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lutamusik på alla nivåer, från amatörer och musiklyssnare till pedagoger och 

professionella musiker. Alla är välkomna som medlemmar. Tidskriften Gitarr och 

Luta utkommer med fyra nummer per år och distribueras gratis till medlemmarna. 

Varje år arrangerar SGLS en veckolång sommarkurs i samarbete med Ingesunds 

Musikhögskola.

Jörgen Rörby-stipendiet instiftades 1988 och har till syfte att uppmuntra unga 

lovande studerande på gitarr eller luta. Stöd gärna Jörgen Rörby-stipendiet med ett 

bidrag till SGLS plusgirokonto 40 93 55-5.
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works towards qualified guitar and lute playing and supports ensembles in various 

ways in Sweden. The SGLS has many members in different countries and strives for a 

broad international contact.

For further information write to: The Swedish Guitar and Lute Society, c/o Owe 

Walter, Sommarvägen 8, 671 41 Arvika, Sweden. Phone: 0570-108 09. Membership 
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Gummeson eller 
Bolin?
Under en lång period var Georg Bolin den mest respekterade 
av svenska gitarrbyggare. 

När Göran Söllscher vann sin stora internationella framgång 
i Paris 1978 var det med en altgitarr byggd av Bolin i högsta 
hugg, och under åren som följde var det många svenska gitar-
rister som skaffade sig en altgitarr och ville följa i Söllschers 
fotspår. 

Samtidigt arbetade Bolins genrationskamrat Karl-Erik Gum-
meson utifrån andra ideal när han byggde sina gitarrer, lutor 
och vihuelor m m. Jag tror inte att Bolin och Gummeson var 
motståndare eller att det fanns någon egentlig motsättning 
mellan deras byggarkonst, men de står ändå för två olika sam-
tida inriktningar bland svenska gitarrbyggare.

Gummesons anseende nådde kanske aldrig de höjder som Bo-
lin hade som högst, men det egendomliga är att Gummesons 
anseende verkar vara helt intakt och orubbligt medan Bolin 
sällan är på tapeten numer.  

Var finns alla altgitarrer idag kan man fråga sig?

Nu menar jag inte att Georg Bolins höga anseende på 70- och 
80-talen skulle ha varit en bluff, självklart inte. Men man kan 
kanske betrakta exemplet som en illustration av modetrender-
na bland gitarrister? 

Karl-Erik Gummesons gitarrer är som sagt fortfarande högt 
ansedda och ett antal av de gitarrister som beundrar hans 
arbete har i detta nummer av Gitarr & Luta hyllat byggaren 
eftersom det i år är 100 år sedan han föddes. Hyllningen kan 
mycket väl läsas som både ett uttryck för den respekt hans ar-
bete gav honom och som en avspegling av hur omtyckt män-
niskan Gummeson var.

Själv har jag så sent som i våras förvärvat min första Gumme-
son-gitarr, och tillhör på det viset en ny generation som upp-
täckt hans konst först efter hans död år 2000.

I detta nummer av Gitarr & Luta får vi också av Bengt Mag-
nusson serverat en högintressant lång intervju med en av de 
viktiga gitarrpionjärerna i vårt land, Per-Olof Hedlund. Gab-
riella Oxenstierna ger oss en inblick i hur förarbetet inför en 
konsert kan se ut och Stig-Arne Widén berättar om Felipe 
Pedrell, en av de spanska tonsättarna som påverkat den klas-
siska gitarrepertoarens utseende.

ROLF NILSéN, REDAKTöR
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Chilenaren Esteban 

Espinoza vinnare 

av Certamen Llobet 

2010
Den 7 november avgjordes den 
sjunde upplagan av den presti-
geladdade tävlingen i Barce-
lona. Espinozas belöning blir 
5000 euro och konsertturnéer 
i Spanien, Argentina och Chile. 
Andrapriset vanns av fransys-
kan  Claire Sananikone, som 
dessutom av juryn ansågs ha 
framfört Miguel Llobets  Scher-
zo-Vals bäst av de tävlande. 
Tredjepristagare blev japanen 
Toshiyuki Kumagai.

Interpretation – Remix – Remake?  

Har tolkningsfriheten en gräns?

Hur låter det när en gitarrist, en poet och en kompositör ger 
sig i kast med att radikaltolka ny musik från en mängd olika 
genrer? Trion FabLab (Mårten Falk, Christopher Anthin, 
Erik Bergqvist) bad 17 upphovsmän från konstmusik, jazz, 
improvisationsmusik, pop, visa etc att bidra med varsitt stycke 
musik där FabLab har tillåtelse att behandla materialet pre-
cis hur de vill. Resultatet är en skiva som släpps 31 januari av 
dB Productions. Samma dag ordnas ett seminarium/debatt 
på Göterborgs Musikhögskola kring tolkningsfrihet med ut-
gångspunkt från skivan. 

Medverkar gör jazzmusiker som Magnus Nyström och Per 
Anders Skytt, improvisationsmusiker som Johan Arrias (Gul 
3) och Tuomo Haapala, popmusiker som Janne Schaffer och 
Martin Sköld (Kent), vissångerskan Hanna Åberg, skådespe-
laren Marika Lagercrantz, operasångerskan Ingrid Falk, elec-
tronicaduon Marble Fauns, elektotonsättaren Ralph Lund-
sten, violinisten Anna Lindal samt en räcka av Sveriges mest 
etablerade tonsättare (tex Sven-David Sandström). 

Seminarium och debatt på Göteborgs musikhögskola i samar-
bete mellan Göteborgs Universitet och FST 

Tid: 31 januari 2011 kl 13.00-16.30  Plats: Artisten, sal A505

radannonser
Renässansluta önskas hyra eller ev köpa, till en 16-årig luten-
tusiast. 

David Risberg 0702-979886 eller Olov Risberg 0702-899488 
eo.risberg@gmail.com

Anabel Montesinos vinnare i Alessandria
I den 43:e årgången av den internationella gitarrtävlingen 
“Michele Pittaluga” i Alessandria i Italien blev det den span-
ska gitarristen Anabel Montesinos som tog hem förstapriset. 
Tävlingen ägde rum under fyra dagar 27-30 september i Vi-
valdi-konservatoriet i Alessandria, medan finalpasset hölls i 
stadens katedral. Av 28 deltagande gitarrister avancerade sju 
till semifinal och sedan tre till finalen. De tre finalisterna var 
förutom Montesinos även sydkoreanen Kyu Hee Park och 
kroaten Sdrjan Bulat. Juryn, med hederspresidenten Alirio 
Diaz i spetsen valde att placera Bulat på andra plats och Park 
som trea.

SGLS stipendiegitarr

SGLS har en gitarr, Masaru Kohno no 15, 1975, som lånas ut 
till en ung begåvad och behövande gitarrist på ett år i taget 
efter beslut i SGLS styrelse. Beslut tas inte efter fasta kriterier 
utan efter en samlad bedömning utifrån behovet, och förstås 
att det bedöms som att gitarren kommer att bli väl omhänder-
tagen. För att få disponera gitarren, anmäl intresse via e-post 
till peter.larsson@educ.goteborg.se - skriv "SGLS stipendie-
gitarr" i ärenderaden på mailet. Berätta kort om dig själv och 
om ditt behov av att disponera gitarren.
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Stipendiet kommer att delas ut under Liten Gitarrakademi på Ingesunds musik-
skola, 24- 30 juli 2011.

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

För gitarrister ska Vals Criollo av Anonio Lauro ingå. Obligatorium för 
lutenister är Robinsoń s May av Thomas Robinson.

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

Sökande får ej ha påbörjat högskolestudier.

Välkommen med din ansökan som ska vara stipendiefonden tillhanda 
senast 30 april 2010.

SGLS stipendiefond 
c/o Mats Jacobson 
Slussbrovägen 47 
184 41 Åkersberga

SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt 
syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att 
dela ut stipendier till unga, lovande gitarrister och lutenister. Härmed 
utlyses Lilla Jörgen Rörby-stipendiet på 5.000 kronor

2011
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100-års jubileum av Karl-Erik Gummesons födelse

Mästare Karl-Erik! (namne med min far), ständigt prövande, 
ständigt lyssnande. Du byggde en gitarr åt mig som mitt "an-
drainstrument" och Du hade inget problem med det. Tvärtom 
frågade Du efter en tid om jag kunde beskriva skillnaden till 
min "förstagitarr". Med tiden blev din gitarr helt jämförbar, 
bara annorlunda.  — Tack för många fina samtal i din verk-
stad.

Leif Klitze 

När Karl Erik fyllde 90 år inbjöds han och hans hustru Gun 
till en liten fest i vårt hem här i Bromma. Vi var några musi-
kanter som ville hylla honom med musik från hans egna in-
strument. Min man hade slöjdat en välkomstskylt som skulle 
föreställa två sådana. Jag hade gjort en födelsedagsvisa. Vi åt 
och drack och spelade och sjöng för honom hela kvällen. Han 
blev så glad och festen blev lyckad.

Lena Böving

Året var 1988 och det var Liten Gitarrakademi på Ingesund. 

–Ska ni komma med bort på rummet och se på en wienklas-
sisk gitarr pojkar? 

Jo visst skulle vi komma med Karl-Erik för att titta, och prov-
spela inte minst. Nu hade han byggt en Grobert-kopia, (den 
som har Berlioz och Paganinis autografer på locket!) en så'n 
gitarr som passar perfekt för lutspelare som spelar med fing-
ertopparna. Plötsligt fick jag syn på en likadan gitarr till, lig-
gandes på sängen.

–Vem ska ha den andra gitarren? 

–Jag byggde två när jag ändå var igång, är du intresserad?

Om jag var! Fem minuter senare kom en annan kursdeltagare 
och bad att få köpa gitarren. Som då redan var såld. 

Roland Hogman

1989 Hemma hos Karl-Erik i hans källare full av träbitar, ar-
betsbänkar och verktyg. Hans fru serverar kaffe och bullar åt 
Erik Möllerström och mig.

I många timmar satt vi och spelade och kände på hans ny-
byggda gitarrer. Till sist gick Karl-Erik till garderoben och tog 

fram ytterligare en gitarr som jag fick låna hem och som sedan 
blev min. Han berättade om sin kärlek till att bygga och att 
han fortfarande sökte efter den perfekta tonen och klangen. 
Kärleken och närheten till det han hade för händer genom-
syrade hela honom. Nyfikenheten och lusten var helt obruten 
trots ålder och krämpor. Det kändes inspirerande att man kan 
leva fullt ut hela livet.

Gabriella Oxenstierna

Mina anknytningar till Karl-Erik 
Gummeson (även om jag aldrig träf-
fade honom…):

– Genom min fru och mina svär-
föräldrar: Min svärfar berättade för 
många år sedan att han och svärmor 
hade hört Karl-Erik spela gitarr och 
sjunga en sommarkväll då släkten 
träffades. Karl-Erik var ”släkt i släkt” 
med mina svärföräldrar.

– Genom min fina barockgitarr som 
Karl-Erik har byggt, och som jag köpte av 
Eva Noreé för några år sedan.  Den är trevlig 
att spela på och är till utseendet en mycket fin  
kopia av en fransk Voboam-gitarr .

Stig-Arne Widén

Min vihuela byggd av Gummeson 1968 och som jag köpte 
av Gunnar Lif, har jag givit konserter på sedan 1983. Jag inle-
der som oftast mina gitarrkonserter med en avdelning på vi-
huelan samt spansk renässansmusik. Jag är lika tacksam idag 
över min vihuela  jag var för 28 år sedan då jag spelade på den 
för första gången!

En varm tanke till en av Sveriges förnämsta instrumentbyg-
gare!!

