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Föreningen har sedan starten verkat som en riksomfattande ideell organisation 

med omfattande kontakter i hela Norden. Sällskapet vill ge stöd åt  gitarr- och 

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.

Årsavgift för 2010: 250 kr för medlemmar med adress inom Sverige, 300 kr för 

utrikes adresser, inbetalas till SGLS plusgirokonto 40 93 55-5.  

IBAN: SE60 9500 0099 6034 0409 3555, BIC: NDEASESS.

Adressändring: Roland Hogman,  hogmanton@swipnet.se 

Medlemskapsansvarig: Andreas Edeskog, andreasoson@hotmail.com 
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is a non-profit oranization open to all those interested in guitar and lute. A magazine 

is published four times a year, Gitarr och Luta. The SGLS arranges a course every 
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broad international contact.
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Inspiration från 
många olika håll

När jag skriver denna ledartext är vi i mitten av februari må-
nad och längtan efter vårens värme och grönska är kanske som 
starkast. Våren har ju inspirerat många kompositörer och mu-
siker genom tiderna och det är ju den stora pånyttfödelsens tid 
då allt som verkat dött får nytt liv och då alla förhoppningar 
verkar kunna förverkligas.

Och när vi talar om inspiration så måste jag ju nämna Svenska 
Gitarr & Lutasällskapets ”Liten Gitarrakademi” som är det 
årligen återkommande evenemanget som bidrar till att inspi-
rera många av Sveriges duktiga gitarrister. Den veckolånga 
kursen är ett stort arrangemang som genomförs år efter år av 
en skara idealister som vill kunna presentera en av de mest 
spännande gitarrsolisterna och gitarrpedagogerna i samtiden 
för svenska gitarrister.

Detta år är det den italienska gitarristen Elena Casoli som är 
huvudnamnet på kursen, en spännande och gränsöverskri-
dande musikalsk personlighet. Den som inte upplevt en gi-
tarrvecka på Ingesund har något kvar att upptäcka! (Prospek-
tet medföljer detta nummer av Gitarr & Luta)

I detta årets första nummer av Gitarr & Luta får vi möta en 
av de uppskattade inhemska lärarna som också undervisar på 
SGLS Liten gitarrakademi. Johan Dahlberg har gjort en lång 
och djuplodande intervju med Jan Ekedahl.

Vidare så saluterar vi vår egen ordförande, Stefan Lövenius, 
som premierats fint av Kungliga Musikaliska Akademien för 
sina musikpedagogiska bedrifter. Och Stefan berättar själv 
också om en resa han gjorde för några år sedan till ett stort 
gitarrland: Argentina.

Vår diktande gitarrvän Leif Klitze bidrar i detta nummer med 
en dikt om gitarren, gitarristen och den stora oroliga världen 
utanför. Ett ämne lika aktuellt idag som någonsin… 

ROLF NILSéN, REDAKTöR

SGLS på Facebook

Sedan årsskiftet finns numera SGLS på Face-
book. Tanken är att vi via Facebook lättare kan 
göra uppdateringar om vad som händer och vad 
som är intressant i gitarrvärlden ett par gånger i 
veckan. Facebook är också en bra plattform att 

visa upp SGLS existens på. Gå därför gärna in och ”gilla” vår 
sida. Sprid den till era gitarrvänner så att vi får många anhäng-
are till sidan som förhoppningsvis sedan också kan bli fram-
tida medlemmar i sällskapet. Ni hittar sidan genom att söka 
på ”Svenska gitarr och luta sällskapet” i Facebooks sökfält.
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Svenska Gitarr och Lutasällskapet och tidskriften Gitarr och 
Luta vill gratulera sin ordförande Stefan Löfvenius, som yt-
terst välförtjänt har tilldelats Kungl. Musikaliska Akade-
miens Musikpedagogiska pris, även kallat Göran Lagervalls 
pedagogstipendier år 2010. Göran Lagervalls pedagogstipen-
dier, som är två stipendier på vardera 25000 kr, utdelas varje år 
”för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska om-
rådet med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse 
av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervis-
ningen bland barn och ungdom”.

