid, men börja väldigt sakta och öka sakta tempot. Lycka till!
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Sharon Isbin har kallats för saker som 
”världens bästa gitarrist” och ”den 
klassiska gitarrens ansikte”. Den 

typen av omdömen ska man naturligt-
vis alltid ta med en nypa salt, men Isbin 
är onekligen en enastående gitarrist, som 
förutom sitt precisa och uttrycksfulla 
spel också förmått att attrahera ny publik 
genom flera spännande samarbeten med 
framstående kompositörer inom den klas-
siska sfären, likväl som med namnkun-
niga musiker ur andra genrer. Hon är 
också verksam som pedagog och är sedan 
1989 ansvarig för gitarrutbildningen vid 
ansedda Juilliard School i New York. 

Troubador 
I början av 2015 släpptes dokumentärfilmen 
”Sharon Isbin: Troubadour”, både som DVD 
(Video Artists International, kan beställas 
från vaimusic.com) och för TV-sändning. 
Normalt hade väl en dokumentär om en 
klassisk musiker knappast renderat så mycket 
mer än en gäspning i den mediala världen, 
men med den här filmen blev det annor-
lunda ‒ den har visats av närmare 200 ameri-
kanska TV-stationer och tilldelades i början 
av oktober pris för bästa dokumentär av 
organisationen ASCAP (American Society of 
Composers, Authors and Publishers). 

Filmen är ett porträtt som tog fem år att 
spela in. Dels är den biografisk och berättar 
ganska ”straight-forward” om Sharons liv 
och utveckling som gitarrist på ett sedvanligt 
dokumentärfilmsmanér, med gamla foton 
och en uppsjö av insprängda korta uttalan-
den från vänner, kollegor, musikkritiker och 
dessutom en granne (som störs av hennes 
flitiga övande...). Men här finns också hen-
nes personliga tankar om musikerskap, om 
gitarrens framtid, om hur det är att dels vara 
kvinna i en mansdominerad musikervärld, 
dels vara gitarrist i en musikvärld som fort-
farande tenderar att behandla instrumentet 
högst styvmoderligt. Hon har sett det som 
en mission att muta in gitarren inom nya 
domäner ‒ hon var t. ex. den första gitar-
risten som spelade in en skiva tillsammans 
med The New York Philharmonic Orchestra 
‒ och nå nya publikgrupper, men också att 
vara en förebild för unga kvinnor som spelar 
gitarr. 

Sharon Isbin har också tagit aktiv ställning 
i samhälleliga frågor som homosexuellas 
rättigheter och ser sitt kändisskap som en 
plattform från vilken hon har möjlighet att 
utöva inflytande inom mänskliga och sociala 
områden hon anser viktiga. 

Troubadour riktar sig till en bred publik 
och vill i första hand berätta om en hängiven 
musikers passion och gärning ‒ den är 
inte en uppräkning av speltekniska tips 
och liknande för gitarrfanatiker. Den stora 
behållningen med filmen är ändå de sek-
venser där vi ser henne möta tonsättare, 
dirigenter och andra musiker. Det är ett 
levande, engagerat och nyfiket samspel 
som är högst inspirerande. På DVD:n finns 
också några rena musikframträdanden, som 
det med Albéniz välkända Asturias. Detta 
är intressant nog filmat som en ”vanlig” 
musikvideo i en slags drömsk vindsmiljö, 

med stora fönster, nonchalant kringströdda 
möbler, omkullvälta lampor och en skön 
plyschsoffa, där Isbin halvligger (ortodoxa 
sittställningsfanatiker må fasa!) och spelar. 
Puritaner tar sig kanske för pannan och ut-
ropar något om att detta är att göra kommer-
siellt trams av storartad musik. Själv tycker 
jag det är rätt fint och ett typiskt uttryck för 
Sharon Isbins öppna och gränsöverskridande 
förhållningssätt till sitt musicerande.   
Här finns även några hela framföranden 
tillsammans med brasilianske jazzgitar-
risten Romero Lubambo och violinsten/
kompositören Mark O’Connor och det är 
ljuvliga musikmöten. Mer om sådant längre 
fram. 

Livet med gitarren 
Sharon Isbin är född 1956 och började spela 
gitarr vid nio års ålder. Då kom hon med 
familjen till Italien, där fadern, som var 
vetenskapsman, hade en tillfällig anställning 
(om modern får vi dessvärre inte veta 
mycket). Hennes lärare blev Aldo Minella, 
som hade studerat för Andrès Segovia. Så 
småningom tog sig även Segovia själv an den 
unga gitarristen. 

Isbins ursprungliga dröm var att följa i 
pappas fotspår och bli forskare inom det 
fält hon hade störst passion för ‒ raketforsk-
ning. Påhejad av den musikintresserade 
fadern tog dock gitarrintresset över, men 
hon tycks likväl ha överfört det vetenskap-
liga förhållningssättet baserat på systema-
tisk noggrannhet och ovilja att lämna något 
åt slumpen till gitarrspelet. Detta ledde till 
ett målmedvetet och mycket disciplinerat 
övande, som efterhand resulterade i att hon 
tidigt vann olika tävlingar och fick chansen 
att spela tillsammans med flera orkestrar, 
detta trots att konservativa krafter menade 
att gitarren var ett undermåligt instrument 
som inte passade in i så fint sällskap. Därmed 
var karriären på allvar sjösatt och hennes 
ambition blev att utveckla sitt spelande så 
långt möjligt. Men ofta innebar det alltså, 
vilket hon ofta återkommer till, en dubbel 
utmaning i att ständigt dels bevisa sin dug-
lighet som kvinna, dels som gitarrist. 

En produktiv skivartist
Därefter har karriären fortsatt med obruten 
inre drivkraft och det har på vägen, förutom 
turnéer och konserter, blivit mer än 25 CD-
skivor med en impone-
rande bredd. Här finns 
naturligtvis en hel del 
sådant som spelats in av 
flera andra klassiska gitar-
rister, men Isbins omvitt-
nade grundlighet och 
perfektionism ger hennes 
tolkningar en alldeles 
särskild lyskraft. 

Hon föresatte sig exem-
pelvis att spela in Bachs 
lutsviter och inför detta 
studerade hon under 
flera år för pianisten och 
Bach-specialisten Rosalyn 
Tureck. Isbins Bach-
inspelningar gjordes 1989, 

då det ännu inte var så vanligt som idag att 
gitarrister spelade Bach. Tolkningarna har en 
imponerande pondus och självklarhet. Hon 
spelar distinkt, med varje ton välavvägd, 
gitarrens klangrikedom och dynamiska 
möjligheter fint utnyttjade, kontrapunk-
tiken tydligt utmejslad. Dessutom väljer 
hon ibland lösningar och ornamenteringar 
som inte hörs hos andra gitarrister. Och 
när hon spelar Leo Brouwers El Decamerón 
Negro har hon tagit väl hand om skiftena 
mellan eftertänksamt vilande klangytor, 
skavande ackord, de slingrande melodierna 
och de skönt böljande, svängiga rytmiska 
förskjutningarna. 

Det slår mig att just den rytmiska liv-
fullheten och precisionen, som kan ställa 
till det för många av oss andra gitarrister, 
är utmärkande för Isbin. Detta naturligt-
vis tillsammans med en utsökt tonbildning 
och kontroll över gitarrens hela klangpa-
lett. Bland hennes mest kända insatser finns 
givetvis fina inspelningar av Rodrigos Con-
cierto de Aranjuez och Fantasia para un gen-
tilhombre, där gitarren verkligen sjunger med 
liv, med smärta, med längtan och värme. 
Plus en hel del annat. 

Behovet av ny repertoar 
Isbin konstaterade tidigt, som många före 
henne, att det är ett problem för gitarrens 
status att det är så många s.k. stora tonsättare 
som inte har skrivit för gitarr. Mozart skrev 
exempelvis 27 pianokonserter (eller 23, 
beroende på hur man räknar), men inget 
för gitarr. Violinkonserter har skrivits av en 
uppsjö av storheter, medan gitarrkonserterna 
är sällsynta. Stråkkvartetter vimlar det av, 
gitarrkvartetter är det tunnsått med. 

Så att förmå kompositörer att skriva för 
instrumentet har varit och är en viktig upp-
gift för gitarrskrået som med åren gett flera 
utmärkta resultat. Få kan väl idag ifrågasätta 
att Benjamin Britten med sin Nocturnal 
(skrevs för Julian Bream) eller Frank Mar-
tin med sina Quatre Pièces Brèves (skrevs för 
Segovia, som dock ratade den) eller Hilding 
Hallnäs med sin Partita Amabile (skrevs för 
Per-Olof Johnson) är ”riktiga” tonsättare 
och att dessa musikstycken skulle vara av 
hög kvalitet. Isbin har dragit ett viktigt strå 
till stacken i denna mission då åtskilliga 
tonsättare skrivit direkt för henne, ofta i ett 
nära samarbete. 

när du behöver fina gitarrer, noter,  
tillbehör eller gitarrundervisning. 
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Sharon Isbin
- passionerad musiker med  
öppna sinnen  och ny repertoar för gitarren
TEXT: ANGE TURELL   
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Nya verk för gitarr och orkester
Varje nytillkommen gitarrkonsert kom-
mer sannolikhet att jämföras med Concierto 
de Aranjuez. Det är ett arv som förpliktar. 
Tursamt nog har Isbin ändå lyckats få 
några tonsättare att ge sig i kast med upp-
giften att skriva nytt. 

Troubadours är namnet på ett varia-
tionsverk för gitarr och orkester skri-
vet av John Corigliano, med långa, fint 
snidade modala melodilinjer som rör sig 
i ett lättillgängligt och skimrande klang-
landskap. Det är uppenbart att det rör sig 
om musik i en amerikansk tradition av 
komponerande för orkester. Allt inleds med 
några trevande, statiska ackord, med stilla, 
omkringsinglande toner i stråkar och blås, 
innan gitarren så småningom smyger fram 
ur ljudbilden. Mer energiska partier med 
ettriga sextondelar vandrar förbi, varvade 
med referenser till renässansmusik, vilket 
ju anknyter till titeln. Den senare halvan 
av verket är dröjande, med en eftertänksam 
gitarrstämma som efterhand får sällskap av 
skira rörelser i de övriga orkestersektionerna 
innan allt mynnar ut i tystnad. 