Christer Brodén

Jag beställde min första luta av Gummeson, 1972 tror jag, 
efter att ha läst om hans bygge av en luta åt Jörgen Rörby. Han 
hade viss väntetid kommer jag i håg, men vilken lycka när jag 
kunde åka ut till honom på Sundbyvägen i Spånga och hämta 
den. Det blev så småningom en luta till som han gjorde åt mig, 

I år är det ett hundra år sedan instrumentbyggaren Karl-Erik Gummeson (1910-2000) föddes. Många är 
det som håller hans byggarkonst högt och vill hylla hans minne i Gitarr & Luta. Här följer en rad minnes-
bilder och omdömen om Gummesons instrument.
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100-års jubileum av Karl-Erik Gummesons födelse

en trettonkorig barockluta efter Anthony Bailes kopia av en Hoffmann-luta som Bailes hade med 
sig till en liten Gitarrakademi på Gripsholms folkhögskola. Jag följde hela byggarbetet genom fli-
tiga besök hos Karl-Erik i hans minimala verkstad i den lilla villan. Jag tror att han inspirerades 
av att bygga denna kopia. Det fanns alltid tid för samtal och jag fick följa hans utveckling som 
lutbyggare på nära håll. Karl-Erik stod alltid, orättvist tycker jag, i skuggan av Georg Bohlin 
trots att han enligt min mening var en mycket skickligare byggare (åtminstone av lutor som 

jag har erfarenhet av). Karl-Erik följde också intresserat den utveckling av lutbyggeriet 
som skedde inte minst efter symposiet i Utrecht 1986 där nya rön inom både 

spelteknik och lutbygge presenterades.

Kenneth Sparr

Vi som kände Karl-Erik minns honom med saknad – all-
tid humoristisk och med glimten i ögat. Jag är glad och 
tacksam för att jag äger två av hans förstklassiga gitar-
rer, den ena en alt (kvint) som jag tror är den enda han 
byggde. Finns det någon annan som har en?

Mats Jacobson

Mitt livs snabbaste affär
I början av 80-talet började jag min gitarrpeda-

gogiska utbildning vid SMI (Stockholms Mu-
sikpedagogiska Institut). Dessförinnan hade jag 

bl a tagit privatlektioner för Per-Olof Hedlund, och 
han tyckte att det började bli dags att byta upp mig från 

min Bjärton ”La Rita”. Hän nämnde redan 1978 ”Gumme-
son” som ett tänkbart nytt instrument (Vi det laget var gitar-
rer med det namnet ett fullständigt okänt begrepp för mig, 
men jag la namnet på minnet.). Via en kontakt på SMI, jag 
tror det var 1980, fick jag tipset om en musikaffär på Söder 
i Stockhlom .- Ja, jag har en Gummeson inne f n, svarade 
expediten när jag ringde upp och frågade om klassiska , 
spanska gitarrer. ”- Det är den bästa klassiska gitarren 
jag har inne just nu”. Då minns jag att det var exakt 
det fabrikatet som Pelle Hedlund tipsat om flera år 
tidigare! Sagt och gjort, jag åkte in till stan samma 
dag. Bland flera elgitarrer ”strator” hängde i taket en 
ensam akustisk gitarr…Jag bad att få provspela den. 
Efter max 10 sekunder var saken klar. Det är 
en Gummeson bygd 1974, Har inte en dag 
ångrat mitt köp! Senare träffade underteck-
nad  K-E Gummeson vid fle- r a 
tillfällen, bl a  i samband 
med  en TV-inspelning, 
men det är en annan 
historia…

Bengt Magnusson
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Till Karl-Erik Gummeson, Luthier

Om trä har en själ, vilket många påstår,

måste det långa decimeterbreda jacarandastycket

ha blivit förvånat

när det plötsligt formades till en åtta

genom att böjas mot två metallcylindrar.

En smal mahognyhals täckt av ebenholz,

ett långbord dukat med arbete, uppgivenhet och drömmar.

En spänd väntan inför äktenskapet,

locket som livslångt skall förenas med sargen

som just funnit sig själv.

Knackningar på tunna träskivor

för att finna de rätta svaren.

Gran eller ceder, vilket skall väljas?

Hemligheten sitter i locket

som med sina tonribbor,

likt uråldriga men dolda tecken,

ständigt skall drivas iväg

men alltid komma tillbaka

- inte för mycket, inte för lite.

En botten i mahogny, för stadga och helhet.

Den slutliga identiteten slipas och putsas fram

tills dopet sker i den klaraste lack.

En mängd detaljer till lyst,

som för att försäkra sig om

ägarens vård och välbefinnande.

Även den optimala tonen är, som allt – flyktig,

men dess verkan kan forma

en människas hela liv.

Visionen är färdig att lyfta.

A Karl-Erik Gummeson, Luthier

Si la madera tiene alma, lo cual afirman muchos,

el largo trozo de jacaranda

mucho se sorprendería

cuando de repente le hicieron un ocho

arqueándolo entre dos cilindros metálicos.

Un esbelto mástil de caoba recubierto de ébano,

un bufé de trabajo, resignación y sueños.

Una espera febril ante el matrimonio,

la tapa que se unirá de por vida al aro,

que acaba de encontrarse a sí mismo.

Golpeteos en finas tablas de madera

para hallar las respuestas correctas.

Abeto o cedro, cuál será el elegido?

El secreto está en la tapa,

que con sus listones de tonos,

como ancestrales pero ocultos signos,

será de continuo expulsada

mas regresará siempre

- no demasiado, ni demasiado poco.

Un fondo de caoba, para dar solidez y totalidad.

La identidad final se va alisando y puliendo

hasta celebrar su bautizo con el barniz más claro.

Una cantidad lujuriosa de detalles

como para asegurarse

del cuidado y el bienestar del dueño.

También el tono óptimo es, como todo – fugaz,

pero su efecto puede conformar

la vida entera de una persona.

La visión está lista para despegar.

LEif KLiTzEs
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På hösten 2008 gjorde Christer Petersson och Björn Paulsson 
ett uppskattat gitarrframförande i Dörby församling utanför 
Kalmar där Christer är hemmahörande. Det ledde till en för-
frågan om de ville spela igen.

Vid det laget hade Christer, Björn och jag så smått börjat spela 
tillsammans på Liten Gitarrakademi på Ingesund. Vi bestäm-
de att vi som trio påföljande år i augusti skulle spela i Dörby 
församlingshem.

Vi fick ett antal trionoter och började öva redan den somma-
ren. Under året som följde har vi sammanstrålat fyra gånger 
dels i Solna där jag bor, dels i Kalmar och slutligen i Söderkö-
ping dit vi fick åka halva vägen var.

Under våren började repertoaren ta mer fast form och vi kon-
centrerade vårt övande på Leonard von Calls svit Leichtes Trio 
op 26, Boccherinis Menuett ur kvintetten i E-dur och ytterli-
gare några små låtar.

Vår plan var att under Ingesundsveckan 2010 arbeta intensivt 
med finslipning av materialet inför framträdandet.

När vi kom till Ingesund visste vi att vi hade ett stort arbete 
framför oss. Vetskapen att vi skulle framträda disciplinerade 

En resa till en konsert
och om konsten att öva
av Gabriella Oxenstierna (edda-gabriella.oxenstierna@sll.se)

oss och gjorde övandet utomordentligt effektivt. Det hade 
också varit så att vi hade övat flitigt inför våra träffar under 
året.

Man kunde konstatera att det långsiktiga målet skapade en 
kraftfull drivkraft.

Vi hade förmånen att Yvonne Nordström kunde träffa oss 
mellan en halv och en och en halv timme varje dag. Hon en-
gagerade sig helhjärtat och hjälpte oss med styckenas struktur, 
fraserna, tempo, dynamik, balans mellan stämmorna. Vi sög i 
oss allt och övade sedan själva många timmar. 

Bo Hansson hjälpte oss med Boccherini-menuetten. Vi träf-
fade honom alla tre och dessutom fick jag en enskild lektion 
för att bättre hantera melodistämman.

Engagemanget hos lärarna på Liten Gitarrakademi är alltid 
otroligt stort men det ökar sannolikt också hos dem när ett 
mål i form av en konsert ska nås.

Under veckan mognade det fram att utöver triospelet skulle 
var och en av oss även framföra något eller några solostycken. 
Detta ledde till att jag gick igenom mina stycken med Pelle 
Hedlund.
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insikter som kommit under veckan blev viktiga på ett fördju-
pat sätt inför konsertperspektivet såsom Peter Larssons mor-
gongympa, där han talade om vänsterhanden och ringfingrets 
bekväma position, och Bos och Yvonnes tankar om balansen 
i vänster hand där trycket successivt övergår från det ena till 
det andra fingret. Likaså Peder Riis reflektioner kring övan-
det sammanfattat under metaforen” buljongtärning”, där han 
ur ett verk plockar ut en generell svårighet vilken sedan övas 
separat i en ökande svårighetsgrad. Metoden innebär att man 
helt kan koncentrera sig på problemet utan att behöva spela 
allt annat i den aktuella etyden. 

Det kändes angeläget att direkt integrera idéerna i sitt spel. 

Roligt var också att övandet av triostämmorna nu låg på en 
ny nivå. Partituret hade blivit en helhet. När man spelade sin 
egen stämma hörde man de andra stämmorna inom sig. Detta 
kom sig förstås av allt gemensamt spel vi hunnit med.

Parallellt med övandet fortgick en inre process som handlade 
om hur man skulle klara av en helt ny situation. Vi hade aldrig 
uppträtt tillsammans inför publik. Ingen av oss hade någon 
tydlig scenvana. Hur skulle man hantera mötet med publi-
ken? Hur skulle man klara av nervositeten? Skulle vi klara 
att hålla ihop alla stycken? Frågorna var många och den inre 
spänningen allt tydligare ju närmare vi kom konsertdagen.

Mina vanliga lektioner hos Georg Gulyás kunde fortsätta 
trots att det var sommar. Vi spelade alla triostycken tillsam-
mans. Jag fick i konsertform flera gånger spela upp mina pla-
nerade solostycken och också träna på det jag skulle säga. Han 
hade gett mig rådet att välja stycken jag spelat sedan länge. Att 
inte välja något väldigt svårt eller nyinstuderat eftersom situa-
tionen var så ovan.

Vi reflekterade en hel del kring nervositet, dess konsekvenser 
och hur man ska hantera den.   

Det är nog inte heller fel att medvetandegöra vilka rädslor man 
kan bära på och behandla dem ömsint. Bara detta att man på 
riktigt vågar erkänna sina svagheter till en annan människa 
kan ge en utveckling och ökad trygghet.

Ett utomordentligt gott råd är att öva starter av stycken sepa-
rat. Likaså är det väsentligt att öva avslut separat.

En mycket god hjälp vid starten är att rent konkret ha med-
vetandegjort exakt vilka fingrar som ska sitta på vilken sträng 
och vilket band, och precis vilken rörelse högra handen ska 
börja med. Repetera att man vill spela med små rörelser och 
trycka ned strängarna ordentligt med höger hands fingrar. 
När det är klart låter man musikens puls komma in i krop-
pen och sedan kan man sjunga första frasen inombords. Detta 
motverkar den spinkiga ton som ibland uppstår när nervosite-
ten gör att händerna skakar. 

Att vara väl förberedd och veta att man övat så effektivt och 
mycket som det är möjligt med hänsyn till andra åtaganden 
känns dessutom nervlugnande.

Tillsammans med en god vän, med kunskaper i hypnos, gick 
det att via ett antal avslappningsinstruktioner hitta en inre all-
deles trygg plats där fullkomligt lugn rådde. Platsen för min 
del blev skogstomten i mitt barndomshem. En annan möjlig 
plats var en havsstrand med vita stenar och blått hav. Dessa 

Här hände egentligen samma sak som vid trioundervisningen, 
att det fanns en stark vilja att förbättra spelet vilket ledde till 
helt nya insikter hur en melodistämma kunde formas. Jag frå-
gade Pelle ”Hur ska jag göra för att få fram melodin?” Han 
svarade ”Gabriella, det kan jag inte säga. Det hänger på din 
musikaliska vilja.” Jag hade egentligen haft rätt dimmiga be-
grepp om att jag hade en musikalisk vilja. Medvetenheten hä-
rom visade sig dock vara betydelsefull. Jag började sjunga me-
lodierna dels högt och dels inom mig. Då blev det klart för mig 
hur jag ville ha det och sedan arbetade jag med att överföra 
sången till gitarren. Viljan tycks styra fingrarna och fingrarna 
är inte nöjda förrän melodin skiljer ut sig.