I Sverige är detta den finaste utmärkelse man kan få som peda-
gog, och motiveringen till att tilldela Stefan Löfvenius stipen-
diet löd så här: "Gitarrelever i alla åldrar såväl som utexamine-
rade pedagoger får från honom det bästa av gitarrpedagogik 
och musik för gitarr vid lektioner, studiedagar, seminarier och 
konserter under årets alla dagar. Han är en även av arrangö-

Göran Lagervalls pedagogstipendium till 
SGLS ordförande Stefan Löfvenius

rerna bakom Uppsala gitarrfestival." . Stipendiet delades ut 
vid Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 29 
november 2010 i konsertlokalen på Nybrokajen 11 i  Stock-
holm. Detta är en stor festlighet, oftast med närvaro av någon 
från kungahuset, denna gång prinsessan Christina. 

Stefan Löfvenius bor i Uppsala och är gitarrlärare på Mu-
sikskolan i Uppsala och på Bolandsgymnasiet. Förutom det 
utbildar han gitarrlärare på Stockholms Musikpedagogiska 
Institut (SMI) och på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
Stefan verkar på alla nivåer, och är välbekant för många gitarr-
lärare genom studiedagar runt om i Sverige. Han har en riklig 
produktion av läromedel för gitarrspel, både solo och ensem-
ble.där hans musikalitet och pedagogiska tankar uttrycks.

Stefan Löfvenius och Prinsessan Christina vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 29 november på Nybrokajen 11 i Stockholm.  
Foto: Urban Wedin
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Georg Gulyás 
spelar Concierto de 
Aranjuez med  
Gävle Symfoniorkester

Joaquin Rodrigos Concierto de Aranjuez är en av de mest po-
pulära och spelade gitarrkonserterna under 1900-talet och nu 
är det åter dags för Georg Gulyás att framföra den. Han har 
tidigare spelat konserten både utomlands och i Sverige. Bl.a i 
Tyskland, Ryssland och senast under våren 2010 med Dalas-
infoniettan. 

Torsdagen den 14 april kommer Gävle symfoniorkester till-
sammans med Georg att bjuda på Aranjuezkonserten under 
ledning av dirigenten Shi Yeon Sung. Under samma konsert 
kommer Georg även att spela Vivaldis Gitarrkonsert i D-dur.

Det blir fler möjligheter för intresserade att höra Georg spela 
denna spanska klassiker eftersom Helsingborgs symfonior-
kester har inviterat honom till Skåne i april 2012. 

Ett annat nytt spännande projekt är PENTAFOGLIO som 
är titeln på en nykomponerad gitarrkvintett. Pentafoglio be-
tyder femklöver och kvintetten är skriven av den ungerske 
tonsättaren Miklós Maros och tillägnad Georg. Miklós har 
också tidigare skrivit musik till Georg,en vaggvisa för solo-
gitarr med titeln LULLABY.Ett samarbete har nu påbör-
jats mellan Georg och en av Sveriges mest konserterande 
stråkvartetter, WEBERKVARTETTEN.          2008 dedi-
cerade Miklós Maros musik till kvartetten och nu kommer 
Georg och WEBER att förenas i PENTAFOGLIO som 
kommer att uruppföras i maj 2011 under en stor turné i 
Norrland.

Pentafoglio är också titeln på programmet som är mycket 
varierande och innehållsrikt. Det blir musik av bl.a  L. 
Boccherini, gitarrkvintett i D- dur som avslutas med en 
fandango samt sologitarrstycken av I. Albeniz, A. Villol-
do, M. Rodriguez och en stråkkvartett av K. Szymanow-
ski. 

Från symfoni- och kammarmusik till det lilla formatet. 
Georg har just avslutat inspelningen av sin fjärde skiva. 
Det blir hans andra skiva med musik av mästaren J.S. 
Bach. Nu finns J.S. Bachs samtliga verk för luta inspelade 
med en imponerande gitarrist, Georg Gulýas.

Håll utkik efter Georgs nya Bach skiva under sommaren 
2011! 

SABINA AGNAS
Foto: Anki Almqvist
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Nyåret 1951 befinner sig reseskildraren Håkan Mörne i Mad-
rid. Han jobbar nu som tidigare enligt konceptet uppleva på 
vintern, skriva sommar/höst – och ge ut till jul. Mörne har 
avlagt visit hos professorn i spanska, Walter Starkie, en gång 
äventyrare, nu föreståndare för British Council, i hopp om att 
bli introducerad bland de andalusiska zigenarna. Starkie hade 
i boken Don Gypsy (1936) visat hur han med fiolen som bar-
riärbrytare blivit accepterad av zigenarna och bl a upptecknat 
deras sånger. Idag har han inga kontakter kvar, får Mörne veta.