Den kinesiske kompositören Tan Dun 
har skrivit Guitar Concerto Yi2 och det 
är musik av ett annat, mer modernis-
tiskt slag. Tan Dun har inspirerats av bl.a. 
George Crumb, Phillip Glass och Toru 
Takemitsu (vars namn säkert är bekant för 
mången gitarrist). Klangerna är drama-
tiska och liksom hos Crumb ligger ton-
mattor fördelade i lager på lager mellan 
de olika instrumentgrupperna. Det blir 
till en omväxlande omgivning för gitarren 
att ta plats i, ibland med hotfulla skuggor, 
ibland öppen som ett soldränkt fält, ibland 
lekfull, förväntansfull. Med tvära kast mel-
lan olika fragment, tillfälliga hållpunkter 

i repetitiva element à la Philip Glass och 
gitarren som ett skimrande centrum mitt i 
all denna impulsrikedom, kan man tänka 
sig musiken som del i en spänningsladdad 
film (Tan Dun är mycket riktigt även verk-
sam som filmmusikkompositör och vann 
en Oscar för sitt soundtrack till Crouching 
Tiger, Hidden Dragon). I gitarrstämman 
finns en hel del utmaningar med perkus-
siva effekter, udda tekniker och framförallt 
genom att gitarren i mycket är tänkt att 
efterlikna den kinesiska lutan Pipa. Detta 
instrument spelas med plektrum, vilket 
gitarristen får hantera genom olika vari-
anter av tremolo. Detta dock med en mer 
nasal klang än det jämna legato-flöde som 
brukar eftersträvas. En höjdpunkt i filmen 
om Sharon Isbin är då man ser henne spela 
delar av verket med Tan Dun själv som 
mycket uttrycksfull och engagerad dirigent. 
Häftigt! 

I Concert di Gaudí av Christopher Rouse 
vill tonsättaren enligt egen utsago utgå från 
den spanska gitarrtraditionen, men samti-
digt ”böja strukturerna och införa moment 
av surrealism och mysticism” ‒ detta inspi-
rerat av den egensinnige och banbrytande 
arkitekten Antoni Gaudí, vars organiska 
och lekfulla byggnadsformer är helt egna 
i sitt slag (den som varit i Barcelona håller 
säkert med om det). Så här finns vackert 
lyriska partier, sida vid sida med bombas-
tiska flamencoartade passager som tycks 
höra hemma i någon nationalromantisk 
spansk fiesta och avdelningar där tonerna 
då ”böjs” med diverse glissandotekniker 
och rörelserna plötsligt avstannar eller tar 
sig en ny riktning. Horisontlinjerna förvrids 
och det nyss så uppenbara omprövas och 
blir för en stund till ett diffust töcken, där 
det är svårt att veta vad som är upp eller 

ner. Spännande och bildrik musik att kliva 
in i med nyfikna öron. 

Andra verk för gitarr och orkester som 
skrivits för Sharon Isbin är Joseph Schwant-
ners ödesmättade From Afar ‒ A Fantasy 
For Guitar And Orchestra (som i sin orkes-
terkolorit ger åtminstone mig associationer 
till Igor Stravinsky och Edgar Varèse) och 
Lukas Foss’ American Landscapes For Gui-
tar And Orchestra. Den senare bygger på 
amerikansk folkmusik, med allt från livliga 
jigs och reels till den suggestiva, avvaktande 
pentatoniken i den andra satsens varia-
tioner över den kända sången Wayfaring 
Stranger. Här finns också avsnitt som tycks 
inspirerats av indiansk flöjtmusik. I orkes-
terbehandlingen anas ekon av Aaron Cop-
land och George Gershwin. Musik med 
fantasieggande infall, som ett collage där 
den som sett många westernfilmer också 
för sin inre syn kan bevittna tipis, kaktus-
pyntade ökenlandskap, kärvt förtroliga 
stunder vid lägerelden och i nästa stund 
framryckande kavallerister... Jodå, det är 
mycket fin musik. 

Nya verk för sologitarr
Det har naturligtvis också blivit ett antal 
soloverk för gitarr som tillägnats Isbin. 
På skivan Nightshade Rounds finner vi två 
sådana. Titelspåret, av Bruce MacCom-
bie, är ett drömskt stycke musik. Det hela 
inleds med en ödslig flageoletton som så 
småningom kommer i rörelse och efter-
hand förgrenar sig ut i ett nätverk av korta, 
pentatoniska gester i minimalistisk anda. 
Allt leder till ett klimax och därefter tyst-
nad, öppna ytor, glesa, febrigt vajande 
skuggor. Här och var reser sig några 
återkommande A13-ackord som utkikstorn 
i den dunkla terrängen. Åter till inledning-

ens sökande rörelser, några skarpa dissonan-
ser i högt register, till sist samling i en ensam 
ton. Tonsättaren har inspirerats av myterna 
och mystiken kring örten Belladonna 
(Nightshade Flower), som är mycket giftig, 
kan ge hallucinationer och inom folkmedi-
cin ansetts ha magiska egenskaper. 

I Clocks av Joan Tower är, som titeln ju 
skvallrar om, tiden ett centralt tema. Tonen 
A spelas inledningsvis envetet (i ett tempo 
som åtminstone nästan är 60 bpm), men får 
snart sällskap av fler toner i ett ökande tempo 
där den exakta tiden snart tycks ifrågasättas 
av inträdande motrörelser. Stora klanger som 
minner om den mäktiga malmklangen av 
dånande kyrkklockor tar vid. Vackert, starkt 
och ödesmättat. Snart lösgör sig dock rastlöst 
och hastigt irrande melodilöpningar som 
famlar omkring sökande efter något ‒ en 
flyktväg ut ur tidens fängelse? Så kommer 
ett överraskande tonalt parti som matar på 
hoppfullt och envist innan det hela avstan-
nar i en enda avgörande ton. Några disso-
nanta klanger tar vid igen, kanske smulas det 
där nyss uppflammande hoppet sönder. Till 
slut är vi tillbaka i den obönhörligt malande 
tiden, klockan som går och går vare sig vi 
vill det eller inte, tiden som tar hem spelet 
till slut... 

På skivan Music From The New World hit-
tar vi Joan Baez Suite op 144. Det handlar 
om sju av den kända folksångerskans mest 
omtyckta melodier arrangerade av John 
Duarte, som Isbin mötte första gången då 
han satt i juryn för en gitarrtävling hon 
deltog i vid mitten av 1970-talet. Mången 
gitarrist har nog med varierande entusiasm 
tagit sig igenom slagdängor som The House 
Of The Rising Sun och Where Have All The 
Flowers Gone vid någon lägereld, och det 
kändes väl inte helt sannolikt att detta skulle 
gå att förvandla till innehållsrik musik för 
sologitarr... Men Duarte var en musikalisk 
alkemist, kapabel att förvandla något slitet 
och trivialt till intressant musik. Annars 
är han väl mest känd för sin Engelska Svit, 
men vill man stifta bekantskap med hans 
allra finaste gitarrstycken så rekommende-
ras Naxos-CD:n Duarte: Guitar Music, med 
Isbin-eleven Antigoni Goni. 

Samarbeten över gränserna
Isbin spelade in Duartes verk 2009 (fem 
år efter kompositörens död) och på skivan 
inramas sviten smakfullt nog av två sånger 
med Joan Baez själv. Baez, en stor favorit 
för Isbin, sjunger inte med samma kris-
tallklara stämma som tidigare, men med 
enastående närvaro och en skön, lite dov 
patina. Samma skiva avrundas med ett verk 
av Mark O’Connor: Strings And Threads 
Suite. O’Connor är kompositör, arrangör och 
violinist och verkligen en ”fiddler extraor-
dinaire” som tillsammans med Isbin framför 
sin musik så stråken glöder. Det handlar om 
korta stycken, tydligt rotade i amerikansk 
folkmusik-tradition: virtuos bluegrass, coun-
try och folksongs. Musik som sällan hörts på 
en nylonsträngad gitarr förut. Det är ener-

giskt, medryckande och svängigt till tusen! 
Den rytmiska vitaliteten hos Isbin som 
nämndes tidigare är påtaglig. 

En annan skiva, Guitar Passions från 2011, 
går ännu längre i att tänja gränserna för en 
klassisk gitarrists trygghetszon. Här spelar 
hon tillsammans med andra musiker och en 
del av dem har hon samarbetat med tidigare, 
som den originelle jazzgitarristen Stanley 
Jordan. Denne spelar med en genomarbe-
tad tapping-teknik (på en gitarr som stäms 
uteslutande i kvarter: E-A-D-G-C-F). Här 
finns också Romero Lubambo, likaså han 
jazzgitarrist med ett fantastiskt, till synes 
outsinligt flöde. 

Vi får höra Sharon tillsammans med folk/
rocksångerskan Nancy Wilson, liksom med 
brasilianska sångerskan Rosa Passos. På 
några spår finns magnifike slagverkaren och 
multiinstrumentalisten Gaudencio Thiago 
de Mello och saxofonisten Paul Winter 
(vilken underbar ton han har!), musikanter 
som Isbin tidigare gjort skivan Journey To 
The Amazon tillsammans med. En otippad 
gäst är rockgitarristen Steve Morse, känd 
från bl. a. Dixie Dregs och Deep Purple. En 
annan elgitarrist, Steve Vai, hörs på ett av 
skivans mer uppseendeväckande spår: det är 
andra delen av Agustín Barrios Mangorés 
La Catedral, där Vai lägger dist-indränkta 
gitarrslingor över Isbins framförande av 
själva originalkompositionen. Vai har både 
beundrare och belackare, men hans spel är 
ändå både fräckt och tjusigt, bitterljuvt och 
med en violinliknande ton. Besynnerligt nog 
avrundas sedan hela skivan med La Cate-

dral ‒ utan elgitarr. Är det ett sätt att be om 
ursäkt till de som satte kaffet i halsen när de 
hörde Vais kvidande soloräkor och svajarms-
gymnastik? 

En rejäl dos av ny musik som vidgat 
ramarna, öppnat nya dörrar och vitaliserat 
repertoaren påtagligt alltså. I centrum för 
dessa spännande musikaliska händelser och 
nya verk står maestro Sharon Isbin med sin 
gitarr. Målmedveten, nyfiken, krävande, 
kompromisslös och fast besluten om att föra 
fram den nylonsträngade gitarren i ramp-
ljuset. Hon har befunnit sig på toppen i 
över trettio år, och med hennes energi kan 
vi säkerligen se fram mot att under ytterli-
gare många år få ta del av hennes hängivna 
konstnärskap. 

Sharon med Steve Vai, foto: Afshin  Javadi

Sharon Isbin med kompositören Tan Dun, foto: Rob Fortunato

Tidigt i karriären, foto: familjen
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Somliga går med trasiga skor
Den här sången av Cornelis Vreeswijk är väl något av en klassiker. 
Texten är aktuell: ”Somliga går med trasiga skor. Säj, vad beror det 
på?” Robert Robertsson har i detta arr. utarbetat ett komp i bossa 
nova-stil med mer avancerad harmonik än brukligt. B(m)11-ackor-
det, vare sig dur eller moll, ger en speciell färg, liksom den envetet 
klingande lösa e-strängen. Det kan ta lite tid att lära sig arr:et, men 
det är värt besväret.