Dessutom var det så att jag faktiskt spelat stycken länge utan 
att verkligen ha gjort klart för mig vilka noter som utgjort de 
olika stämmorna och inte heller varit tydlig med var fraserna 
börjar och slutar. Jag kände mig nästan lycklig när jag anade 
en ny ordning i oredan.

Efter Ingesundsveckan hade vi drygt två veckor där ett fort-
satt intensivt individuellt övande vidtog för oss alla tre. Andra 
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platser går alltid att återvända till. Därifrån kan man ta kon-
takt med musiken, bjuda in Christer och Björn att spela till-
sammans och bjuda in publiken om man så vill. Känna glädje 
i att spela och njuta av stunden.

Vi sammanstrålade dagen före konserten och repeterade ett 
antal timmar i den lokal där vi skulle uppträda. Fördelen var 
att vi i lugn och ro kunde ordna scenen, belysningen, ta hän-
syn till akustiken. Vi kände oss hemmastadda och tyckte det 
var en fin lokal där publiken skulle komma att sitta kring ca-
fébord.

Natten före konserten vaknade jag kl 3 och var urförbannad. 
Jag var så less på att behöva komma i händerna på nervositeten 
med skakande fingrar och fuktiga händer, utsatt och prisgiven 
åt förlopp som jag inte styrde över. Jag bestämde mig för att ta 
kontroll över situationen och inte låta situationen ha kontroll 
över mig. Jag somnade om och kände mig glad och förvän-
tansfull när jag vaknade, nöjd med mitt nattliga beslut.

Strukturen för konsertdagen hade vi bestämt med gemensam-
ma repetitioner, tid för eget spel, vila och måltider. 

Vi blev glatt mottagna av kantorn på eftermiddagen när vi 
repeterade. Hon ordnade med kaffe och en stunds samvaro i 
trädgården, där solen just då värmde.

Vi återsamlades en timme före framträdandet och kunde hitta 
en inre koncentration där var och ens individuella behov fick 
utrymme. Själv återvände jag till min barndoms skogstomt 
och spelade mina solostycken för mig själv. Jag tyckte de lät 
väldigt fint. Femton minuter före entrén spelade vi igenom 
vårt första triostycke för att hitta ett bra tempo och känna till-
lit till att vi skulle klara av det hela utan att haverera.

Jag tyckte det var ett konstruktivt sätt att se konserten i två 
delar och bara koncentrera mig på den första delen och sedan 
i pausen gå in för den andra delen.

Dessutom insåg jag att vi hade en timmes hårt arbete framför 
oss som fordrade full koncentration. Att det hela inte var klart 
förrän sista tonen var spelad. Mina tankar gick till förloss-
ningsarbete, som ju innebär en oändlig glädje men inte desto 
mindre är just hårt arbete.

Publiken var varmt välkomnande och generös. Vi kände oss 
spända, förväntansfulla och glada att få spela. 

Vid ett fåtal tidigare framträdanden har jag plågats av en or-
dentlig nervositet med en kraftfull obehagskänsla, heshet, 
torrhet i munnen och hjärtklappning. Vänster hand och fing-
rar har darrat rejält så man har undrat hur något finmotoriskt 
arbete alls skulle vara möjligt. Händerna har varit så fuktiga 
att de tenderat att fastna i strängarna. Det förunderliga nu var 
att min inre miljö var glad och positivt nervös. Jag tittade på 
mina händer precis när vi skulle börja och fann att de var var-
ma men inte svettiga. Det fanns en svag antydan till darrning 
i vänster hand. När jag lade ner fingrarna precis på de sträng-
ar och band jag så medvetet lärt in och sedan sjöng melodin 
inom mig blev handen alldeles stilla. Jag hann konstatera att 
ett bättre läge än tidigare hade utvecklats. Förmodligen hade 
det gett resultat att lära in starter både via muskelminne, inre 
musikalitet och även som en ytterst medveten process i alla 
motoriska detaljer.

Jag har velat skriva denna artikel för att framhålla dynamiken 
i att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål där framträdan-
de inför någon slags publik är central.

Om man har en lärare kan den tillsammans med kolleger 
ordna en elevafton eller samla ihop de egna eleverna. Man kan 
spela på familjehögtider, inför arbetskamrater m.m.

Att ha ett konsertmål gör att intensiteten i övandet ökar rent 
generellt. Man fokuserar på de utvalda styckena och mindre 
tid går åt till slöspelande. I och med att man har en tidsram 
slarvar man inte bort övningsdagar. Även de dagar när man är 
trött eller tycker att man har mycket annat man måste hinna 
med avsätter man kanske 20 minuter till effektiv träning.

Svåra passager eller enstaka svåra takter kan förbli obearbeta-
de eller accepterade som lite felspelade. Inför konsertperspek-
tivet ter sig en sådan strategi omöjlig. Man tvingas helt enkelt 
att lösa problemen. Man tvingas också att göra stycken färdiga 
och verkligen ta ställning till dynamik i repriser, ett helt styck-
es struktur m.m. Jag tror också det är viktigt att ett stycke blir 
färdigt på den tekniska och musikaliska nivå man för tillfället 
befinner sig. Det handlar om en form av acceptans. Vid en se-
nare period kan man åter arbeta med stycket och lägga upp det 
på en högre nivå. I den meningen blir stycken ju aldrig färdiga.

Jag tror man blir en bättre gitarrist, man övar mer fokuserat 
och effektivt. 

Man utmanar sig själv till något man kanske tror man inte kla-
rar av. Man tränar sig i att våga misslyckas och att våga lyckas.

Man utvecklas som människa när man måste tampas med ner-
vositet och eventuella egna känslor av tillkortakommanden. 

Det är också härligt att kunna unna sig glädjen att få vara en-
gagerad och få spela med och för andra.

Konserten hette så vackert ”Gitarrtoner i augustikväll”.

Före pausen spelade vi sviten av Call. Efter pausen spelade 
Christer Nocturne och Stockholmsvisa av Evert Taube. Björn 
spelade Villancico de Navidad av Barrios och jag spelade Tarre-
gas Lagrima samt Hösten, första och sista satsen, av Åhslund. 
Vi avslutade med att gemensamt spela Boccherinis menuett. 

Framträdandet gick bra. Publiken var nöjd och vi själva också. 
Vi hade faktiskt klarat av att spela bra på den nivå vi befinner 
oss. Ibland kom vi isär i våra stämmor men vi kom alltid ihop 
igen. Solostyckena bemästrade vi alla tre på en njutbar nivå.

Jag såg oss som en enhet där alla gjorde sitt bästa för helheten 
och för sig själv. Hade en bild av en kraftfull växt med stabil 
stam, grenar och blommor. Blommorna hade olika skönhet

Lite vissna blad fanns också här och där. Det var ett mycket 
levande träd.

Vi kände att vi hade fullföljt en satsning som hade krävt hela 
vårt engagemang under relativt lång tid. Vi var lyckliga att vi 
vågat något vi aldrig gjort förut.

Slutligen vill vi, Christer, Björn och vid pennan Gabriella,  
tacka alla lärare och andra som hjälpt oss på denna resa.
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Per-Olof och hans hustru Lis-Marie. "Fotot är taget i mitt föräldrarhem på 
Alnö 1958. Vi kom dit i början av september efter nästan två månader i 
Italien vid "Academia Chigana" i Siena. Segovia var huvudlärare, men jag 
spelade mest för Alirio Diaz. Gitarren är en Gummeson 1949."
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och ut i nageln…

SAMTAL MED GITARRISTEN OCH PEDAGOGEN PER-OLOF HEDLUND

av Bengt Magnusson

”Egentligen skulle jag spelat cello!”, utbrister Per-Olof under intervjun. Ändå blev det gitarren han skulle ägna sig åt 
större delen av livet. Vid fyllda 75 visar han fortfarande en imponerande hängivenhet inför instrumentet, och ger inte in-
trycket – i alla fall inte för undertecknad – av att vilja trappa ner, tvärtom! Däremot sätter numera fysiken vissa gränser, 
med en anpassning av repertoaren därefter. En okuvlig entusiasm, kombinerad med stor kunskap, erfarenhet och humor 
(!) gör mötena med Pelle alltid givande. Man kan även addera de spontana musikaliska utbrott i puben under sommar-
kurserna, där särskilt hans tolkningar av ”pekoralvisor” från 20-talet starkt bidrar till den goda stämningen. 

Vi är ganska många gitarrister vid det här laget som under årens lopp ‒ bl a just under sommarkursen på Ingesund ‒ 
haft förmånen att träffa Per-Olof Hedlund. Han har varit verksam i Falun vid musikkonservatoriet under 31 år mellan 
1967 och 1998 där han undervisat i både gehör och gitarr. Han växte upp på Alnön utanför Sundsvall och arbetade 
även en tid på stålverket i Luleå. Pelle berättar att han alltid tyckt om att arbeta med händerna men musiken drog till 
sig intresset mer och mer, först på fritiden. Flera gitarrister har s a s passerat Per-Olof på vägen till en professionell kar-
riär. På sin egen väg till gitarrist och en av Sveriges främsta gitarrpedagoger, berättar han bl a om mötena med Andrés 
Segovia. Första gången var när Segovia besökte Sundsvall 1957. Genom kontakter i Sundsvalls kulturliv fick Per-Olof 
audiens hos Maestron efter konserten, och knackade på hotelldörren…

Ovan vänster: "Bilden är tagen 1945 eller -46 vid Barnens Dag-revyn i Njurrunda strax söder om Sundsvall. Förmodligen spelar jag "Tyska klockspelet", 
ett stycke som "grasserade" bland gitarrspelande guttar. Gitarren var en Levin från 1933."

Ovan mitten: "Sommaren med bajo-Lasse och hans familj i Billdal 1949. Jag spelar på Lasses Bolin."

Ovan: höger: Pelle visar tummens rätta vinkel mot strängen.
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B: Var det självklart att det blev gitarr, med en flygel hem-
ma kanske du blivit pianist?
P: Ja, säkert! Det blev fiol också, så småningom, av olika skäl. 
Man började med violinundervisning hemma på Alnön ut-
anför Sundsvall. Fiol passade egentligen inte mig, cello hade 
varit bättre.

B: Varför då?
P: Jag passar helt enkelt inte för ett så litet instrument. Jag har 
spelat samtliga stråkinstrument; violin, altfiol, cello och kon-
trabas, det som passar bäst är cello, möjligen kontrabas. Vio-
linens lilla format gör att jag får en knastrig 
ton, ingen klang.

B: Men cellon var attraktiv då?
P: Fastän det hade vi ju ingen… Att köpa en 
vore otänkbart! Det här var mitt under kri-
get. Då hamnade en gitarr hemma istället…

B: Märkte dina föräldrar att du hade en 
musikalisk fallenhet, eller fick du kämpa 
för ditt intresse?
P: Nej, det har jag inte gjort, utan jag har 
spelat så mycket jag velat. Så småningom, 
runt 12-årsåldern, kom gitarristen David 
Berg in i bilden. Han var nämligen svärson 
till en familj i närheten. Jag träffade honom 
och spelade upp för honom. Han hjälpte 
mig igång kan man säga. Eggers gitarrskola, 
du! Sedan hade han en gitarrskola själv. Han 
spelade ofta i Baptistförsamlingen, kapellet 
hemma. Det var en höjdare!

B: Var det ditt första möte ”live” med gitarren?
P: Ja verkligen.

B: Vilket år?
P: 1946.

B: Kände du då att ”det här instrumentet ska jag spela!”?
P: Ja.., det blev lätt att lära sig. Det var en stålsträngad Levingi-
tarr, ser ut som ett hästhuvud!