Efter besöket strövar Håkan Mörne runt i 
Madrid; han avundas Walter Starkies språk-
begåvning och musikaliska talang. Till råga 
på eländet bryter ett snöoväder ut. Mörne 
kastar sig in på vad han tror är en bar. Det 
visar sig vara en instrumentverkstad med 
halvfärdiga gitarrer längs väggarna. Mörne 
är beredd att backa ut när han placeras på 
en låda och räcks ett glas vin; i verkstan 
finns gitarrbyggaren i blåställ, en yngre man 
som övar på sitt instrument övervakad av en 
äldre: lärare och elev. Efter avslutad lektion 
hoppar gitarristen ned från hyvelbänken 
där han suttit och spelat och frågar Håkan 
Mörne om denne talar svenska.

c (1921–1995) hade kommit till Madrid 
1947 för att utveckla sitt gitarrspel, väster-
bottningen från Nyåker vilken i Stockholm haft Einar Grön-
wall som instruktör. På hösten 1948 hör han Ramón Mon-
toya, flamencomästaren i en av dennes sista framträdanden. 
Grenholm är gripen och söker upp Montoya för att få råd och 
tips. Den åldrade gitarristen är inte i skick och hänvisar till 
en annan av de stora, Javier Molina i Jerez. Dan har inte bara 
gitarren med på tåget ner utan även sin inspelningsapparat för 
fältbruk, en magnetofon, mycket exklusiv (Sveriges Radio, el-
ler Radiotjänst som man fortfarande heter, började först två 
år senare, 1950, använda bärbar bandspelare). Någon inspel-
ning med Javier Molina blir inte av trots Dans försäkran att 
det bara är tänkt att användas i studiesyfte. Molina säger att 
flamenco kan inte läras, den har man eller inte och att en sån 

där låda ändå inte får med nödvändiga nyanser.

När Håkan Mörne stöter på Dan Grenholm i Madrid inser 
han att här är inträdesbiljett och draghjälp till det Andalusien 
han vill skildra i kommande boken; Grenholm är flytande i 
spanska, gitarrist och redan på gång att samla spansk folklore. 
”Vad var då lyckligare än att vi slog oss ihop! Jag förespeglade 
min nye vän strövtåg i andalusiska bergstrakter, där vi i un-
dangömda byar kunde finna verkliga skatter av folkmusik.”

Dan Grenholm dyker upp i Mörnes Spanskt 
paradis (”en förunderligt feldöpt skildring 
av Andalusien under det man kunde kalla 
Francostagnationens blomstringstid”, har 
Clas Zilliacus sagt) efter knappt halva bo-
ken. Kapitlet där de båda ger sig iväg heter 
På resa med gitarr (jmf Walter Starkies un-
dertitel till Don Gypsy, Adventures with a 
fiddle). Det är nu Mörnes bok lyfter. 

Paret startar med båt från Sevilla längs flo-
den Guadalquivir. Just innan flodmynning-
en ligger Bonanza. Här sker passkontroll 
och genomgång av bagage. Dan Grenholm 
inleder redan i vaktrummet ett samtal med 
poliskonstapeln om flamenco och undrar 
om staden har någon bra sångare. En tull-
betjänt tillkallas och sjunger en kärleksvisa 

ackompanjerad av svenskens gitarr. Närmare kusten ligger 
San Lúcar där Dan fortsätter sina flamencoförfrågningar och 
hittar både sångare och gitarrist, den förre slottsherre, den an-
dre grönsakshandlare. På hotellrummet anordnas inspelning 
med publik. ”När sedan Dan lät sin magiska låda återge det 
inspelade programmet lyssnade alla med andakt. Det var på-
tagligt att don Anastasio tjusades av sin egen röst, och varken 
han eller någon annan lät sig störas av de många biljud plast-
bandet återgav”.

I Arcos de la Frontera som ligger på en sandstensklippa vid-
talar Dan Grenholm tio sångare och en gitarrist för inspel-
ning i den grottkällare som hör till huset där man hyrt in sig. 