Robert har i många år varit ansvarig för kursen i ackompanje-
mang på Liten Gitarrakademi. Han är utbildad vid Musikhögskolan 
i Stockholm och har en bred musikalisk profil som omfattar klassisk 
gitarr, barockmusik, jazz och blues, körledning, gitarrorkester och en 
del annat. Robert medverkar också som skribent i Gitarr och Luta.
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Somliga går med trasiga skor
  "öppna ackord"

  lös e-sträng genom hela stycket
  obs melodin börjar på fiss

Text & musik: Cornelis Vreeswijk (1937 - 87)  
Arrangemang: Robert Robertsson 

© 1968 Multitone AB, adm. av Warner/Chappell Music Scandinavia AB.
Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB/Faber Music Ltd. 

Himlajord
”I förra numret av tidskriften Gitarr och Luta publicerade jag ett 
gitarrarrangemang av Evert Taubes sång Fritiof i Arkadien. Taubes 
visskatt innehåller en stor mängd av vackra sånger och här följer 
ytterligare ett arrangemang av Himlajord som jag är särskilt mycket 
förtjust i.”

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

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

Untitled-1   1 2014-03-21   08:46
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Somliga går med trasiga skor
  "öppna ackord"

  lös e-sträng genom hela stycket
  obs melodin börjar på fiss

Text & musik: Cornelis Vreeswijk (1937 - 87)  
Arrangemang: Robert Robertsson 

© 1968 Multitone AB, adm. av Warner/Chappell Music Scandinavia AB.
Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB/Faber Music Ltd. 
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2. Gud fader som i himmelen bor
blundar och sover sött.
Vem bryr sig om ett par trasiga skor
när man är gammal och trött?

3. Vem bryr sig om hur dagarna går?   
Dom vandrar som dom vill.
Medborgare, om ett hundra år  
finns du ej längre till.

4. Då har nå'n annan tagit din stol  
— det vet du inte av.
Du känner varken regn eller sol
ner i din mörka grav.

5. Vem bryr sig om hur nätterna far?  
— Jag bryr mig inte ett spår.
Bara jag får ha mitt ansikte kvar
dolt i min älsklings hår.

6. Jag är en tvivelaktig figur
duger ej mycket till.
Bakom ett hörn står döden på lur,
han tar mig när han vill

7. Somliga går med trasiga skor
tills dom har slutat gå.
Djävulen som i helvetet bor,
får sig ett gott skratt då.
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Jag hörde talas om dig första gången för 
10 år sedan i samband med den första 
nordiska flamencofestivalen i Stockholm 
2005...

–Ja, där var jag med och spelade, men jag 
hade inte kommit så långt med att utveckla 
så mycket av min egen stil då. Det var år 
2000 som jag började göra egna låtar, men 
jag satsade inte så mycket på det förrän 
långt senare.

När var det din första skiva ”Women 
en mi” kom?

– Det var 2012 som den kom ut och 
jag började arbeta på den 2009, så det var 
många år...

Vi måste få hela historien här om din 
väg till musiken, fanns det musik i din 

familj när du växte upp?
– Min äldre bror spelade gitarr när jag 

var liten och han satsade på musiken under 
en period och studerade musik. När jag var 
tretton och hörde honom spela så tänkte 
jag att ”Oj, det där kan jag aldrig klara av!” 
Men så plötsligt lärde jag mig tre ackord 
och då kunde jag göra min allra första låt. 
Så det var så jag började. Jag växte upp i 
Kenya, jag bodde där i Nairobi från när jag 
var tre till femton. Jag gick på en ameri-
kansk internationell skola i Nairobi, så jag 
hörde amerikansk rock hela tiden där. Och 
sedan hade jag då gjort en hel massa egna 
tre-ackords-låtar.

Du sjöng och spelade gitarr då?
– Ja, just det. Och sedan 1996 när jag 

var i Norge så ville jag förbättra min 

gitarrteknik och hade börjat dansa fla-
menco där. Gitarristen som kompade på 
danslektionerna, David Rojas, tyckte jag 
spelade bra, så jag frågade om jag kunde 
få ta lektioner av honom. Men jag hade 
inte tänkt satsa på flamencogitarr då, jag 
hade ännu inte blivit biten av flamen-
con trots att jag hade börjat dansa. Men 
efterhand med lektionerna så blev jag 
riktigt förälskad i flamencon. David var 
mycket stöttande och generös med lek-
tionerna, man kom för en lektionstimme 
och det blev till tre timmar... Och jag 
höll på med det och spelade på gatan och 
så tills jag år 2000 fick ett stipendium 
från Asker kommun till att resa till Spa-
nien för att studera. Och då reste jag till 
Sevilla, och där var jag ganska mycket tid 
mellan 2000 och 2006, kanske samman-

lagt 2–3 år av den tiden. Samtidigt så stu-
derade jag musikvetenskap i Norge.

Vem tog du lektioner av i Sevilla?
– Eduardo Rebollar är den som jag tog lek-

tioner av mest. 

Gick du på Christina Hereen-skolan, den 
hade kanske startat då?

– Nej, jag gick privat hos Eduardo Rebol-
lar. Jag fick hans namn av Jesus Morente, en 
flamencogitarrist som bott länge i Norge. 
Eduardo hade en skola i sitt hem och där 
gick bara lokala gitarrister så jag tänkte att 
det är bättre att gå där än tillsammans med 
alla ”guiris” (utlänningar, icke-zigenare) 
på Christina Hereen. Men jag undrar om 
det inte hade varit bättre att gå på Chris-
tina Hereen för det blev en stor kulturchock 
faktiskt. På min första lektion så minns jag 
att det var två kusiner som också tog lek-
tioner och som erbjöd mig skjuts hem med 
bil efteråt. Och i bilen sa de att ”Paco de 
Lucia har sagt att kvinnor inte kan spela 
flamencogitarr, de har inte tillräcklig styrka 
i händerna!” Det var så Sevilla var! Och jag 
blev ganska ensam under tiden i Sevilla, jag 
dricker väldigt sällan alkohol och jag är vege-
tarian, och så ovan på det blond och kvinnlig 
gitarrist!

Det var mycket som talade emot dig, helt 
enkelt!

– Jaja! Den typiska sevillanaren kunde inte 
alls förstå sig på mig. Men jag började paral-
lellt under den tiden att turnera i Norge med 
Rikskonserterne och spela på skolor runt om 
i landet. Och jag hade också en pojkvän i 
Norge.

Vilken typ av program hade ni på turné-
erna i Norge?

– Det var ett flamencoprogram tillsam-
mans med Jesus Morente som sjöng och en 
danserska. Det varade i sex–sju år. Sedan 
2005 så reste jag till Madrid, jag hade tänkt 
länge att jag skulle dra till Madrid men det 
var faktiskt på flamencofestivalen i Stock-
holm som jag träffade sångaren el Falo och 
gitarristen Arcadio Marín som sa att du kan 
ju få jobb i Madrid! Så jag kom till Mad-
rid och Arcadio tog mig runt till tablaos 
och presenterade mig för folk, och han var 
väldigt hygglig. Så jag tror att det var därför 
som jag bytte från Sevilla till Madrid – och 
det var ju helt perfekt! Och Falo inviterade 
mig att komma och lära mig att kompa sång 
riktigt. Och från första dagen i Madrid så 
var jag lycklig där! Jag fick många vänner 
och hittade vegetariska restauranger! Och 
efter ganska kort tid så började jag bli upp-
ringd för gitarristjobb. Så det var bara att 
kasta sig ut i det!

Kunde du försörja dig då som gitarrist i 
Madrid?

– Jag hade ju emellanåt även jobben i Norge, 
så de hjälpte till. Men det första jobbet i Madrid 
var på Bar Triana, som hus-gitarrist som kom-
par alla som kommer och vill sjunga på baren.

Har du kompat några kända sångare?
– Ja, Pitingo och Antonio Carmona, 

sångaren från Ketama, kompade jag på Bar 
Triana när de kom in där en kväll. Och El 
Perla, gitarristen som brukar kompa dan-
saren Farruquito var ofta där. Jag delade en 
vecka där med en kusin till Farruquito, och 
det var ganska speciellt. Jag upplevde inte att 
jag själv var utsatt för någon könsdiskrimi-
nering, men jag blev ombedd att vara med 
som gitarrist vid en ”bautizo” en dopfest 
som de hade i baren som började vid fyra-
fem-tiden på kvällen. Och det var många 
vackra zigenskor som var med och man sjöng 
rumbas och bulerías... Och så plötsligt vid 
nio-tiden så säger man att ”Nu är det väl 
dags för barn och kvinnor att gå hem!” Och 
då började den riktiga festen ! Och jag och 
min väninna vi fick ju vara kvar, men inte de 
andra kvinnorna...

Och det var många zigenare som kom till 
festen vid den tiden, men få av dem som 
hade med sig sin fru. Och jag minns att jag 
satt och spelade när folket plötsligt började 
klappa och ropa, och då var det en kille som 
precis hade blivit utsläppt från fängelset 
som kommit till festen! Och det kunde vara 
slagsmål och flaskor som flög i väggarna... 
Och när jag tänker tillbaka på den tiden nu, 
så har jag ju andra prioriteringar nu. Gärna 
flamenco, men inte på liv och död! Inte på 
det viset...

Men jag lärde mig mycket av den tiden, 
och på sådana fester kunde det ju hända att 
man mötte folk som trodde att bara för att 
de var zigenare så kunde de mycket mer om 
flamenco än jag. Jag har ju arbetat mycket 
för att lära mig det här medan en del tror att 
det bara följer med generna... Men jag blev 
en gång inviterad att spela på El Barco och 
där blev jag sittande och spelade med Pepe 
Habichuela...

Wow!
– Ja, det var helt otroligt. När vi kom dit 

blev jag visad till 
en stol bredvid 
Pepe och han bad 
mig spela något 
och då blev jag 
helt nervös. Och 
jag minns att jag 
spelade lite por 
taranta och jag 
minns att han 
sa: ”Tu lo sientes 
aqui!” med handen 
mot hjärtat (”Du 
känner det här i 
hjärtat”), och så sa 
han ”Luego vamos 
a tocar, tu y yo!” 
(”Vi spelar till-
sammans sedan”), 
och lite senare på 

kvällen spelade vi tillsammans en soleá por 
bulerias en tono de granaina (Soleá por bule-
rías i granaina-läge på gitarren). Och det var 
så otroligt för vi hade ju inte några gemen-
samma falsetas, men han var så lyssnande att 
det var så lätt att spela med honom!