B: Med en hög stränghöjd vid tolfte bandet, eller…? 
P: Ja, fast det filade David Berg ner. Man spelade till dess blo-

det rann… Ja, det är en osannolik historia det här… David 
startade nämligen en insamling på Alnön för att jag skulle 
kunna få en gitarr. Vi hade ju som sagt inga medel att köpa 
något för. Så att då blev det en Gummeson. Det är min första 
riktiga gitarr, den fick jag 1949.

B: Har du den kvar?
P: Ja, det har jag Men jag har skänkt bort den till barnbarnet, 
som spelar gitarr, men den finns kvar i alla fall.

B: Varför spelar du gitarr?
P: Jag har inget annat att spela… Fast egent-
ligen hade jag, som sagt, velat spela cello. 
Det är en enorm mänsklighet i den tonen, 
att ge under tonens gång… vibratot… saker 
som inte finns i gitarren. Gitarren har något 
annat, polyfonin och förmågan att färga to-
nen/klangen via anslaget. Orgeln har ju den 
egenheten att tonen är lika stark så länge 
du håller nere tangenten, till skillnad från 
pianot, men framför allt gitarren, där tonen 
klingar bort. Den tonen man vill ha kvar 
som gitarrist, är ju den som kommer precis 
i anslagsögonblicket! Det är väl därför man 
gärna bryter ett slutackord för att ”suga” på 
klangen och låta meloditonen komma sist. 
Man vinner några tiondels sekunder…

B: Vad hände sedan?
P: Ja, sedan kom jag ju ut i arbetslivet, arbe-
tade på ett kraftbygge. Senare på järnverket 

uppe i Luleå. Under lumpen där, 1954-55, träffade jag också 
min fru, och det var ju tur det!

B: Varför då?
P: Det blev någon som håller mig i nackskinnet haa haa!

B: Var musiken en hobby parallellt med arbetet?
P: Ja just det.

B Hur många år har du spelat gitarr?
P: 65.

Pelle berättar att det hamnade en gitarr hemma ”på lite kon-
stiga vägar…” Den hänger kvar där, men är ospelbar just för 

”Vill du spela det 

här för Maestro 

Segovia ikväll?”

Pelle instruerar ivrigt men vänligt höger hands position  
(sommarkursen 2010).

Eleven Anna Hallgren under stor koncentration.
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tillfället. Han nämner vidare att ”det fanns inget annat att 
spela på helt enkelt!” Gitarren och sången var ett vanligt in-
slag bland grannar och bekanta under 40-talet, och att det 
inspirerade honom till att konstruera egna instrument. ‒ Jag 
gjorde faktiskt instrument själv, som påminde om gitarr och 
fiol, av små trälådor, eller snarare papplådor, där jag spände 
snöre över. Jag var väl i 8‒10 årsåldern.

B: Varifrån kommer din musikalitet? 
P: Från min mammas sida. Hon spelade och sjöng till gitarr, 
så till en början härmade jag henne, med ackordspel etc. Där 
finns det även spelmän i släkten, bakåt. Någon har också gjort 
folkmusiklåtar. Jag tror det var min morfar, eller hans släk-
tingar. Min mamma var som sagt duktig på att spela gitarr och 
sjunga. Min syster var ganska bra på fiol.

B: Din Gummesongitarr från 1949, är den en av Karl-Eriks 
första instrument?
P: Ja, den är väldigt tidig, men han byggde instrument tidigare 
också. Han renoverade den en gång på 90-talet, och gitarren 
blev väldigt bra och den är jätterolig att spela på! Jag spelade ju 
även fiol, och då kom jag i kontakt med notskrift. Men sen… 
Ja, jag lärde mig gitarr efter ”Eggers gitarrskola”. Fiolundervis-
ning fanns att få, och det kostade en krona per lektion. Men 
då ska man komma ihåg att en vanlig arbetarlön vid den här 
tiden var ca 2 kr i timmen.

B: Var det en timmes lektion då?
P: Nja, en halvtimme i alla fall.

B: Var det en gång i veckan?
P: Ja, det hette Alnö Musiksällskap, som startade verksamhet, 
för både kör och orkester. Medlemmarna i orkestern under-
visade.

B: Var det svårt att välja mellan violinen och gitarren?
P: Nej, violinen föll bort. Särskilt när jag fått Gummesongi-
tarren märkte jag att den kunde jag få en väldigt bra ton ur, 
utan att egentligen veta hur jag gjorde! (Haa haa…) Fiolen fick 
jag aldrig någon riktig ton i. Det här som jag håller på med i 
höger hand när jag spelar gitarr, vill jag ska upplevas som kon-
tinuitet. Ibland har folk sagt till mig, ”Du spelar så legato, det 
håller ihop”. Det gäller att så långt det är möjligt inte släppa av, 
utan göra ett slags glissando. Om det är melodi med ackom-
panjemang är det viktigt att ha kvar meloditonen, att släppa 

den så sent som möjligt, för att få en känsla av legato. Det är 
många gitarrister som missar detta. När man släpper ett ack-
ord kan man inte släppa allting, utan måste försöka hålla kvar 
något finger så att man håller ihop musiken.

B: Är den här typen av tekniska problem vanliga bland dina 
elever?
P: Ja, det är det.

B: Är det här saker som du kommit på själv? 
P: Det är nog snarare ett försök att ”härma” en stråkkvartett 
eller kör. Att härma ensemblemusik på gitarren.

B: När du möter en gitarrist första lektionen, tycker du dig 
generellt märka snabbt om hon/han har talang, eller är det 
något du upptäcker steg för steg?
P: Det märker man snabbt. Även om de inte gör på det sätt jag 
tycker det borde vara, så upplever man en lätthet hos dem… 
Per Skareng ‒ för att ta ett av flera exempel ‒ hade en ofantlig 
lätthet redan från början. Sedan har man fått ”hyfsa till det” 
men lättheten har de behållit.

B: Har du exempel på en teknisk ”lätthet” hos en elev, men 
en svårare musikalisk förståelse? 
P: Ja, det kan jag ju inte göra något åt… Fastän, att påtala en 
sak kan ju väcka intresse hos gitarristen att ”göra rätt” Många 
vet inte vad termen heter, utan gör rätt ändå. Man upplever 
det man ska spela på ett visst sätt, och det är ju det viktigaste; 
att göra rätt, inte nödvändigtvis veta vad det heter!

B: Tror du man i det sammanhanget kan prata om en mu-
sikalisk intuition?
P: Ja, absolut! Man kan göra rätt från början utan att veta var-
för, eller känna till termen för det. Segova sa till mig: ”You 
have a musical intuition”. 

B: Det måste väl varit härligt att höra?!
P: Ja, det var det. Fastän jag förstod  inte riktigt vad han mena-
de… Sedan undrade han om jag spelade andra instrument? Jag 
berättade då att jag spelat i orkester ganska mycket. Då nicka-
de han instämmande, förstående… Gitarrister kan lätt hamna 
mellan skygglappar, till skillnad från om man t ex sjunger i 
kör. Jag känner till gitarrister som varit på högskolenivå utan 
att någonsin besökt en konsert med annat än gitarr på menyn, 
de gitarristerna finns faktiskt. Det ser jag som en väldig brist!

Pelle visar från vilken takt Anna ska spela. Pelle tar leende emot publikens jubel efter kvällens sånginsats på puben 
(sommarkursen 2009).
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B: Hur många år har du  jobbat som pedagog?
P: Ca 50 år.

B: Om du skulle ge några goda råd till en nyutexaminerad 
gitarrlärare, vad skulle det vara?
P: Tjaa..., det beror väl på vad det är för elever, skulle jag kunna 
säga. Man får inte släppa iväg eleven för långt.

B: Hur menar du då?
P: Ja, man får inte ha den ambitionen t ex att, ”Nu ska den 
här eleven lära sig Concierto de Aranjuez!” Man måste bygga 
under, så de har täckning för vad de ska spela, tekniskt, ja hela 
vägen helt enkelt. Jag tycker mig se många som inte har täck-
ning för vad de håller på med… Jag har alltid försökt hävda att 
man inte spelar så att man lägger in en slags spjutspets på ett 
stycke, när ens kunnande egentligen ligger mycket lägre.

B: Hur undviker man det då?
P: Ja, det är det som är jobbet! Att ha känsla för det. Jag har 
inte släppt en elev utan att de har en teknisk och musikalisk 
täckning för vad de får i uppgift att göra. De måste ju kunna 
instudera själva.

B: Du har även undervisat i gehör. Hur 
startade det?
P: Det var när Konservatoriet startade i 
Falun 1967. Det var tjänster man fick söka, 
och jag sökte på gehör. Det är så mycket att 
ta på i gehör. Det är väldigt roligt! Jag  me-
nar, det är väldigt viktigt att när man hör 
en melodi eller något annat, så ska man ha 
en slags uppfattning om hur det här ser ut 
i skrift. Likaväl som när man ser något i 
skrift, ha en uppfattning om hur det låter, i 
grova drag. Gehör är inte att lära sig hur en 
stor sext låter, det kan vem som helst lära sig, 
utan just förståelsen för sammanhangen.

B: Du gillar all sorts akustisk/klassisk 
musik, vad jag förstår?
P: O ja! Jag har ju spelat i orkester i över tjugo år, fast då var det 
altfiol. Det var i grova drag mellan 1960 till slutet av 80-talet. 
Jag trivdes jättebra att arbeta med händerna, men efter några 
gånger när jag gjorde illa mig, hamnade jag på kontoret. Det 
var en lägre kontorsbefattning, mycket låg… Sedan kom Fram-
näs Folkhögskola in i bilden.

B: Hur då?
P: Man hade börjat med en musiklinje där i mitten av femti-
talet. Jag kom dit 1959. Fastän där spelade jag endast stråkin-
strument. Altfiol var det huvudsakligen, men jag spelade även 
mycket cello. Det lät bättre… det var liksom fel det där… jag 
skulle haft ett större instrument från början. Cellon passade 
mycket bättre! 

B: Men ändå blev det gitarr! Varför?
P: Ja.., jag kom ju in på stråkinstrument där på Framnäs, och 
gick där i fyra år. Senare skulle jag söka en musiklärartjänst. 
Vid den tiden, i Beatles början, var det en enorm hausse på 
gitarr!

B: Så fastän du var stråkmusiker, altviolinist, sökte du en 
gitarrlärartjänst?!
P: Jo, men jag spelade bättre gitarr än altfiol!

B: Var det något slags inträdesprov för den tjänsten?
P: Nej då, de var glada att få en lärare med kombinationen 
altviolin, gitarr och blockflöjt.

B: Du har ju träffat många musiker och gitarrister genom 
åren. ”Banjo Lasse” är en av dem, hur träffades ni?
P: Det var 1946,47, nån gång. Jag hade spelat in ett radiopro-
gram. Det råkade Banjo Lasse höra. Då fanns något som hette 
Svenska Gitarrsamfundet, med bl a David Berg, Banjo Lasse 
m fl. Då gick kontakten via David Berg faktiskt. Så jag var hos 
Banjo Lasse en sommar utanför Göteborg. Han var ju inte 
hemma så mycket p g a folkparksturnéer. Däremot, hela högen 
av det som senare blev hans gitarrbok, låg där. Så den spelade 
jag igenom. Jag spelade väldigt mycket av hans arrangemang. 
Jag spelade även för honom. Han kunde inte undervisa direkt, 
men var en stor inspirationskälla! Det fanns saker i Banjo Las-
ses spel jag inte gillade. Han kunde spela ganska ”risigt” ib-
land. Men det fanns saker jag tyckte om också! Han brydde 
sig inte så mycket om att ansa naglarna, utan raspade lite, så 
var det bra!

B: Vid den här tiden fanns det väl, antar 
jag, inte så mycket pedagogiskt material 
att tillgå som gitarrist. Hur löste du det?
P: Det fanns några skolor. Men jag skrev 
mycket själv. Jag skrev efter vad eleverna kla-
rade av, med tanke på fingrar, nivå etc. Men 
innan jag kom in på Framnäs Folkhögskola 
blev det sejouren hos Segovia, 1958.