I flamenco är det ju ofta så att dörrar 
öppnas för en när folk förstår att man verk-
ligen har ett äkta intresse för kulturen...

– Ja, de tar ju flamencon på så stort allvar. 
Med tiden lär man sig att inte bry sig om 
idioten i baren, och att koncentrera sig på de 
som verkligen är intresserade... aficionados 
och så...

Vad hände sedan i Madrid?
– Jo, det var ett danskompani som heter 

Estuaria som kontaktade mig och som jag 
arbetade med. Och sedan 2010 hade jag 
turen att bli uppringd av dansaren Marco 
Flores. Jag var med i en storslagen föreställ-
ning som han satt ihop som heter ”De fla-
mencas” där det bara är kvinnor förutom 
Marco. Och vi har turnerat med den före-

Jag träffade den norska flamencogitarristen Bettina Flater i skånska Röstånga i våras 
då hon tillsammans med sångerskan Carita Boronska förberedde sig för en serie 
konserter. Vi fick en fin pratstund och hon berättade om sin långa period i Spanien, 
sitt musikerliv, hur hennes musik kommer till och hennes planer för framtiden.

Bettina Flater 
– flamenco med egen touch

Den typiska sevillanaren 
kunde inte alls förstå sig 
på mig.

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

Foto: Rolf Nilsén
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ställningen i många år därefter i Israel och 
Frankrike. Jag skulle vilja ta med den till 
Norge...

Åh, det skulle vara fantastiskt att se den i 
Sverige också!

– Tillsammans med Marco har jag också 
spelat på Flamencobiennalen i Sevilla, 
på festivalen i Jerez... Det var härligt att 
komma tillbaka till Sevilla med den före-
ställningen, haha! 

Hur kommer det sig att Marco Flores 
arbetar med bara kvinnor i föreställ-
ningen?

– Han har arbetat länge tillsammans 
med Antonia Jimenez (den kanske främ-
sta kvinnliga gitarristen inom flamencon), 
och i Concurson i Cordoba vann han tre 
premios 2008 när han fick sitt genombrott. 
Och Antonia har jag arbetat tillsammans 
med till och från sedan 2006. Med Marcos 
föreställningar och med andra danskompa-
nier har jag turnerat över stora delar av värl-
den: flera gånger i USA, Algeriet, Marocko, 
Pakistan, Indien, Mexiko, många gånger i 
Frankrike... I mars nästa år ska vi faktiskt 
till Sibirien med Marco!

Finns det fler stora namn som du arbetat 
med?

– Ja, jag har ju varit på kurs flera somrar 
hos Manolo Sanlucar, senaste gången 2008 
då jag fick stipendium så att jag fick kursen 
gratis. Och då spelade jag min komposition 
”Rondane”, och den ville Manolo ha med 
på ett större skivinspelningsprojekt som ett 
exempel på fusion.

José Luis Montón har jag också arbetat 
ihop med nu nyligen innan jag flyttade 
hem till Norge. Han har ett projekt som 
han kallar ”Flamenco kids” där jag har 
vikarierat för honom. Han ville också att 
jag skulle sjunga på ett spår på skivan ”Fla-
menco kids”. Jag pratade med honom om 
allt som kan vara jobbigt med att arbeta på 
tablaos, och han bara sa att ”Jag för min 
del vägrar att arbeta på tablaos numer!” 
Och jag har ju bestämt mig och flyttat hem 
till Norge, men kommer att resa tillbaka 
ibland för att arbeta med olika projekt. 

Det har varit så många år som jag har fått 
kämpa och känt att jag har gått mot ström-
men...

Men det är väl inte så att du är färdig 
med flamencon?

– Nej-nej! Men det är några saker som 
förändrats det senaste året. Jag känner att 
jag kanske har levt ut den drömmen jag 
hade genom att jag spelat med alla de fan-
tastiska artister jag arbetat med. Det har 
varit magiskt, men i fjol gjorde vi samma 
USA-turné som vi gjorde för två år sedan 
och då började det kännas som att jag inte 
kan nå högre inom flamencon än det jag 
varit med om. Och om jag skulle stanna i 
Madrid, med den ekonomiska situationen 
där, att alla bara får mindre och mindre 
betalt... Det kändes som att det som fanns 
framöver bara var frustration och bitterhet. 
Och för att satsa på mitt projekt så kan jag 
lika gärna ha min bas i Norge.

Men med dina två soloskivor, får du inte 
alltmer uppmärksamhet för din egen 
musik nu?

– Jo, lite är det så. Men jag hade redan 
2003 fått uppmärksamhet från Manolo 
Sanlucar som ville producera en skiva med 
min musik. Han gillade alltid mina kom-
positioner...

Han har alltid haft en god musiksmak...
– Ja, och alla fina gitarrister som kommit 

fram efter att ha spelat hos honom, Vicente 
Amigo, Rafael Riqueni, Juan Carlos 
Romero... Men året efter att han erbjudit 
sig att hjälpa mig så dog hans son och han 
drog sig tillbaka från det mesta. Men 2009 
fick jag ett stipendium från Norge för att 
spela in min musik, men då med villkoret 
att skivan måste vara helt inspelad i Norge. 
Och det var inte aktuellt, så jag tog själv 
hela finansieringen och skivan blev klar 
2012.

Hade du hela konceptet klart för dig från 
början? Hade du tänkt att det skulle bli 
fyra skivor ?

– Nej, från början tänkte jag bara på en 
skiva. Men konceptet med Women en mi 

kommer ju från det att vara verksam som 
kvinna i en så mansdominerad genre. Näs-
tan alla våra förebilder är ju män, oavsett 
vad man sysslar med. Men i bakgrunden 
till detta finns också att jag som 11-12-åring 
blev utsatt för ett sexuellt övergrepp och en 
konsekvens av det, genom åren, har varit att 
jag har täckt över min kvinnlighet. Därav 
titeln ”Women en mi”...  

Så fruktansvärt... det måste vara en tung 
sak att bära på. Då har skivan kanske 
varit lite av ett terapi- och frigörelsepro-
jekt också?

– Ja, det stämmer. Men jag tänker att det 
kan vara bra att berätta om detta som hänt 
– att det inte är något man ska tiga bort... 
Sedan när jag var i 20-årsåldern och job-
bade på ett barndagis och funderade över 
vad jag skulle göra med musiken, och med 
mina intressen för yoga och meditation... 
så kom jag underfund med att man kan 
kombinera musicerandet med att försöka 
rädda världen. Men för många musiker är 
ju karriären bara en egotripp. Så jag sjöng 
för barnen och kände hur hela energin från 
musiken växte... 

Hur fortsatte ditt arbete sedan med den 
andra skivan?

– I fjol hade jag release för den andra 
skivan och allt verkade gå bra – jag hade 
konserter inbokade och allt. Men mot slu-
tet av året så var det plötsligt så att det inte 
fanns så många konserter inbokade... Så det 
verkade som att alla signaler pekade mot att 
jag skulle flytta hem till Norge.

Ja, med konjunkturen i ekonomin i 
Spanien så ser det ju inte så bra ut för 
musiker...

– Nej, och i Norge så får jag spelningar 
som är bra betalade och där jag får stor 
konstnärlig frihet. Och jag har funderat 
på att ta en mastersexamen i musikterapi, 
det är ett område som jag tycker är jätte-
spännande. Och för bara två dagar sedan 
fick jag besked från kulturrådet att jag fått 
beviljat 90.000 kr för att komponera en fla-
mencomässa. Så det är sådana projekt som 
jag kan få möjlighet att arbeta med i Norge. 
Mina föräldrar har en ”hytte” på fjället och 
då ska jag bara försvinna dit för att kompo-
nera... Och sedan har jag nu också förälskat 
mig igen!

Så alla bitarna har fallit på plats för dig 
efter flytten till Norge?

– Ja, det känns så. Det är slitsamt att gå 
mot strömmen hela tiden som det har känts 
i Spanien. Nu kan jag få vara mig själv på 
ett enklare sätt. Jag har mycket kvar att lära 
inom flamencon, men jag har mycket kvar 
att lära på många områden. Jag vill satsa 
lite mer tid och energi på att utveckla min 
sång till exempel. 

Men det leder in på en annan fråga: 
När jag lyssnar på ditt gitarrspel och 
på Antonia Jimenez gitarrspel, så 
hör jag något annat än det som är det 
traditionella manliga gitarrspelet 
inom flamencon. Ni är till skillnad 
från många män inte fokuserade på att 
det måste spelas så snabbt som möjligt.

– Nej, det stämmer. Hastighetstävling 
blir tråkigt ganska snabbt. Vad är det du 
vill säga med gitarren? Det kommer fler 
och fler kvinnor som spelar flamenco-
gitarr. Och det blir spännande att se 
vilken musik de kommer att skapa. Hela 
virtuositetsvågen som startade med Paco 
de Lucía måste övergå i något annat.

Även om man inte kan ge Paco skulden 
för något, det var en annan tid när han 
kom fram...

– Oh ja! Det var den tiden, men nu 
behövs något annat. 

Men de andra influenserna i din musik 
förutom flamencon... jag tänkte på vägen 
hit att du är lite av flamencons svar på 
Joni Mitchel!

– Jaa! Joni Mitchel har alltid varit en 
stor förebild för mig. De ingredienser jag 
har förutom flamencon är amerikansk 
singer-songwriter-musik som jag hört 
under uppväxten i Kenya på den ameri-
kanska skolan och sedan också det norska. 
Men det är viktigt att man förstår att jag 
inte påstår mig vara någon norsk folkmu-
siksångerska. Jag kan inte så mycket om den 
musiken helt enkelt.

När jag recenserade din första skiva skrev 
jag att detta att fusionera flamenco med 
annan musik har många försökt, men få 
verkar ha det så lätt för sig som du...

– Så hyggeligt! Jag tror att för mig har 
gitarren alltid varit lite av terapi, så från 
början har jag suttit med gitarren och lekt 
och hittat fram nya saker helt intuitivt. Det 
har nog hjälpt mig att kunna göra en natur-
lig sammansmältning av de olika influenser 
jag haft.

Menar du att ditt förhållningssätt 
till gitarren inte har varit så ensidigt 
knutet till en bestämd musikstil...

– Nej, just det, och inte heller knutet till 
teori eftersom jag lärt mig mycket utan att 
ha lärt mig teorin. Men jag stämmer om 
gitarren mycket också och då kommer helt 

Det kommer fler och 
fler kvinnor som spelar 
flamencogitarr.

Bettina med flamencodansaren Olga Pericet

Foto: Julian Davies

nya ljud. Och jag går efter ljudet... men det 
här går också tillbaka till detta med att när 
jag kom till Sevilla och inte var den typiska 
”flamencan” utan höll på med yoga, medi-
tation och vegetarisk mat... Då blev det 
till slut klart att detta med flamencon, det 
skulle aldrig komma så långt hos mig om 
det inte bottnade i vem jag själv är.  

Att klä en norsk sång i flamencoskrud, 
hur har det gått till?

– Jag har nog haft tur genom att jag haft 
flamencon som en grund och sedan kunnat 
höra att den här sången skulle kunna göras 
i den här flamencorytmen...

Vilka projekt har du på gång, förutom 
flamencomässan är det något annat du 
ska jobba med nu?

– Ja, det är ju två skivor kvar av de fyra 
jag tänkt. De ska handla om de fyra ele-
menten, den första var jord, den andra vat-
ten och den tredje som jag nästan har musi-
ken klar till är eld – vilket passar bra nu när 
jag är nyförälskad! Men nästa platta kanske 
blir lite mer frigjord från flamencon...

Ok, men förlora inte flamencon, please! 
Till sist, vilken gitarr spelar du på ?

– Jag lovar att inte tappa bort flamen-
con, den finns djupt inom mig. Jag har en 
ny gitarr byggd 2013 av Antonio Morales i 
kanadensisk lönn och med granlock. Det 
är en kopia av en Santos-Hernandez-gitarr. 
Tidigare hade jag en Pedro de Miguel. Men 
jag har alltid drömt om en Reyes-gitarr...
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I Gamla Stan i Stockholm, på Svart-
mangatan 27, i närheten av Järn-
torget och restaurangen Gyldene 

Freden, finns en stämningsfull konsert-
lokal, Musikvalvet Baggen, som drivs av 
eldsjälarna Ann-Christin Edblad och 
Annika Sterner. Många gitarrister har 
spelat där genom åren. Lokalen är per-
fekt i storlek och akustiken passar för 
gitarren. Man kan klara sig utan för-
stärkning även om lokalen håller med 
utrustning till det också.  

Lokalen består av två medeltida källar-
valv, vars äldsta murar är från 1340-talet 
som delar av annexet till Svartbrödraklost-
ret. I det ena valvet är konsertlokalen, som 
rymmer en publik på ca 50 personer. I det 
andra valvet är det pausservering, där det 
uppstår ett tätt konsertmingel och man 
kan känna vingslagen från en förfluten tid 
då Amiral Bagge hade sin vinkällare här.

Jag har träffat Ann-Christin Edblad, som 
reflekterar över vad det är som gör att det 
blir bra stämning på konserterna:

‒ Det blir en speciell närkontakt mellan 
musiker och publik, förmodligen därför 
att det är så litet. Jag tror att det är det som 
musikerna gillar. Ibland uppstår till och 
med spontana samtal mellan artist och 
publik under konserterna.

Hur började det? 
Verksamheten startade 2004 på Kåkbrin-
ken under namnet Musikvalvet av Ann-
Christin och Göran Edblad. De gav själva 
konserter med sång och gitarr nästan varje 
dag den första sommaren. Annika Sterner 
kom med i verksamheten 2008 och då 
startade Musikvalvet Baggen på Svartman-
gatan, som under några år drevs parallellt 
med Musikvalvet på Kåkbrinken. Idag är 
verksamheten koncentrerad till Musikval-
vet Baggen. Sedan starten har Musikvalvet 
och Musikvalvet Baggen arrangerat ungefär 
2000 konserter, varav 105 är gitarrsolo/duo 
och gitarrensembler. 246 är ”mixade kon-

serter” som gitarrister deltagit i. 
En titt i programkalendern visar på va-

riationen i konsertutbudet. Det kan vara 
viskvällar, jazz-, sång- och folkmusiken-
sembler, konstmusik av olika slag och solo-
konserter. Hösten 2015 ges Macbeth som 
fickteater i åtta föreställningar. Förutom 
konserter erbjuder man events av olika slag, 
både privata och offentliga. I Musikvalvet 
Baggens lokaler låg på 1960-talet jazz-/pop-
klubben Bobbadilla som senare blev disko-
tek. Ett roligt och populärt arrangemang 
på Baggen är att en gång om året återupp-
liva livemusiken från Bobbadillas dagar 
med ett coverband ‒ The 60’s ‒ på scen. 

Gitarren på Musikvalvet
Den första sologitarrkonserten var med 
David Härenstam, och det var också han 
som fick uppmärksamma tioårsjubileet i 
maj 2014 med en konsert.

‒ Så det blev mycket gitarr redan från 
starten, och några som återkom varje som-
mar i början var Börje Sandqvist och Mats 
Norrefalk. Christer Karlberg gjorde också 
en del klassiska konserter på Kåkbrinken-
tiden, berättar Ann-Christin.

Den första egna gitarrfestivalen arrang-
erades sommaren 2006; den hette ”Gitarr 
och luta i valvet”, och innehöll trogna 
artister som Eva Norée (Möller) och Sabina 
Agnas. Lutenisterna Dohyo Sol och Mag-
nus Andersson spelade också på den festiva-
len. De följande somrarna ordnades gitarr-
veckor där gitarrkonserter samlades ihop 
till små festivaler. Sådana arrangemang 
bidrar ofta till att gitarrister får spelningar 
och når en publik.

Ann-Christin visar mig en lista på gitarr-
konserter genom åren. När man läser den 
får man en fin bild, inte bara över vilka 
som spelat just här, utan också över gitarr-
sverige, vilka som är verksamma i landets 
musikliv på olika sätt. Även gitarrlärare vill 
ju göra konserter, för att hålla glöden vid 
liv, och då finns en möjlighet att spela här, 

solo eller i olika konstellationer. Många är 
de unga gitarrister, som under sin utbild-
ning och etableringsfas gett konserter på 
Musikvalvet. En gitarrist som ofta återkom-
mit är Mårten Falk, och han har också 
tagit tillvara möjligheten att ordna konser-
ter med sina elever. 

Utländska artister hör också av sig. En av 
konserterna som Ann-Christin minns som 
lyckad var med den italienske gitarristen 
Carlo Bruno. Den brasilianske gitarristen 
Carlos Barbosa-Lima har gästat Musikval-
vet ett par gånger tillsammans med Celia 
Linde. I listan hittar man också fin kam-
marmusik där gitarren samverkat med 
sång, stråkar, flöjter och slagverk. 

Flamencon har flera scener i Stockholm, 
och Musikvalvet Baggen är en av dem. Erik 
Steen har konserterat i många olika kon-
stellationer och ordnade en flamencofestival 
i år (se Gitarr och Luta 2/2015). Han sam-
lade många av de flamencogitarrister som 
är verksamma idag.

Ann-Christin och Annika gör en stor 
kulturgärning för gitarren och dess utveck-
ling och har skapat en viktig träffpunkt för 
alla gitarrintresserade. Många av Gitarr och 
Lutas läsare har säkert varit där och lyssnat 
och många har spelat där. 

Vill du spela på Musikvalvet  
Baggen?
Gå då in på www.musikvalvet.se/kon-
takt och presentera ditt program i ett mail. 
Musikvalvet Baggen skickar tillbaka ett 
förslag till musikerkontrakt. Godkänner 
du det kan ni sedan bestämma ett datum. 
Ann-Christin och Annika har genuina 
musikbakgrunder och har lärt känna var-
andra som samarbetande lärare på Kultur-
skolan i Norrtälje. Ann-Christins huvud-
instrument är sång, och Annikas är piano. 
Det gör att när man kontaktar Musikvalvet 
Baggen för att spela där, är man i trygga 
och kunniga händer.

‒ konsertlokalen för gitarrister
TEXT: HELENA BJÖRZÉN   FOTO: EMILIA EKEBLAD

När fadosångerskan Mariza framträdde i 
Stockholm nyligen, kompades hon av bland 
andra José Manuel Neto, förmodligen den 
mest kände musikern på portugisisk gitarr 
i dag, detta efter medverkan under många 
turnéer och massvis med skivinspelningar. 
Hans kollega på spansk (klassisk) gitarr, 
Pedro Jóia, är i fadosammanhang mera obe-
märkt, trots att det rör sig om en skicklig 
musiker med stor rutin och flera egna album 
bakom sig. Före Marizas konsert hade jag ett 
kort samtal med Pedro Jóia.

– Jag kommer från Lissabon och började 
spela klassisk gitarr när jag var sju. När jag 
var sexton år flyttade jag till Spanien för 
att studera flamencogitarr, mest i Córdoba. 
Jag spelade med och studerade för stora 
gitarrister där. Sedan, i början av 90-talet, 
återvände jag till Portugal för att inleda min 
egen karriär som gitarrsolist. Vid den tiden 
började jag närma mig fadon och den por-
tugisiska gitarren. Det som intresserade mig 
mest var att transponera musiken för portu-
gisisk gitarr till den klassiska gitarren. Det 
var min stora utmaning.

Men du spelar båda instrumenten nu?
– Nej, jag spelar fortfarande bara klassisk 

gitarr.
När jag invänder att jag sett Pedro spela 

portugisisk gitarr på Youtube förklarar han:
‒ Det är inte portugisisk gitarr utan en 

klassisk gitarr som är byggd så att den lik-
nar en portugisisk gitarr, men den har sex 

strängar, inte tolv som den portugisiska 
gitarren. Den låter också som en portugi-
sisk gitarr för att jag med den teknik jag har 
utvecklat ska efterhärma klangen från det 
instrumentet.

Du säger att du började närma dig fadon. 
Den var alltså inte din musik från början.

‒ Nej, jag började med klassisk gitarr, fado 
var inte en musik som var vanlig hemma när 
jag växte upp. Mina föräldrar lyssnade till fado 
då och då, men det var inte så ofta.

 

Till skillnad från José Manuel Netos är ditt 
namn inte så vanligt på inspelningar med 
fado.

‒ Nej, José Manuel Neto föddes in i fadon, 
han hade med sig den från början, finns 
i centrum av orkanen. Hans mamma var 
fadosångerska.

Jag har sett att du har gjort flera egna 
skivor, bland annat en sorts hyllning till 
Armandinho, ”À Espera de Armandinho”. 
Och du spelar musik av Carlos Paredes. Vad 

18-21 februari 2016

Sundsvall
 Gitarrfestival

 VI

– fadogitarrist på klassisk grund
Pedro Jóia

1 För den som vill ha en översikt finns i Gitarr och Luta 2/2014 
en artikel, ”Fado – gitarrernas musik” av Jan Rudling. Här kan 
man läsa mer om den portugisiska gitarren och samspelet med 
den spanska gitarren. Artikeln finns även på www.sgls.nu.