B: Hur hamnade du hos honom?
P: Segovia var uppe i Sundsvall 1957 och 
spelade, för ”halvsatt” salong… Konsert-
huset i Stockholm var utsålt/fullsatt flera 
gånger, men inte i Sundsvall… Segovia 
såg lite misslynt ut när han kom in. Efter 
konserten fick jag träffa honom på ”Hotel 
Knaust”. Rektorn på skolan hade nämligen 
känningar inom olika kulturkretsar, och 
han tyckte att ”nu skulle Per-Olof träffa Se-

govia!” Jag minns att jag spelade Allemande ur en Bachsvit. 
Han kommenterade inte spelet nåt särskilt, så där.

B: Var du nervös?
P: Nej!

B: Inte alls?!
P: Han var som en gemytlig farbror! Det var roligt, rent av! 
Han tyckte jag skulle åka till Siena i Italien. Det var ju långt 
bortom horisonten för mig…

B: Från Sundsvall…till Siena…
P: Ja, Luleå till och med! Jag fick hjälp av en som kunde ita-
lienska och fick så småningom svar att jag var välkommen dit!

B: Hur finansierade du den resan?
P: Det var jobba och spara…

B: På Stålverket i Luleå?
P: Ja just det.

Pelle berättar att han och hans fru besökte Siena under 1958. 
Kursen omfattade 2 (!) månader, mellan 15 juli och 15 sep-
tember. Hustrun Lis-Marie broderade och Pelle spelade gitarr.

”När jag spelar 

Giuliani försöker 

jag spela som Hans 

Leygraf skulle 

spelat det på 

piano”
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(Han träffade även Segovia i Spanien 1965, i Santiago de 
Compostela under fyra veckor. Anton José var även lärare den 
gången.)

B: Hur var det att komma till Siena?
P: Det var ett sorts inträdesprov när man kom. Segovia valde 
ut några, ”klicken”, som fick spela Masterclass för honom. 
Resten, ”högen”, fick spela för Alirio Diaz. Jag hörde till dem. 
Jag spelade flera stycken för Diaz, och senare frågade han en 
dag: Vill du spela det här för maestro Segovia ikväll? Javisst, 
det kan jag väl göra sa jag.

B: Var du nervös den gången då?
P: Nej.

B: Jag får intrycket att du inte haft särskilda problem med 
rampfeber, stämmer det?
P: Det kom senare, när jag började komma upp i 50-årsåldern. 
Nu däremot, när jag är 75, gör det mig ingenting, nu spelar det 
ingen roll. Det är som att sitta hemma! Å andra sidan spelade 
jag inte något svårt, inte. Segovia var väldigt nöjd med mitt 
spel! ”You have a wonderful pluck!” sa han.

B: Var det spel med naglar som gällde?
P: Ja då.

B: Hur lärde du dig detta med nagelvård?
P: Det var David Berg som lärde mig det. Sedan känner man 
ju, när det tar bra och när det går lätt att komma förbi sträng-
en. Är nageln för lång går det trögare förbi strängen.

B: Många gitarrister genom åren har dig att tacka för en bra 
teknik, inte minst i höger hand. Hur lärde du dig det?
P: Det är ingen som lärt mig det! Däremot diskuterade jag 
mycket med en pianolärare, det finns mycket som är nästan 
likadant. Även om instrumenten naturligtvis skiljer sig åt, så 
spelar man både melodi och ackord samtidigt, det är det jag 
menar, t ex kontakten med instrumentet. Studerar man även 

en harpist ser man att de har kontakt med strängarna. De hop-
par inte mellan strängarna med fingrarna, utan de har kontakt 
hela tiden med något finger, med undantag när det ska vara 
ackord (arpeggio är ju en term vi alla gitarrister känner igen, 
som betyder just ”harpmässigt”; BM anm.).

B: Har du iakttagit just harpister?
P: Ja, det har jag, på nära håll, det är ganska roligt! Man har 
ju både harmoni och melodi. Själva rörelsen kan variera. Pia-
nister spelar ju lite olika. Vi gitarrister har ju höger hand alltid 
på samma ställe, vilket skiljer oss från pianister och harpister.

B: Vilka andra gitarrlärare förutom Segovia har du träffat?
P: Jag har varit på kurs för Walter Gerwig, det var väldigt in-
tressant! Han var lutenist, från Tyskland, gick bort i mitten av 
60-talet. Det var via en kamrat som studerade för honom som 
jag fick kontakt. Det var ju väldigt inspirerande, men en helt 
annan musik. Det blev ju lutmusik på gitarren, men då köpte 
jag en luta också. Men det blir ungefär som för Julian Bream, 
med naglar och med ”gitarrmanér”! 

B: Jag får intrycket att du är bred i din repertoar och musik-
smak. Är det något som utvecklats genom åren?
P: I och med att jag suttit i orkester och sjungit mycket i kör, 
vilket jag gör fortfarande, får man lite bredare smak. Sedan 
lyssnar jag väldigt lite på gitarrmusik, t ex på radio, eftersom 
kammarmusik och symfonilitteraturen är så mycket rikare. 
Ta vilken ungdoms-stråkkvartett du vill av Mozart t ex, så är 
det storartad musik! Jag spelar ändå gärna de som vill kall-
las wienklassiker; Sor, Giuliani, Carcassi m fl. Då försöker jag 
spela dem så som en pianist skulle göra… Hans Leygraf, exem-
pelvis, som jag tycker spelar just den wienklassiska repertoa-
ren fenomenalt bra! När jag spelar Giuliani, försöker jag spela 
som Hans Leygraf skulle spelat det på piano. Han besökte 
Falun för en tid sedan, vid 85 års ålder för en föreläsning, och 
spelade utsökt!

"Näst sista dagen vid sommarakademin i Santiago de Compostela, Spanien 1965. Det var uppspelning inför jury, om man ville ha ett "certifikat". Lärare från 
andra instrument plus Segovia sitter i "panelen". Jag spelade så länge de ville lyssna, men minst preludium och allemande ur Bachs lutsvit nr 1. Gitarren är en 
Gummeson 1961. José Tomàs var Segovias assistent och min huvudsakliga lärare."
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B: Har du önskat att du fått spela mera konserter än vad 
det blivit?
P: Jo, det har jag väl, men jag har alltid haft heltidstjänster, och 
mer än så. Det har helt enkelt inte funnits tid till det. Dess-
utom har jag aldrig salufört mig på den sidan, aldrig bett att få 
spela någonstans.

B: …utan du har själv blivit tillfrågad då?
P: Ja, just det. Alla framträdanden i radio etc. 

B: Efter Framnäs Folkhögskola hamnade du i Falun, när 
var det?
P: Det var 1967. Jag trivdes bra där. Jag jobbade där i 31 år tills 
jag gick i pension.

B: Jag minns att du en gång sa att ”det 
finns gitarrister som tror att det är konst-
närligt att spela orytmiskt”. Vad tror du 
det beror på?
P: Jag vet inte. Jag tror att gitarrister har 
mera manér för sig än vad en proffsig pianist 
har. En gitarrist som spelar de här kända gi-
tarrkonserterna med orkester måste ju precis 
som pianister spela rytmiskt. Då finns det 
inte så mycket att tugga på, inte! Ibland får 
jag en känsla av att vissa gitarrister redan vid 
instuderingen av ett stycke studerar in ma-
neren också… att man inte spelat in stycket 
rytmiskt först. Det har jag själv däremot all-
tid gjort. Ibland är det så orytmiskt så det är 
svårt att höra om det är 3- eller 2-takt, det 
verkar hänga i luften

B: Vad gör du då om du träffar på en elev som har alla dessa 
”manér”?
P: Det har inte hänt ofta, men vid några tillfällen. Jag har då 
koncentrerat mig på de nya stycken som studeras in, att ryt-
men blir korrekt. Man måste ju också ge eleven frihet! Jag kan 
ju inte peka på varenda ton och säga ”så här ska du göra!”. Bara 
så man håller sig inom en viss ram, så att stilen blir riktig.

B: Hur spelar man tror du för att beröra en publik?
P: Ja, säg det… Om jag visste! Fastän det handlar delvis om 
att melodin löper genom frasen, i stället för lösryckta toner. 
Artikulation i musiken, som rimmar med genren/stycket, är 
också viktigt.

B: Vem/vilka gitarrister har varit förebilder för dig?  
P: Ja, Segovia naturligtvis. Ibland tittar många gitarrister 
lite snett på honom, men Segovia hade en enorm förmåga att 
fängsla en publik! Det finns ingen som gjort detsamma! Det 
är Segovia och pianisten Rubinstein, kanske någon mer. Dess-
utom lutenisten Walter Gerwig. En fin människa, och som 
spelade enormt fint! Han hade en vacker ton i sin luta. Många 
lutenister idag låter lite ”pluttiga”, jag saknar klang. Det hade 
Gerwig.

B: Kanske ligger där också en nyckel till att beröra en pu-
blik.?
P: Ja, det tror jag. Man måste också ha en förståelse för det 
musikaliska förlopp man spelar, det är väldigt viktigt. 

B: Har du liksom jag varit med om ett framförande av 
Bachs musik exempelvis, som spelas tekniskt oklanderligt, 

men som lämnar en oberörd?
P: Ja, det är märkligt… Man kan även fundera på vad som gör 
en melodi bra, att den fastnar. Jag tror att kvalitén i en melodi 
ligger däri att den kan beröra, och att det alltid är en ton med 
en kärna eller lyster i, att man inte bara ”penslar” över strängen 
så där… Det är samma sak med stråkinstrument, att stråken 
verkligen fäster på strängen.

B: Kan man sammanfatta det med att spela medvetet?
P: Ja, det måste ju höras att man ger något!

B: Hur gör man det då?
 P: Ja.., man kan jämföra med en flöjt, där i ena fallet man 
enbart hör väs/blåsljudet och i andra bara kärnan i tonen, en 

klang med lyster i. Man har ju som gitarrist 
så lite tid på sig. En hundradels sekund pre-
cis när man släpper strängen… att det blir 
lystern! På violinen kan jag justera medan 
stråken rör sig.

B: Jag uppehåller mig fortfarande med 
detta att beröra. Du nämnde för mig tidi-
gare att du hört någon spela med inlevelse, 
men den var inte äkta, hur menar du då?
P: Man kan ju kämpa sig till det där…

B: …Man lär sig att i takt nr 70 ska det 
vara ett vibrato…?
P: … eller ett stödanslag!

B: Kan man sammanfatta det med att säga 
att hela människan/musikern måste vara 
med?

P: …ända inifrån i skjortans mörker! Eller jag brukar säga att 
själen måste vara med. Kanske vagt, men det kan man inte 
komma ifrån, det är vagt, men det är väldigt spännande!

B: Kan det finnas en rädsla att röja vad som finns ”inuti 
skjortan”, som gör att musiken inte berör?
P: Ja, det skulle kunna finnas den möjligheten. Men inte för 
min del! När jag spelade som pojk, i konfirmationsåldern, sa 
en präst en gång: ”Det låter så helt när du spelar Per-Olof ”. Jag 
tror att jag alltid haft som en drift att hålla ihop spelet, att det 
ska vara legato, och att det skulle bli så bra ton som möjligt

B: Då handlar det kanske mycket om att melodin blir herre 
på täppan?
P: Ja, fast det är viktigt det som är under också, det som bär 
upp. Det måste som sagt, kännas att den som spelar verkligen 
ger något, och då inte bara det som är inövat. Det handlar om 
att bemästra, men det är inte samma sak som att det berör. 
Att klara sig helskinnad igenom stycket, att tekniskt bemäs-
tra svårigheterna, är ju naturligtvis en förutsättning. Men att 
dessutom kunna ge så att det känns…

B: Vad krävs då?
P: Säg det… det är jättesvårt... Jag kan bara prata för mig själv. 
Jag känner hela vägen inifrån och ut i nageln, att det här är det 
jag just nu vill förmedla. Då blir det lyster, och då når det ut!