TEXT: ULF BERGQVIST   FOTO: MANUEL FALCÃO MALZBENDER

Musikvalvet Baggen
Flamencogitarrister i Valvet, foto: Rolf Nilsén

I den portugisiska fadon1 har gitarrerna en viktig roll och det finns  
många intressanta namn att lyssna till. Här presenteras en aktuell gitarrist.
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Pentti Hildén med Mikko  
Helenius och Eerik Siikasaari
Notkungens ballad – Musik av Lasse 
Mårtenson 
FUGA 

Pentti Hildén är en mångsysslande och i grunden klassiskt skolad gitarrist, 
som förutom gitarren även spelar luta och dessutom gärna framträder som 
sångare till eget ackompanjemang. Den kombinationen är i det här sam-
manhanget en lyckosam bakgrund: han har tagit sig an musik av Lasse 
Mårtensson och arrangerat för sologitarr. På CD:n har han dessutom med 
sig Mikko Helenius på dragspel, bandoneon, piano och orgel, samt Eerik 
Siikasaari på kontrabas. 

Och vem är då Lasse Mårtensson? En mycket produktiv kompositör som 
skrivit sånger både på svenska och finska. Han har skrivit schlagers, framträtt 
som visartist och gjort musik till TV-produktioner. Mårtensson började sin 
bana som jazzpianist och det lyser igenom i hans musik, som bärs av melo-
dier som på samma gång är lättillgängliga och sinnrika, ofta med jazzfärgad 
harmonik och en del kluriga modulationer. 

Pentti Hildén har med stor känsla för gitarrens möjligheter och lyhördhet 
inför materialet översatt detta till väl genomarbetad och detaljrik instrumen-
talmusik. Det är fint att konstatera att melodierna hela tiden har en så cen-
tral position – det känns att detta i grund och botten är sånger, berättelser 
och betraktelser. 

Ibland är det vemodigt, som i den poetiska Majas tankar. Här finns en 
sökande melodi som navigerar genom ett molligt landskap med frikostigt 
altererade ackord och en klagande bandoneon (som alltid tycks föra asso-
ciationerna till Piazzolla). Mycket vacker är också den eftertänksamma 
Aftonpsalm, med sparsmakat, smakfullt orgelspel. Laiskotellen är däremot 
en tillbakalutad jazzpastisch, som låter som något som kunde komma från 
40-talets swing-era (med den här låten vann Lasse Mårtensson för övrigt 
den finska melodifestivalen 1964, både som artist och kompositör). Även 
Maraskuu är en skönt jazzig sak med fint samspel mellan gitarr och kontra-
bas. Frejdigt rörliga Valssi Myötäiseen och den inledande Borstö hade kanske 
kunnat vara ett par av Antonio Lauros valser. Avslutningen, med Postan bal-
ladi, är en dramatisk saga som rymmer oväntade vändningar. Hildén spelar 
övervägande på en 8-strängad Lars Jönsson-gitarr och de extra bassträngarna 
ger verkligen ett mäktigt djup åt klangen. Produktionen andas spontani-
tet och närhet, kanske inte alltid teknisk perfektion, men däremot något 
betydligt viktigare – livfullhet och ett chosefritt, inbjudande tilltal som gör 
att detta är musik jag gärna återkommer till, igen och igen. 

ANGE TURELL

Arantza Irañeta och Thomas 
Schmitt 
The Long Forgetfulness. Spanish, French 
and Italian Songs for Voice and Guitar 
Around 1800   
Arabesque Recordings Z6971

Dessa sånger till gitarr har mig veterligen inte spelats in tidigare. De är 
hämtade ur den enorma och minst sagt svåröverskådliga repertoaren för 
sång och gitarr från Spanien, Italien, men framför allt från Frankrike under 
perioden 1750–1850. Den spanska repertoaren är bevarad i mycket mindre 
utsträckning än t. ex. den franska. En av orsakerna till detta är säkert att 
konsten att trycka musik var mycket mindre utvecklad i Spanien under 
den aktuella tidsperioden och det mesta av musiken spreds i handskrifter. 
En intressant parallell finns i spridningen av musiken för den svenska lutan 
som också i huvudsak skedde i form av handskrifter. Men i Sverige var det 
Olof Åhlströms privilegium som lade en död hand över andra att publicera 
musik under de första decennierna av 1800-talet. I Spanien var det snarare 
en brist på musikförlag. Hur som helst så var sång till gitarr en synnerligen 
populär företeelse i Spanien och för övrigt i andra delar av Europa också. 
Sällan har det väl publicerats en sådan mängd verk för denna kombination. 
Som Schmitt skriver i texten till skivan så fanns det också praktiska skäl till 
detta. Gitarren var ett billigt och transportabelt musikinstrument, men den 
fick ofta nöja sig med en till sångaren och texten underordnad roll. 

Bland kompositörerna på skivan märks spanjorerna Salvador Castro de 
Gistao (vars flesta verk för övrigt trycktes i Paris), Fernando Ferandiere och 
Manuel Garcia. De får göra sällskap med fransmannen Pierre-Jean Porro 
(förutom gitarrist, kompositör också flitig musikförläggare) och italienaren 
Giacomo Merchi, men huvudsakligen verksam i Paris. Bland sångerna märks 
av naturliga skäl flera seguidillas och boleros. Skivan ingår som en del i ett 
mer omfattande musikforskningsprojekt, The Audience, City, Style, Musical 
Life in Madrid During the Enlightenment (1759–1808). 

Sångerska på skivan är Arantza Irañeta Olcoz, professor i sång vid kon-
servatoriet i San Sebastian och huvudsakligen verksam inom operavärlden. 
Det är tydligt i hennes sångsätt med mycken dramatik och vibrato som inte 
passar särskilt bra med genren på skivan. Ska jag vara helt ärlig så är det rätt 
så påfrestande att lyssna till musiken och sången, i synnerhet som den inte 
omväxlas med ett eller annat gitarrsolo. 

Gitarrackompanjatören Thomas Schmitt förenar sitt musicerande med 
forskning och musikutgivning speciellt inriktad på den spanska sexkoriga 
gitarren. Jag har tidigare i Gitarr och Luta skrivit om hans inspelningar, not-
utgivning m.m. På skivan spelar han på flera typer av gitarrer: sexkorig för 
de spanska verken, femkorig och femsträngad (med enkla strängar) för de 
franska och italienska. En intressant skiva från historisk och dokumentär 
synpunkt, men inget jag gärna lyssnar på igen.

KENNETH SPARR

RECENSIONER / SKIVOR 

betyder de gitarristerna för dig?
‒ De är mycket viktiga och de är helt 

olika. Carlos Paredes tillhör den andra 
hälften av 1900-talet, och han spelade i 
Coimbrafadons stil. Han var vår samtida. 
Jag mötte till och med Carlos Paredes och 
spelade med honom ibland. Jag var med i 
början av ett par av hans konserter i Lissa-
bon. Armandinho var den stora skaparen 
av fadons gitarrstil. Han är fadern till det 
moderna spelet på portugisisk gitarr i Lis-
sabon. Han dog 1946, så jag hade tyvärr 
ingen chans att möta honom.

Den portugisiska gitarren är ett mycket 
intressant instrument för mig. Eftersom 
jag inte spelar den är det en utmaning för 
mig att spela musik för portugisisk gitarr på 
mitt klassiska instrument, att spela Arman-
dinho och Carlos Paredes med fadogitar-
rens teknik. Att så att säga spela den klas-
siska gitarren och den portugisiska gitarren 
på samma gång.

(Under samtalet tar Pedro fram gitarren 
och spelar lite för att visa vad han menar. 
Det finns flera Youtubefiler där man kan 
höra honom spela instrumentet. Lyssna till 
exempel på Fado Lopes här:
https://www.youtube.com/
watch?v=PGVcUpRXn7E)

Finns det andra gitarrister inom fadon 
som du beundrar? En del gitarrister  

nämner gärna José Nunes.
‒ Ja, naturligtvis José Nunes, som också 

var en fin kompositör. Och Carlos Gonçal-
ves som jag känner, José Fontes Rocha, 
Domingos Camarinha... Jaime Santos 
förstås.

Det finns många goda gitarrister nu också.
‒ Det gör det, men det är de här lite äldre 

gitarristerna som skapade det moderna sät-
tet att spela portugisisk gitarr.

Känner du till Artur Paredes, Carlos 
Paredes far?

- Ja naturligtvis, han var en stor gitar-
rist och kompositör. De var en hel familj av 
gitarrister, även Arturs far Gonçalo Paredes 
var en viktig gitarrist. Jag tror det finns 
några enstaka inspelningar med honom till 
och med, från början av 1900-talet, kanske 
1904.

Artur Paredes var förresten god vän med 
Armandinho. De spelade tillsammans 
ibland, men de gjorde inga inspelningar 
ihop. De spelade i olika stilar och med olika 
gitarrer eftersom den som används i Lissa-
bon är lite mindre än Coimbras gitarrer. Det 
var Armandinho som förstorade Lissabon-
gitarren när han bad den förste i familjen 
Grácio2, João Pedro Grácio, farfar till Gil-
berto Grácio, att bygga instrumentet.

Många gitarrister är även kompositörer. 
Komponerar du också?

‒ Jag komponerar mycket, jag har gjort 
flera skivor med mina egna kompositioner. 
Och jag förbereder nu några egna fado-
stycken som ska spelas på det sättet som jag 
visade dig. Det här är stycken som också 
kan sjungas som sånger.

Hur kommer det sig att du medverkar 
under Marizas turné?

‒ Jag blev inbjuden att medverka för flera 
år sedan, och vi har arbetat tillsammans 
i fyra år nu. Innan jag började spela med 
Mariza har jag jobbat med andra fado-
musiker, jag har spelat mycket med Ricardo 
Ribeiro och Raquel Tavares till exempel.

Vad är dina närmaste planer?
‒ Nu turnerar jag med Mariza och under 

tiden har jag mina egna projekt som solist. 
Jag ska närmast till Kap Verde, och så ska 
jag med Mariza till USA. Jag har en egen 
trio med accordeon och bas och vi har 
många konserter. Jag försöker planera så att 
jag kan förena Marizas och mina planer.

För den som vill läsa mer om fado och ta del 
av en utförligare intervju med Pedro Jóia 
rekommenderas Ulf Bergqvists blogg; http://
tema-med-variationer.blogspot.se. Ulf har 
även skrivit boken ”Fado – en vägvisare till 
musiken och musikerna” (GML-förlag 2013).