”Jag tror att 

kvalitén i en 

melodi ligger i att 

den kan beröra”
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Felipe Pedrell (1841–1922)

Jag är åter i katalonien…

Åter i tankar och beundran för denna dynamiska och kreativa 
region…

Mina funderingar går naturligtvis till det som ligger mig varmt 
om hjärtat: musiken och gitarren. Alla fina och inspirerande 
kompositioner av katalanska tonsättare som Isaac Albéniz, 
Francisco Tarrega, Enrique Granados. Stora musiker och mu-
sikpersonligheter som Pablo Casals och…. Felipe Pedrell. Vi 
ser eller hör i dag ytterst sällan någon komposition av Pedrell. 
Men när vi läser om tiden runt 1900 och de katalanska och 
spanska  musikkretsarna så förkommer Felipe Pedrells namn 

mycket ofta. Han omnämns  som lärare, inspiratör och myck-
et betydelsefull musikforskare. Vem var han, och vad skapade 
han? Hur var hans inflytande på de kompositörer vars musik 
vi i dag ofta hör på gitarr? Hur var tidsandan, och det samhälle 
som Pedrell och hans samtida rörde sig i?

Då som i dag var Katalonien en stark och dynamisk region 
med eget språk och stor självkänsla. De politiska händelserna 
i Spanien som helhet under 1800-talet var bitvis mycket dra-
matiska. Åren före Pedrells födelse hade Spanien skakats av 
ett grymt inbördeskrig: första Carlistkriget. Under Pedrells 
fortsatta levnad skulle det följa fler oförsonliga inbördeskrig i 
Spanien, ‒ statskupper och politiska attentat från ytterlighets-

En stor musikpersonlighet och inspiratör inom 
det spanska musiklivet
av Stig-Arne Widén
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rörelser i det spanska samhället. Attentaten var många och 
spektakulära under årens lopp. Som när en anarkist år 1893 
lät detonera en sprängladdning mitt under pågående föreställ-
ning på Gran Teatro del Liceo i Barcelona. Barcelonas eget 
operahus och stolthet, till stor del uppfört med medel som en 
välbärgad borgarklass hade bidragit med. Många människor 
dog i attentatet och förstämningen var stor. Efterräkningarna 
för attentatsmannen själv och flera misstänkta, som var oskyl-
diga, blev hårda och grymma. 

Barcelona hade under 1800-talet växt fram som en stor met-
ropol i Spanien med många företag och industrier. Hamn-
verksamheten hade växt i betydelse. Det var tider då Spanien 
långsamt förändrades från agrarsamhälle till industrination. 
Behovet av arbetskraft var stort i Barcelona och man hade en 
invandring från både spanska regioner och från de spanska 
kolonierna. Många människor flyttade till Barcelona från An-
dalusien. I dessa kretsar fanns aktiva anarkister och kommu-
nister som ville påverka samhället på sitt eget sätt. Det sam-
hälle som man upplevde som djupt orättvist. Just Barcelona 
drabbades stundtals av politisk oro.

Förändringarna av det spanska samhället gick långsamt och 
medförde antagligen därför ett oförsonligare förhållande mel-
lan olika politiska grupper i samhället  än i många andra län-
der. Ett påtagligt resultat av detta var inbördeskriget 1936–
1939. Detta tragiska krig, som utmynnade i Francisco Francos 
diktatur under många följande år.

För att nu återvända till den tidsperiod som jag vill belysa så 
var inte  tillvaron bara fylld av våldsamheter och otrygghet. 
Under 1800-talets senare hälft och in på 1900-talet så blomst-
rade det spanska kulturlivet  inom flera områden: måleri, lit-
teratur och musik. Den spanska musiken hade också blivit på 
modet ute i Europa. Klangerna och stämningarna i musiken 
kändes spännande och exotiska. Albéniz, Granados och Tar-
rega  hade stora framgångar med sin musik under turnéer i 
andra länder. Spanien väckte intresse med sin sammansatta 
kultur. Man började resa till Spanien i takt med att landet blev 
mer tillgängligt genom bl.a. utbyggda järnvägar. Vår kände 
svenske målare Anders Zorn gjorde flera resor till Spanien och 
framförallt Andalusien under 1880-talet. Detta resulterade i 
ett antal fantastiskt fina målningar och bilder med finstämda 
ljusförhållanden som skildrar det genuint spanska.  

Det finns inte någon musikvetenskaplig biografi skriven på se-
nare tid om Felipe Pedrell likt de biografier som Walter Aaron 
Clark skrivit om Isaac Albéniz och Enrique Granados. Men 
Clark har skrivit artikeln om Felipe Pedrell i ”New Grove” 
(se litt.förteckningen nedan) och han kommenterar Pedrell i 
olika sammanhang. Så låt oss se på några fakta och händelser 
i Pedrells liv.

Felipe Pedrell föddes den 9 februari 1841 i den sydkatalanska 
staden Tortosa. Felipe blev körgosse i katedralen i Tortosa vid 
sju års ålder och det var också där han fick sina grundläggande 
musikaliska kunskaper i undervisning hos Juan Antonio Nin 
y Serra. Han studerade solfège (se anm.), harmoni och trans-
kription. I övrigt så var Pedrell självlärd i musik. Han skrev i 
sin ungdom mycket vokalmusik, både profan och sakral. Se-
nare i livet skrev han såväl operor som zarzuelas (se anm.) som 
ren instrumental musik m.m. Felipe Pedrell kom till Barcelo-
na 1873 i samband med att han blev direktör vid operetthuset 
Teatro Circo. Under åren 1874 och 1875 skrev han operorna 

L’ultimo Abenzerragio respektive Quasimodo. Dessa hade 
sina premiärer vid Gran Teatro del Liceo i Barcelona. Pedrell 
blev med tiden mer och mer intresserad av musikvetenskap 
och ägnade sig åt studier i musikhistoria, folklore samt tidig 
musik under två år i Italien (1876‒77). Därefter var han i Paris 
under två år och arbetade med opera innan han åter bosatte 
sig i Barcelona. Under Parisvistelsen ökade Pedrells intresse 
för Wagners musik och sätt att komponera.

I början av 1880-talet var Pedrell en etablerad operatonsättare 
och känd som en musikalisk ”nationalist”. Isaac Albéniz bör-
jade studera komposition för Pedrell 1882/83. Albéniz kände 
att han behövde utveckla sina tekniska färdigheter när det 
gällde form, kontrapunkt och orkestrering. Pedrell var som 
sagt en stark förespråkare för musikalisk nationalism och an-
såg att folksången utgjorde den ideala grunden för den spanska 
konstmusiken. Felipe Pedrell lyfte också fram den katalanska 
musiktraditionen. Hans ”nationalism” inskränkte sig dock 
inte till Katalonien utan omfattade hela Spanien. Albéniz 
beundrade Pedrell mycket som lärare och kompositör, vilket 
avspeglar sig i breven till Felipe Pedrell. De  började ofta ”Käre 
mästare”. Det mest väsentliga utflödet av tiden hos Pedrell var 
att Albéniz stärktes i sin övertygelse att använda folklore från 
sitt eget land som bas för komposition. Albéniz komponerade 
ju ett antal charmiga och distinkta verk i ”spansk stil” för pia-
no, vilka mottogs entusiastiskt, inte minst vid framträdanden 
ute i Europa. Många av verken har fått en permanent plats i 
pianorepertoaren – och hörs nu mest i transkriptioner på gi-
tarr! 1888 var det världsutställning i Barcelona och Albéniz  
höll där ett tjugotal pianokonserter. Felipe Pedrell kommente-
rar konserterna i en artikel där han förutspår att Isaac Albéniz 

Bild från Wikipedia
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skulle komma att bli en stor personlighet i den europeiska mu-
sikvärlden. Något som verkligen blev infriat genom Albéniź  
succéer både som kompositör och konsertpianist.

1883 kommer Felipe Pedrell i kontakt med en ung Enrique 
Granados. Granados hade gått i pianoundervisning hos den 
då i Barcelona högt ansedde pedagogen Joan Baptista Pujol. 
Pujol märkte snabbt Enriques utomordentliga talang och 
uppmuntrade honom att ställa upp i en tävling. Den jury som 
skulle avgöra tävlingen bestod bl.a. av Felipe Pedrell och Isaac 
Albéniz. Enrique Granados vann tävlingen! Granados började 
att studera komposition för Pedrell och det blev ett ömsesidigt 
nöje dem emellan. Pedrell prisade Granados talang och kapa-
citet som visade sig efter hand genom undervisningen. I korre-
spondensen dem emellan visar Granados sin uppskattning för 
Pedrell bl.a. genom att i sina brev kalla honom för ”Maestro”. 
Kontakterna fortsatte och så småningom, när Enrique Grana-
dos år 1901 hade grundat sin ”Academia Granados”, så var en 
av höjdpunkterna efter några år de föreläsningar som Felipe 
Pedrell höll (1905‒06) på temat ”Ursprung och utveckling av 
musikaliska former” (fritt översatt).

Under början av 1880-talet gav också Felipe Pedrell ut mu-
sikvetenskapliga tidskrifter: 1882 kom Salterio sacro-hispanico 
där Pedrell publicerade många arbeten av tidiga spanska kom-
positörer. Att lyfta fram tidiga spanska kompositörer är en av 
Pedrells verkligt stora musikvetenskapliga gärningar. 1888 
introducerades den periodiska skriften La ilustración musical 
hispano-americana som kom att innehålla Pedrells mest bety-
dande forskning. Han medverkade också aktivt med artiklar i 
andra periodiska skrifter som La España musica.

Parallellt med sin musikvetenskapliga gärning komponerar 
Pedrell oförtrutet operor och andra verk. Under åren 1887–
1889 presenteras tre operor: Eda, ”Lilla Carmen” och Mara! 
1890 började så Pedrell att arbeta med sin monumentala Els 
Pirineus el. Los Pirineo, en operatrilogi med prolog. Citat av 
medeltida och renässansmusik blandades med modern har-
monik och wagnerianska ledmotiv. Operan hade också knyt-
ning till Katalonien. Den hade sin premiär år 1902. I boken 
Por Nuestra Música (1891) presenterar Pedrell sin syn på 
spansk nationell opera. Han är inspirerad av och förespråkar 
Wagners idéer, vilket också i viss mån påverkar ett antal span-
ska kompositörer.