SG LS & Gitarr och Luta 
önskar 

alla medlemmar, läsare och 
annonsörer 

en stämningsfull jul
och ett klangfullt Gott Nytt År

2  Grácio är en familj som i flera generationer verkat som 
instrumentbyggare.
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Jonas Nordberg, teorb och 
barockluta
de Visée, Weiss & Dufaut 
Eudora EUD-SACD-1502

Lutenisten Jonas Nordberg kan nu sälla sig till de ovanligt många unga kva-
lificerade svenska lutspelarna som nu finns inspelade på skiva. Nordberg har 
en något avvikande musikbakgrund med sina studier och sin examen vid 
Universität Mozarteum i Salzburg, men också vid Musikhögskolan i Stock-
holm. För sin solodebut på skiva har Jonas Nordberg valt två ganska olika 
instrument och klangvärldar: den 14-strängade (enkelsträngade) teorben och 
den 11-koriga barocklutan. Båda lutorna är tillverkade av Lars Jönsson efter 
original av Tieffenbrucker och Frei. Tonvikten ligger på fransk musik och 
domineras av de två fina Robert de Visée-sviterna i a- och e-moll för teorben. 

De Visée är mest känd som gitarrist och gitarrkompositör, men hans verk 
för teorb är synnerligen hörvärda. Mellan dessa sviter har Nordberg stuckit 
in satser av Silvius Leopold Weiss och en g-mollsvit av François Dufaut för 
barockluta. Jag tycker kanske att Weiss-satserna är något malplacerade i 
sammanhanget och inte lika övertygande framförda som övrig musik på 
skivan. Weiss förtjänar och kräver nog lite större och eget utrymme än vad 
han får på den här skivan. Mest kommer Jonas Nordberg till sin rätt i de 
franska sviterna av Robert de Visée med den 14-strängade teorben, och 
det förefaller som om han är mest bekväm med detta instrument. Den 
sorgesamma Tombeau des Mesdemoiselles till åminnelse av de Visées döda 
döttrar får avsluta skivan. Denna tombeau var inte den enda de Visée kom-
ponerade, utan han sörjde också andra lutenister genom musik: Mouton, 
Dubut och le Vieux Gallot. 

Som sagt så ligger tonvikten på den franska repertoaren. Den är mycket 
sofistikerad, samtidigt som den är formbunden, men både de Visée och 
Dufaut tänjer på gränserna och skapar intressant och vacker musik. Dufaut 
tillhör en tidigare generation än de Visée och Dufauts musik fick en mycket 
vid spridning i Europa under 1600-talet, inte minst i Tyskland och Österrike. 
Den nådde också Sverige bl. a. genom Hinrich Niewerth, lutenist vid det 
svenska hovet! En av satserna i Dufauts svit på skivan har för övrigt titeln 
Courante Suédoise. Nordberg beskriver i texthäftet insikts- och kärleksfullt 
musiken på skivan, men en van kalenderbitare vill gärna få uppgift om käl-
lorna till musiken. De lyser ofta med sin frånvaro, så också i texthäftet till 
denna skiva. Sammantaget en mycket stark debutskiva med en utpräglad 
sensibilitet, för att inte säga passion, parad med en god behandling av de 
båda lutinstrumenten och speciellt då teorben.

KENNETH SPARR

Svante Henryson, Mats 
Bergström och Magnus 
Persson 
Musik för trio
Mats Bergström Musik AB MBCD03

Trion Henryson-Bergström-Persson spelade in skivans innehåll 2007, men 
hade börjat spela tillsammans från 2001 och gjorde så till och från fram till 
Magnus Perssons förtida död 2014. Skivan tillägnas hans minne. De flesta 
av skivans 14 kompositioner är från Henrysons penna och det var han som 
en gång initierade trions verksamhet. Musiken driver i ett brett gränsland 
mellan framför allt klassisk och etnisk musik och jazz. Men det är befriande 
att det är så långt från schabloner i musicerandet att detta med genrer blir 
irrelevant. Det är bättre att säga att detta är bra musik i ett nära samspel 
mellan tre intuitiva musiker som känner varandra väl och trivs förträffligt 
med varandras klanger. 

Jag gillar särskilt låten Jog som driver en rytmisk fras likt en snöboll som 
får rulla nedför en sluttning och blir allt större och starkare! Efter det spå-
ret följer Pi (den matematiska konstanten) som i tre delar återkommer på 
skivan. Det påstås på skivkonvolutet att de första 120 decimalerna av talet 
finns med på skivan. Jag litar på att det är så! Här visar trion att en intel-
lektuell approach till musiken inte behöver göra att det blir tråkigt. Men 
tråkigt är det att det inte kan bli mer skivor eller konserter med denna trio...

ROLF NILSÉN

RECENSIONER / SKIVOR 

Sebastian Segarra och  
Ignacio Correa
Umbral duo de guitarras
Agadu 5574-2

Gitarrduon Umbral består av Sebastian Segarra och Ignacio Correa, två gitar-
rister från Uruguay som spelat tillsammans sedan 2006. Detta är deras andra 
CD och man förstår att intresset för duon har växt undan för undan och spritt 
sig så att de nu turnerar över stora delar av klotet. Duon har som målsättning 
att sprida både den traditionella och moderna gitarrmusiken från Uruguay 
och regionen däromkring. De två gitarristerna vill spela både musik som 
kommer från folkliga och från konstmusikaliska sammanhang. Och att dessa 
linjer korsas ofta i musiken märker man redan från första spåret på skivan. 

Jeronimo Maya 
Como soy 
La Sonanta

Samtidigt med en instruktionsvideo (se separat recension) anlände också för 
recension ett kombinerat CD- och DVD-album med flamencogitarristen 
Jeronimo Maya. Här spelas ett par av de stycken som dissekeras på instruk-
tions-DVD:n men även andra stycken med full flamencosättning med artister 
huvudsakligen från Caño Roto, ett traditionstyngt flamenco-barrio i Madrid. 

Jeronimo Maya har tidigare släppt ett soloalbum när han presenterades vid 
ung ålder som ett flamencogitarrens underbarn, och en skiva tillsammans 
med brodern Leo. Han har på den nya skivan många vackra melodier att 
presentera, det verkar vara en gåva han har att lätt kunna hitta spännande 
tonslingor att bygga melodier av. Dessa presenterar han med en blixtrande 
teknik som ger en extra skjuts till musiken. På skivan medverkar en rad 
framstående flamencoartister, dels från Jeronimos familj (pappa Felipe och 
brodern Leo som båda spelar gitarr, kusinerna Samara och Aurora Losada 
som sjunger) och de goda vännerna, flamencosångarna Ramón el portuguez 
och Amador de los Chorbos.

ROLF NILSÉN

Arctic Guitar Trio
Plays Villa-Lobos, Guastavino 
Piazzolla, Ginastera; ARCD 2015-008

Denna norska gitarrtrio hämtar sitt namn från det faktum att alla de tre 
gitarristerna är bosatta i Nordnorge. Trion Trond Davidsen, Jarl Strömdal och 
Arne Brattland har varit aktiv sedan 1991 och har under åren arbetat med olika 
typer av repertoarer. Detta är trions tredje skivinspelning, dessutom finns de 
representerade i duo och soloformat på andra inspelningar. Här ger man sig i 
kast med fyra stora latinamerikanska kompositörer: Villa-Lobos, Guastavino, 
Piazzolla och Ginastera. Heitor Villa-Lobos Bachianas brasileiras no 1 skrevs 
för kompositörens favoritinstrument, 8 violoncellos. Carlos Guastavinos Tres 
Romances Argentinos planerades först för piano men blev till slut ett duofor-
mat. Astor Piazzolla är representerad med två kompositioner, Ausencias och 
L’Evasion, som båda skrevs som filmmusik. Alberto Ginastera komponerade 
1943 fyra danser för balletten Estancia, tre av dessa danser får avsluta skivan. 

Med undantag av Piazzollas bidrag är det Arne Brattland som har arrang-
erat musiken för gitarrtrio. Arctic Guitar Trio har ett mycket välfungerande 

RECENSIONER / SKIVOR 

Juan el Flaco
Suena Flamenco 
La voz del flamenco LVF1072

Flamencogitarristen Juan Rodriguez har artistnamnet ”el Flaco”(den magre) 
– kanske har hans arbete med musiken inte gjort honom rik och fet ännu? 
Nu har han i alla fall släppt sin första soloskiva och där får han stöd av flera 
etablerade flamencogitarrister som Tomatito och Paquete, liksom av sångarna 
Guadiana, Rafita de Madrid och David de Jacoba. El Flaco har ett tydligt 
artikulerat gitarrsound, det hör man redan i den inledande bulerían som fått 
ge titel till hela skivan, Suena Flamenco (Låter som flamenco). Annars är det 
i solostycket som följer därpå, en soleá med titeln De coral azul som El Flaco 
mer visar upp sin stora gitarrkonst. Här skämmer han bort lyssnaren med 
svepande och böljande falsetas som skulle vaggat vem som helst till sömns 
med lätthet om inte melodierna var så trollbindande.  

Juan el Flaco har en dubbel härkomst i det att hans föräldrar kommer 
från Almeriatrakten men släkten har också djupa rötter i Marseille, och lik-
som många andra flamencos har han en hel del arbete i Frankrike när nu 
Spaniens ekonomi stramat åt arbetstillfällen för musiker. Ska man döma av 
skivan borde den magre gitarristen kunna hävda sig väl i den tuffa konkur-
rensen, och kanske med tiden vinna ett annat artistnamn?

ROLF NILSÉN

Skivan rymmer fyra kompositioner vardera från tre uruguayaner, Ernesto 
Snajer, Gustavo Pazos och Sergio Fernandez Cabrera. Snajers fyra stycken visar 
tydliga influenser från tango medan Pazos är lite mer rytmiskt stillsamma 
och målande, där tonerna får mer tid att klinga ut. Sergio Fernandez Cabre-
ras kompositioner ligger närmare en europeisk avantgardistisk linje med ett 
spelande mellan harmoni och disharmoni. Men även han flirtar friskt med 
traditionella rytmer som zamba. Det är inte den allra enklaste repertoaren att 
spela som duo, det förstår man under lyssningen, men Umbral-duon har alla 
förutsättningar att göra denna musik rättvisa, och det är ett nöje att lyssna på 
duon som säkerligen kommer att få ännu större rubriker framöver.

ROLF NILSÉN
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Jeronimo Maya
Caño Roto 
La sonanta Guitarra Flamenca Maestro Clases 4

Jeronimo Maya kom fram som ett underbarn på flamencogitarr för ett drygt 
decennium sedan. Han är född och uppvuxen i en högoktanig flamencofamilj 
från Caño Roto, en zigenarstadsdel i Madrid som producerat många stora gitar-
rister, såsom t. ex. Jeronimos pappa Felipe Maya. Jeronimo har släppt ett par 
solo-CD:s tidigare och parallellt med denna instruktions-DVD kommer också 
en CD och DVD med titeln Como soy (se separat recension). La Sonanta är ett 
flamencoförlag och -affär i Belgien som drivs av en aficionado av stora mått vid 
namn Geert Doumen. Jeronimo Maya har inlett ett samarbete med La Sonanta 
som innebär att även flamencogitarrer med hans namn marknadsförs av bolaget.