1894 flyttar Felipe Pedrell till Madrid. En mycket framgångs-
rik och produktiv period inleds. Den kommer att vara i tio år. 
Pedrell tillträder som professor i körsång vid konservatoriet. 
Han innehar också en professur vid Ateneo. Pedrell blir in-
vald i Real Academia de Bellas Artes. Han fortsätter också att 
komponera. Han organiserar konserter, grundar en kör, utger 
musik – och undervisar…. Listan blir lång med många impo-
nerande aktiviteter. Pedrells roll som den stora auktoriteten i 
spansk musikvetenskap blir allt tydligare. Hans betydelse var 
stor  för återupplivandet av kyrkomusiken i Spanien. Pedrell 
skrev många arbeten kring spansk liturgisk musik och sam-
manställde samlingar och utgåvor av kyrkomusik, både tidig 
och samtida. Han är den som på allvar lyfter fram tonsättaren 
Tomás Luis de Victoria (1548–1611), en kompositör som ju 
uppskattas mycket i vår tid. Året 1904 återvänder Pedrell till 
Barcelona. Han fortsatte oförtrutet sin musikvetenskapliga 
forskning och skrev bland mycket annat biografier om olika 
tonsättare (bl.a. Victoria) samt bio-bibliografiska lexikon om 
spanska, portugisiska och latinamerikanska musiker.
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 Under sin tid i Madrid träffar Pedrell år 1901 en då tjugo-
femårig Manuel de Falla. När de två knöt kontakt var de 
Falla redan en etablerad kompositör, om än i ett begynnande 
skede. De Falla blev med tiden den spanska kompositör som 
idag räknas som 1900-talets främsta och mest namnkunniga. 
Vid tiden för bekantskapen med Pedrell  hade de Falla un-
der några år ägnat sig åt att komponera zarzuelas. Något som 
många av de namnkunniga spanska tonsättarna varit tvungna 
till för att kunna finansiera sin tillvaro. Lyckan med detta för 
de Falla var inte stor: endast en eller möjligen två framfördes. 
Åren 1901–04 blev betydelsefulla och vägledande för de Fal-
las kompositionsgärning. Pedrell rådde bl.a. de Falla att satsa 
på komposition snarare än piano. I Spanien fanns redan en elit 
av lysande pianister som t.ex. Albéniz och Granados. I samta-
len mellan de Falla och Pedrell visade Pedrell på ett överty-
gande sätt betydelsen av den stora spanska polyfona traditio-
nen från 1200-talet och framåt i tiden. Han framhöll också 
det egna landets rikedom vad gällde folklore. Detta var tankar 
som Pedrell redan hade utvecklat i Por Nuestra  Música (1891). 
Dessa influenser kom därför  att återfinnas i många av de Fal-
las kompositioner. Den spanska folkloren med bl.a. cante jon-
do hade en avgörande betydelse för operan La vida breve. Den 
blev färdigskriven av de Falla år 1905, uppförd 1913 i Nice. 
Efter premiären på La vida breve skrev Pedrell mycket positivt 
om de Fallas storhet och originalitet som kompositör. De Fal-
la å sin sida hedrade Pedrell i en skrift ett antal år senare. De 
Falla hade fått starka intryck av Pedrells syn på folksång och 

hur den skulle framföras. Han framhöll att Pedrell hade styrt 
spanskt musikskapande mot en nationell konst. Varje nation 
skulle bygga sitt musikaliska/artistiska system på den egna 
grunden av traditionell musik. Även i sin kompositionsgär-
ning återkommer de Falla till Felipe Pedrells kompositioner. 
Förutom arrangemang av ett antal kompositioner av Pedrell 
så tillämpade de Falla vissa passager i Pedrells verk bl.a. från 
operan Los Pirineos. Även Pedrells transkriptioner av gammal 
spansk musik låg till grund för de Fallas komponerande. I slu-
tet av 1930-talet komponerade de Falla  ett hyllningsverk till 
bland annat Debussy och Pedrell. 

Under 1910-talet och fram till sin död 1922 så går Pedrell 
igenom och systematiserar mycket av sina arbeten. Böcker, 
artiklar och kompositioner. När det gäller Pedrells egna kom-
positioner kommer under denna tid en självkritisk period med 
personliga omvärderingar. Pedrell hade haft höga ambitioner 
som tonsättare, och han kände att han inte hade fått den upp-
skattning som han förväntat sig. Han upplevde en allt större 
frustration och förstörde många av sina kompositioner som 
förelåg i manuskript…

Hur ser man då i vår tid på Pedrells stora gärning inom mu-
sikområdet? Musikforskaren Walter .A. Clark kommente-
rar och utvärderar Pedrell i flera sammanhang. Clark menar 
att det i dag är svårt att värdera Pedrell som tonsättare, inte 
minst för att mycket av den musik som finns kvar av Pedrells 
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hand endast föreligger i manuskript. Det finns dessutom få 
moderna utgåvor eller inspelningar av de olika verken. Otvi-
velaktigt så var Pedrell en mångsidig tonsättare, med operor, 
sånger och körmusik. Han skrev också instrumentalmusik 
för orkester och för kammarmusikaliska sättningar. Ser man 
t.ex. på Pedrells  egna pianokompositioner som inkluderar 
danser, arrangemang, fantasior etc, så har mycket lite ‒ om än 
något ‒ funnit vägen in i standardrepertoaren. Clark menar 
att Pedrells största framgång när det gäller komposition  var 
att inspirera andra kompositörer genom publikationer, före-
läsningar och privatlektioner! 

För att ta de kompositörer som jag har valt att begränsa mig 
till i detta sammanhang, Albéniz, Granados  och de Falla, så 
är det uppenbart att alla tre respekterade Pedrell mycket högt 
och att de tog stora intryck av honom på flera sätt. Vad gäller 
det personliga uttrycket i de egna verken hos dessa tonsättare 
så utvecklade de sin egen stil. Men att de fick en stor musika-
lisk/kulturell påverkan från Pedrell är uppenbart. ”Linjerna” 
från honom klingade in i framtiden…

I andra sammanhang där Pedrell verkade som musikforskare, 
förläggare, körledare etc, så är hans livsverk outplånligt. Hans 
många kontakter och möten med olika musiker och tonsät-
tare, och hans olika inflytelserika poster i spanska kulturlivet. 
Pedrell var en stor auktoritet på många sätt. 

*
Det har börjat skymma och jag vandrar ner mot havet. Blickar 
ut över det vackert blå vattnet vid Costa  Bravas kust. Långt 
bakom mig reser sig vita toppar på Pyrenéernas mäktiga bergs-
kedja. Ett vackert landskap. Tankarna för mig då åter till 

Felipe Pedrell och att jag knappast lär få höra och se operan Los 
Pirineos. Jag skänker honom ändå min tacksamhet för hans 
livsgärning som fortfarande spelar så stor roll i vår musikvärld. 
Mörkret faller allt tätare och den enda musik som nu hörs är 
” den eviga”: från vågorna som sköljer mot stranden…

Litteraturförteckning och källmaterial

The New Grove’s Dictionary of Music (artikel om Felipe Pedrell skriven av 
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1998) samt Enrique Granados, poet of the piano (Oxford University Press, 
2006). (Walter A. Clark är professor i musikvetenskap vid University of 
California. Där är han grundare och director för Center for Iberian and 
Latin American Music.)
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Nationalencyklopedin
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Anmärkningar:

Begreppet solfège står för särskilda övningar inom sångpedagogiken som 
syftar till att träna röstteknik och tonträffningsförmåga

Zarzuelan är en gammal spansk musikteaterform med sång, dans och talad 
dialog. Den hade sin begynnelse under 1600-talet. Efter en nedgång under 
1700-talet fick zarzuelan en renässans från mitten av 1800-talet.              
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Det är elva Pixinguinha-kompositioner som ingår i projektet, 
och de är ganska varierande i stil: tre choros, tre choros cancao, 
två valsas, en choro serenata, en choro vivo och en shottish. I 
de mer livliga spåren kan man få en känsla av att Roland Dyens 
försöker spela upp en hel choro-ensemble genom gitarren, och 
han lyckas väldigt väl med den föresatsen, gitarren ”får många 
diversa röster” t ex i den sprudlande choron ”Atencioso”. Se-
dan finns de mer ljuva och mjuka kompositionerna som val-
sen ”Rosa” och choro cancaon ”Carinhoso”, dessa behandlar 
Dyens med stor respekt och ornamenterar på ett utsökt sätt 
så att han endast behåller och utvecklar den känsliga tonen i 
sångerna. I andra spår kan man ibland känna av Dyens egen-
sinnighet när enstaka toner får stå ut i korta motrytmer eller 
motsträviga protester i register en bit bort från melodislingan. 
Den mest extrema tekniska detaljen i arrangemangen är när 
Dyens låter shottishen Gargalhada inledas med ett virvel-
trumme-efterliknande ljud som jag tidigare bara hört från fla-
mencogitarrister. Effekten åstadkommes genom att man drar 
sjätte strängen över femte strängen och sedan spelar rasgeado 
över dem båda. I ”Carinhoso” briljerar Dyens med att i en vers 
spela melodin en oktav lägre, samtidigt som han i det högre 
registret imiterar hur en cavaquinho (brasilianskt fyrsträngat 
litet gitarrinstrument) skulle ha ackompanjerat melodin. 

Även om Roland Dyens arrangemang av många av Pixing-
uinha-kompositionerna är mycket avancerade och kanske 
inte något man normalt skulle rekommendera till andra än 
professionella gitarrister och (som i mitt fall) aficionados av 
brasiliansk musik, så tycker jag att det ändå är spännande att 
kunna smaka på dessa vackra arrangemang. Den som inte 
omedelbart kan spela hela arrangemangen kan njuta av att ta 
sig igenom partier och förenkla de svårare genom att skala av 
de vildare Dyens-utflykterna. Och som jag sagt tidigare, det 
är utsökt vacker musik som nu en större publik kan lyssna på 
(och några fler kan spela den). 

ROLF NILSéN

Roland Dyens: Naquele 
tempo. Music of the brazi-
lian master Pixinguinha. 
GSP 1035CD

Roland Dyens: Music of 
the brazilian master Pix-
inguinha. Arranged for 
solo guitar by Roland Dy-
ens. GSP 265

Alla som ägnar lite tid åt att 
bekanta sig med brasiliansk 
populärmusik möter snart 
namnet Pixinguinha, en 

legendarisk kompositör och musiker som är djupt respekte-
rad i alla brasilianska musikaliska kretsar som en inspiratör 
och förebild för dagens och föregående generations musiker. 
Pixinguinha var hans artistnamn, men hans dopnamn var 
Alfredo de Rocha Vianna Jr och han levde mellan 1888 och 
1973. Den folkliga genre som Pixinguinha främst ägnade sig 
åt var choros, men han räknas som en föregångare för den våg 
av samba- och bossa nova-kompositörer som erövrade värl-
den från 1950-talet och framåt, med Antonio Carlos Jobim i 
spetsen. Jag hade fastnat för Pixinguinhas kanske mest kända 
choro cancao, Carinhoso, och letade efter gitarrarrangemang 
för denna när jag plötsligt hörde om att Roland Dyens precis 
utgivit en ny cd och en samling av arrangemang helt ägnade åt 
Pixinguinhas musik. 

Jag hade tidigare hört Carinhoso bl a i Baden Powells gitarrar-
rangemang och på senare tid även med Yamandú Costa ack-
ompanjerande en hel konsertsal (Carinhoso är en sång som alla 
brasilianare med självaktning kan utantill, verkar det).

Jag har den djupaste respekt för Roland Dyens, som gitarrist, 
kompositör och arrangör är han ju en av vår tids stora namn. 
Det var därför med spänd förväntan jag öppnade paketen från 
hans förläggare och skivbolag. Och jag blev inte besviken.

Redan denna idé att spela in några av Pixinguinhas mest 
kända kompositioner på en cd är en välgärning i sig, särskilt 
när man som Dyens är en världsartist och härigenom kan pre-
sentera musiken för en stor publik över hela världen. Men alla 
som känner Roland Dyens vet ju att han aldrig skulle nöja sig 
med en sådan målsättning. Dyens har ju tidigare arrangerat 
och även själv skapat kompositioner ur så vitt skilda musiksti-
lar som jazz, tango, rock, bossa, chanson, etc etc. Och oftast 
händer det spännande saker när Dyens tar sig an en känd gam-
mal komposition, han verkar kunna leta fram nya spännande 
arrangemangsmöjligheter ur den mest uttjatade standardlåt. 
Och dessutom innebär det ibland hisnande utflykter inom 
modern avancerad gitarrteknik. 