Instruktions-DVD:n bär nummer 4 och föregås av DVD:s med gitarristerna 
Paco Fernandez och Myrddin. Konceptet här påminner om det som det schwei-
ziska bolaget Encuentro arbetat med under en rad år (La guitarra flamenca de 
Tomatito / Gerardo Nuñez / Manolo Franco etc., etc.). Man har valt ut fyra av 
Jeronimo Mayas kompositioner och filmar honom spelande styckena ur flera 
vinklar, så att både höger- och vänsterhandens arbete syns tydligt. Dessutom 
repeterar man passager i långsammare tempo så att eleven kan få med allt som 
händer. Jeronimo Maya berättar också lite om några av de tekniker som han har 
arbetat speciellt med att vidareutveckla för att få en egen stil i sitt spel. Till DVD:n 
följer också en bok med transkriptioner, både i noter och tabulatur. Den något 
avancerade flamencogitarristen har mycket inspiration att hämta från Jeronimo 
Maya, inte bara från hans kompositioner och hans undervisning, utan också från 
hans attityd till flamencokulturen och rollen som musiker.  

ROLF NILSÉN

RECENSIONER / SKIVOR / BÖCKER

Konsertkalendern

December

1  Linköping Konsert & Kongress kl 19.30 I decembertid 
Malena Ernman, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats 
Bergström & Svenska Stråkensemblen. 

3  Uppsala Konsert & Kongress kl 19.30 I decembertid 
Malena Ernman, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats 
Bergström & Svenska Stråkensemblen. 

4  Örebro Konserthus kl 19.30 I decembertid Malena Ern-
man, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & 
Svenska Stråkensemblen.

4  Göteborg  Frimurarlogens Pelarsal kl 19.00 Schuberts Win-
terreise Jakob Högström baryton, Magnus Grönlund gitarr, 
Dan Larsson klarinett.

5  Falkenberg konsertförening Schuberts Winterreise Jakob 
Högström baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson 
klarinett.

5  Järfälla Aspnäskyrkan kl 17.00 Schubert, Edlund, Casteln-
uovo-Tedesco. Mats Bergström gitarr & Uppsala Kammar-
solister. 

5  Västerås konserthus Mårten Falk gitarr, Margareta Bengts-
son sång, Stefan Harg klarinett. 

5–6   Tyskland Berlin Weihnachtskonzert, Lauttencompagney, 
Magnus Andersson, teorb.

6  Karlstad CCC kl 16.00 I decembertid Malena Ernman, Lasse 
Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & Svenska 
Stråk-ensemblen. 

7  Västerås Konserthus kl 19.30 I decembertid Malena Ern-
man, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & 
Svenska Stråkensemblen. 

10  Växjö Konserthus kl 19.30 I decembertid Malena Ernman, 
Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & Sven-
ska Stråkensemblen. 

11   Kalmarsalen kl 19.30 I decembertid Malena Ernman, Lasse 
Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & Svenska 
Stråkensemblen.

12  Öregrunds kyrka kl 18.00 Adventskonsert med Haga Duo, 
Sareidah Hildebrand tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr.

13  Stockholm Berwaldhallen kl 14.00 I decembertid Malena 
Ernman, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström 
& Svenska Stråkensemblen. 

15  Gävle Konserthus kl 19.30 I decembertid Malena Ernman, 
Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & Sven-
ska Stråkensemblen. 

17  Eskilstuna Lokomotivet kl 19.30 I decembertid Malena Ern-
man, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & 
Svenska Stråkensemblen. 

Analía Rego 
Cuando tú no estás 
PAIrecords 3257

Analía Rego är bekant för gitarrsverige efter ett besök häromåret på Uppsala 
gitarrfestival. Hon har nu släppt sin tredje CD, och liksom på de två tidigare 
är det tango som är den dominerande genren. Rego presenterar arrangemang 
av en rad örhängen ur den klassiska tango-repertoaren, men även ett par 
milongas och en chacarera varierar skivans innehåll. Analía Rego har efter-
hand specialiserat sig på att göra spännande och varierade arrangemang av 
dessa tango-klassiker. Ett gitarrarrangemang av en tango kan lätt bli platt 
och tråkigt om man inte kan överföra den rytmiska dynamiken och även 
förmedla ett intryck av alla ”röster” man hör från olika instrument i en tango-
orkester. Det är således en tuff utmaning som Rego kämpar med, men hon 
är nu på sin tredje skiva bättre än någonsin. 

På de tidigare skivorna hade Analía Rego haft hjälp med en del arrange-
mang, men det har blivit färre nu. Det innebär ett större arbete som Rego lagt 
ned före inspelningen, men det innebär också en större kreativ individualitet i 
resultatet. Detta är något av det svåraste – att skapa en variation i en välkänd 
och ofta spelad komposition. Ett exempel är den välkända kompositionen 
Volver som fick en renässans för några år sedan och då spelades av många 
musiker i olika sammanhang och på olika sätt. När Analía Rego spelar Vol-
ver känner man ingenting av traditionens tryck utan hör bara en gitarrist 
som involverar sig i kompositionens värld och uttyder den på sitt eget sätt.

ROLF NILSÉN

gemensamt sound som långa stunder faktiskt gör det svårt att kunna iden-
tifiera och följa en isolerad stämma. Det är helt enkelt en gitarrorkester i 
litet format. Men musiken blir inte liten, och trots det stora geografiska 
avståndet och skillnaden i temperatur (på skivkonvolutet poserar trion i 
snölandskap) förmedlar man mycket av dynamik och hetta så att skivan 
känns ”sydamerikansk”.

ROLF NILSÉN 

LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet

18  Göteborgs Konserthus kl 19.30 I decembertid Malena Ern-
man, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & 
Svenska Stråkensemblen.

18  Stockholm Pygméteatern Odenplan kl 19.00 Flamencofre-
dag Afra Rubino Malmström. 

19  Jönköping Kulturhuset Spira kl 18.00 I decembertid 
Malena Ernman, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats 
Bergström & Svenska Stråkensemblen. 

20  Borås Åhaga kl 16.00 I decembertid Malena Ernman, 
Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & Sven-
ska Stråkensemblen. 

25  Järvsö Järvsöbaden kl 18.00 Haga Duo, Sareidah Hildeb-
rand tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr.

Januari

15  Kumla Rodrigo Concerto de Aranjuez Svenska Kammar-
orkestern och Göran Söllscher gitarr.

16  Stockholm Konserthuset Rodrigo Concerto de Aranjuez 
Svenska Kammarorkestern och Göran Söllscher gitarr.

16  Vimmerby Kulturskolans aula kl 16.00 Jeanette Köhn 
sopran, Olle Persson baryton, Mats Bergström gitarr.

17  Skebobruk Smedjan kl 17.00 Haga Duo, Sareidah Hilde-
brand tvärflöjt, Joakim Lundström gitarr.

20–23 Arvika Glafsfjordenfestival Georg Gulyás, musik av J.S. 
Bach.

22–23 Göteborgs Stadsbibliotek Kulturnatta Afra Rubino Malm-
ström.

24 Hultsfred kl 18.00 Schuberts Winterreise Jakob Högström 
baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett. 

24  Tibro kyrka Mårten Falk sologitarr. 

26  Jönköping, Georg Gulyás musik av Tedesco, de Falla och 
Villa-Lobos.

31 Trollhättan Schuberts Winterreise Jakob Högström bary-
ton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett.

Februari

6  Stockholm Musikvalvet Baggen kl 18.00 Moving Horizons II. 
Sebastián Caldas Zeballos gitarr, Ismael Bértola slagverk. 
Latinamerikansk musik med fokus på candombe och tango.

7  Norge Grimstad kl 16.00 Schuberts Winterreise Jakob 
Högström baryton, Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson 
klarinett.

KONSERTKALENDER

Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

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

Ny model dubbeltop.

∑

∑
Victor Lozano
Enrico Botelli

Antonio Montero Marin
Thomas Holt
∑
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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 31/12 2015.

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

Mats Bergström, gitarr
Georg Riedel, kontrabas

SÅNGER UTAN ORD

8.
57

35
78

18 nya sånger utan ord, bl a 
Herkules Jonssons låt, Tillägnan, 

Bluesette och Kärleksvals.

Med Göran Söllscher (gitarr), 
Andreas Hellkvist (orgel) 

och Jonas Holgersson (trummor).

8.
57

31
26

”Den här skivan vill jag lyssna på 
om och om igen…” (GP)

8.
57

25
34

”En osviklig melodikänsla, andante 
och rytmisk finess - allt sitter som 

gjutet.” (SvD)

Distribueras av Naxos och finns i din skivaffär eller direkt från www.naxosdirect.se

NYHET!

KONSERTKALENDER

Fortsättning, Februari

9  Västerås Konserthus kl 19.00 The Gothenburg Combo.

9 Arboga Nicolai Kulturhus The Gothenburg Combo.

18  Nyköping NK-villan Behmbrogatan 3 kl 18.30 Gummes-
son-kvartetten Från film till barock.

18  Sundsvalls Gitarrfestival Stadshuset kl 19.00 Analia Rego 
argentinsk gitar.

19  Sundsvalls Gitarrfestival Kulturmagasinet kl 12.00 Eric 
Lammers. 

19  Sundsvalls Gitarrfestival Stadshuset kl 19.00 Anna 
Hanning sopran och Olle Persson baryton, Mats Berg-
ström gitarr.

20  Sundsvalls Gitarrfestival Stadshuset kl 16.00 Gitarrlägrets 
gitarrer, elevkonsert. 

20  Sundsvalls Gitarrfestival Stadshuset kl 19.00 Sofia Karls-
son med gitarrorkester.

Mars

4  Torsby Schuberts Winterreise Jakob Högström baryton, 
Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett.

11  Trosa Kvarnen kl 19.00 Jeanette Köhn sopran, Olle Pers-
son baryton, Mats Bergström gitarr.

12  Köping Rådhuset kl 16.00 Jeanette Köhn sopran, Olle Pers-
son baryton, Mats Bergström gitarr.

12 Stockholm Sundbybergs Vll Gitarrfestival Kulturcentrum 
Hallonbergen Göran Söllscher

7-21 Oskarshamns internationella gitarrfestival Marco Tamayo, 
Marcus Strand m. fl.
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