Så, hur har Roland Dyens då förhållit sig till Pixinguinhas 
gamla choro-klassiker?
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The Balcarres Lute Book. Edited by Matthew Spring. Vo-
lume I, Introduction and Facsimile. Volume II, Transcription 
and Commentary. The Music of Scotland Ceòl na h-Alba 2 
utgiven av The Universities of Glasgow och Aberdeen. Glas-
gow and Aberdeen 2010. ISBN: 978-0-85261-846-2. Pris 95 
GBP

En lutmusikutgåva av betydande tyngd och format både rent 
fysiskt och innehållsmässigt måste man nog säga om Music of 
Scotlands andra volym i en planerad serie med nyutgivningar 
av det skotska musikarvet. Att lutboken kommer tidigt i se-
rien skvallrar om dess betydelse i den skotska musikhistorien. 
Balcarres lutbok är det mest omfångsrika och betydelsefulla 
brittiska lutmanuskriptet från andra hälften av 1600-talet. 
Den är ägnad den 11-koriga barocklutan (med varierande 
stämningar i accords nouveaux) och är naturligtvis noterad 
i fransk luttabulatur. Inte minst viktig är handskriften som 
en rik källa till den skotska musiken och en betydande del av 
musikmaterialet är av skotskt ursprung. Men här finns också 
mycket engelsk och fransk musik och sammanlagt omfattar 
handskriften drygt 250 kompositioner. En av de mer framträ-
dande personerna i handskriften är en Mr. eller Master Beck, 
troligen en John Beck som var musiker i Edinburgh. Anknyt-
ning till honom finns i inte mindre än 185 av de drygt 250 
satserna. Ett tjugotal satser har franskt ursprung varav drygt 
hälften har Gallot som upphovsman och möjligen kan denne 
vara identisk med Gallot d’Angleterre med det troliga namnet 
Henri-François Gallot. Det finns andra spår av denne Gal-
lot i engelska källor, t.ex. ”de Gallot’s guitar book”. Balcarres 
lutbok är och har varit i samma familjs ägo sedan den färdig-
ställdes i slutet av 1600-talet och den har först uppmärksam-
mats under senare delen av 1950-talet. Utgivaren, Matthew 
Spring, antar att lutboken ursprungligen var avsedd för eller 
t.o.m. anlagd av Margaret Campbell, fjärde hustru till Colin 
Lindsay, tredje earlen av Balcarres. Jag vill dock hålla det för 
mera troligt att handskriften anlagts av den professionelle 
musikern John Beck. Balcarres är ett skotskt herresäte som 
ligger på Skottlands östra kust och närmast större och kända 
ort är den gamla universitetsstaden St. Andrews. Första de-
len av Balcarres lutbok med omfattande inledning med alla 
tänkbara bakgrundsfakta och faksimil av handskriften föl-
jer handskriftens original, d.v.s. liggande folioformat, och är 
t.o.m. något större för att ge plats åt numrering av satserna 
samt kommentarer. Detta har styrt formatet även på volymen 
med transkriptioner och kommentarer. Förståeligt, men lite 
otympligt när man vill läsa introduktion och kommentarer. 
Båda volymerna väger också drygt 2,5 kilo tillsammans. I 
sanning en Monumenta-utgåva! Faksimildelen lämnar en del 
övrigt att önska även om man kan glädjas över att den är i ori-
ginalets format. Jag tycker man kunde ha skapat lite mera kon-
trast mellan den gråa bakgrunden och den noterade musiken 
för att underlätta för lutenisten/exekutören som vill under-
söka eller spela direkt från luttabulaturen. Transkriptionen på 
två system har försökt förena musikforskaren och musikerns 
behov. Eftersom originalhandskriften har mycket få fel och 
har tydliga attribueringar så har ederingsarbetet varit relativt 
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ling med andra ord, men det har den gemensamt med många 
andra luttabulaturböcker (både tryckta och i handskrift) från 
tiden. Det finns många gemensamma drag och kopplingar 
med en annan luthandskrift, Peter Fabricius lutbok, som är 
samtida och från samma geografiska område. Huvuddelen av 
handskriften är noterad i fransk luttabulatur för en sex- till 
åttakorig renässansluta, men här finns också några exempel på 
tysk luttabulatur och några satser för cister. Ett faksimil ska ju 
ge en hyfsat trogen avbildning av originalet och med de många 
skribenter som varit verksamma så blir resultatet blandat vad 
avser tydlighet och lättlästhet. Med modern teknik går det att 
förbättra läsbarheten i alla fall något och ibland tror jag att 
faksimiltrycken skulle vinna på detta. Rolf Jarchow nöjer sig 
inte med att bara presentera ett faksimiltryck utan har ägnat 
ett mångårigt forskningsarbete kring sina utgåvor och då inte 
minst Nauclerus och hans lutbok. Lutboken har varit känd 
länge, men mycket desinformation har spridits kring den 
och ständigt upprepats. Jarchow kommenterar i detalj denna 
historik och försöker lägga informationen tillrätta. Sitt forsk-
ningsarbete presenterar han i både tyska och engelska versio-
ner på 60 av bokens drygt 200 sidor. Han ger en detaljerad 
beskrivning av handskriftens proveniens, fysisk beskrivning 
(bindning, vattenmärken, skrivstilar), en biografi över Johan-
nes Nauclerus, stämningar, repertoar och en synnerligen ge-
nomarbetad förteckning över konkordanser m.m. Här finns 
allt man kan önska även för den kräsne musikforskaren. Ett 
imponerande enmansarbete av Ralf Jarchow måste jag säga 
och ett intressant exempel på en icke professionell lutbok från 
det tidiga 1600-talet. Boken kan enklast beställas direkt från 
www.jarchow.com.

KENNETH SPARR

enkelt. Korrigeringarna och kommentarerna är därför ganska 
fåtaliga. En praktisk detalj är att bladvändningar är desamma 
i både faksimil och transkription. Konkordansförteckningen 
är noggrann och detaljerad. Utgåvan har också titelregister i 
båda delarna. Ansvarig för utgåvan har varit Matthew Spring, 
som är mest känd som författare till den omfångsrika och 
väldokumenterade historiken The Lute in Britain, som nog 
måste betraktas som en av de viktigaste böckerna om lutans 
historia under senare tid. Springs utgåva av Balcarres lutbok 
är synnerligen gedigen och motsvarar högt ställda krav på en 
vetenskaplig edition av en viktig musikalisk urkund. Utgåvan 
hör till de allra viktigaste för luta under de senaste åren.

KENNETH SPARR

Johannes Nauclerus Lautenbuch. Faksimile nach der Lau-
tenhandschrift in der Staatsbibliothek Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz, Signatur: Mus. ms. 40141. Kommentar: Ralf 
Jarchow. Jarchow Verlag. Hamburg 2010. ISMN M-700090-
31-9. Pris 61 EUR.

I tidigare nummer av Gitarr och Luta (2004:3 och 2006:4) 
har jag skrivit berömmande ord om den mångsidige tyske gi-
tarristen m.m. Ralf Jarchows utmärkta faksimilutgåvor av lut-
tabulaturhandskrifterna Ernst Scheles Tabulaturbuch Musica 
et Vinum laetificant cor hominis Anno 1619 och Joachim van 
den Hove Lautenbuch Leiden 1615. Nu har turen kommit till 
den nordfrisiske prästen Johannes Nauclerus lutbok från un-
gefär samma tidsperiod som de föregående utgåvorna, d.v.s. de 
första decennierna av 1600-talet. Nauclerus lutbok är speciellt 
intressant eftersom den är ett utomordentligt bra exempel på 
de rätt vanliga samlingarna av lutmusik som sammanställts 
av studenter och amatörer. Vi har några svenska exempel från 
ungefär samma tidsperiod: Per Brahes s.k. visbok och en ano-
nym bok med lutsatser i Carl Gustaf Wrangels bibliotek, båda 
i Skoklosterbiblioteket. Som Jarchow påpekar finns ganska li-
tet av denna typ av handskrifter utgivna i dag och Nauclerus 
lutbok blir därför ett intressant komplement till de mer profes-
sionellt anlagda lutböckerna. Boken är innehållsrik och speg-
lar den repertoar som var aktuell under det tidiga 1600-talet. 
Här finns musik från det tyska kulturområdet (bl.a. Georg 
Leopold Fuhrmann, Valentin Haussmann, Leonhard Lech-
ner, Matthias Reymann och Matthäus Waissel), från Neder-
länderna (bl.a. Emmanuel Adriaenssen och Adrian Denss), 
från England (bl.a. Francis Cutting, John Dowland, Anthony 
Holborne och Thomas Robinson), från Frankrike Jean-Bap-
tiste Besard och från Italien (bl.a. Filippo Azzaiolo, Giovanni 
Giacomo Gastoldi och Orazio Vecchi). En internationell sam-
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december 2010
4  Malmö, Konserthuset kl 19.30 Julkonsert med Malena Ernman, 
 Mats Bergström (gitarr), Svenska Stråkensemblen & Olof 
 Thunberg

9  Umeå, Idun kl 19.30 Julkonsert men Malena Ernman,  
 Mats Bergström, Svenska Stråkensemblen & Olof Thunberg

10  Piteå, Musikhögskolan kl 14.00 Ariadna Abreu Ruiz gitarr

10  Luleå, Kulturens Hus kl 19.30 Julkonsert Malena Ernman, Mats  
 Bergström, Svenska Stråkensemblen & Olof Thunberg

 Piteå, Musikhögskolan, datum ej klart, kl 19.00 Konsert med  
 gitarrstudenter och vänner från institutionen för Musik och  
 media.

4  Oskarhamn Fredriksbergs herrgård kl 19.00 Ulf Malmberg  
 tvärflöjt och Eric Lammers gitarr

16  Ronneby Skeppet Kulturcentrum kl 18.00 Gothenburg Combo  
 (David Hansson och Thomas Hansy)

17  Kallinge Kallingeskolan kl 10.00 Gothenburg Combo

17  Ronneby Knut Hahnskolan kl 13.30 Gothenburg Combo

18  Karlshamn Stadsteatern kl 09.30  Gothenburg Combo

18  Karlshamn Musik i Blekinge kl 19.00 Gothenburg Combo

19  Olofström kl 10.00 Gothenburg Combo

24  Stockholms slott, Slottskyrkan kl 18.00 Meridion Guitar Quartet  
 (Marcus Strand m fl) och gitarrsolister inleder festivalen ”Ung  
 Musik på slottet”

29  Stockholm, Konserthuset kl 15.00 Mats Bergström m. fl.  
 Steve Reich: 2x5, Electric Counterpoint m.m.

30  Stockholm kl 18.00 Eric Steen Flamenco Fusion och Annas Kör 
 CD-release Misa Flamenca

januari 2011

1-13  Turné i Skåne Arrangör Musik i Syd Gothenburg Combo

20  Landskrona Kammarmusikförening (arr: Musik i syd) Duo KeMi  
 Jacob Kellerman gitarr, Daniel Migdal violin

27  Särö musiksällskap (arr: Musik i syd) Duo KeMi

28  Grythyttans Gästgivargård ”Kammarmusik i vintertid”  
 Duo KeMi

februari 2011

16  Borås Borås Konstmuseum kl 17.00 Mats Bergström ”Tarrega,  
 Strindberg och Sånger utan ord”

april 2011
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Casimiro Lozano - Spanien

Carsten Grøndahl har hittat en spansk konsertgi-
tarr i världsklass. Byggaren heter Casimiro Loza-
no. Härmed inviteras du att provspela och jämnföra 
med gitarrens Stradivarius, en Ignacio Fleta, 1975.

Som
 en 

Fleta
 

på steroider

Kontakt:
Carsten Grøndahl   •   Tel: 0045-24893285

www.carsten.nu   •  guitar@carsten.nu
Även gitarrer i alla prislägen. Ring eller skriv gärna

Feedbacks:

”Låter som en blanding mellen en Fleta och en 
Dammann” ”Stor ton - perfekt för kammarmusik 
- ingen förstärkning behövs” ”Varm spansk ton” 
”Aldrig tidigare har jag spelat på en gitarr så jämn 
över hela greppbrädan - och lättspelat” ”1:a klass 
smakfullt hantverk” ”Jag är mycket, mycket, myck-
et nöjd med min Lozano gitarr”

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Annonce.A5 new.indd   1 10-08-09   16.11.37

Preparandkurs i
KLASSISK GITARR

Du som vill satsa på gitarren och siktar på att 
söka en skola som Musikkonservatoriet Falun 
eller liknande, varför inte förbereda dig inför 
detta genom en avgiftsfri preparandkurs?

Läs mer på:
www.musikkonservatoriet.com
Eller kontakta gitarrlärare Leif-Åke Wiklund:
lawiklund@musikkonservatoriet.com
023-490213, 0730-585241
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