Flamencojägarn 
av Peter Ejewall 

”Grenholm är 

flytande i spanska, 

gitarrist och redan 

på gång att samla 

spansk folklore”
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”Värden bar in två femliters kannor med det milda vin, som 
växte utefter floden under klippan, och ställde en bricka med 
tre dricksglas på en packlåda invid magnetofonen, som Dan 
monterat upp på en annan låda.” Vinet är avsett för sångarna 
framför Grenholms mikrofon; ett par av dem ger prov på can-
te jondo, den djupa sången, som traderats av zigenare genom 
århundraden. ”Jag såg att Dan var upprörd av forskarglädje. 
[---] Hans händer darrade, när han satte in en ny plastikrulle 
i apparaten.”

Håkan Mörne skriver vidare från Ubrique: ”Dan hade som 
vanligt kommit snabbt igång med sina folkloristiska seanser. 
När han engång fick början ville det aldrig bli något slut.” I 
nästa stad, Yunquera, ligger Mörne på posadans rum och för-
söker sova med ”öronbedövande flamenco” trängande in ge-
nom väggar och golv. ”En gång kom Dan inrusande och fläm-
tade andfådd, att här skulle komma fina saker, cante jondo av 
högsta klass! Men jag framhärdade i mitt horisontalläge och 
såg honom gripa sin gitarr och försvinna.” Mörne tycker Dan 
sliter ut sig själv och andra ständigt jagande musikupplevelser: 
” ’Börjar du inte tröttna på flamenco?’ Han såg ner i golvet 
några ögonblick. ’Ibland tröttnar jag, men så kommer det helt 
oväntat någonting så fint att jag vaknar upp igen.’ ” 

Vägsträckan Alhaurin till havet och Fuengirola rider skandi-
naverna mulåsna. En muldrivare följer med ”guppande uppe 
på högen av resväskor och fodersäckar och sjungande så det 
skallade i bergen (…) och Dan strax bakom i en mindre bekväm 
ställning med en anteckningsbok uppslagen på gitarrlådan 
och ivrigt upptecknande sångens melodi och ord.” Spanskt 
paradis innehåller en handfull folkmelodier dokumenterade 

av Dan Grenholm. Boken är illustrerad med Mörnes svartvita 
fotografier, bland dem också några av Grenholm.

Sista benet på Håkan Mörnes och Dan Grenholms resa 
sträcker sig till Granada. Mörne tar sig an palatset Alhambra 
medan Grenholm med gitarr närmar sig grottsamhället på 
Sacromonte. Dan får beröm: en äldre kvinna undrar om han 
själv hör till hennes folk, är en gitano, som spelar så bra. Under 
veckan Dan Grenholm strövar kring på berget anordnas im-
proviserade föreställningar där Dan ackompanjerar och trak-
tens ungdomar dansar. Mörne nämner inte i Spanskt paradis 
om inspelningar på Sacromonte. Inte heller tycks bandspela-
ren varit i bruk senare vid grottsamhället Guadix österut från 
Granada, kanske i brist på el. Musikaliska möten äger dock 
fortlöpande rum: Dan Grenholm slår sig ner med gitarren ut-
anför en grotta och snart är någon framme och börjar dansa.

På mer än ett ställe under resan blev Håkan Mörne och Dan 
Grenholm föremål för polisens frågor; ordningsmakten tyck-
te det var misstänkt att vara så intresserad av fattiga männis-
kor och deras sång och musik när det fanns vackra kyrkor. 
Spanskt paradis (1951) slutar med att Mörne återvänder hem 
till Finland och Dan till sin gitarrlärare i Madrid; Grenholm 
kom att spela för många av de stora: Daniel Fortea, Emilio Pu-
jol, Santiago Kastner och Segovia.

Nyårsafton 1952 presenterade Dan Grenholm egna inspel-
ningar i radioprogrammet Den röda jordens sånger. Tidning-
en Röster i radio skrev att han ”under ett par års tid vandrat 
omkring på Spaniens röda jord bland fiskare, fåraherdar och 
zigenare och tagit upp folkmusik och sagor med en bandin-
spelningsapparat”; lyssnarna utlovas ”melodier som aldrig ti-
digare spelats i svensk radio”. 

Inte bara södra Spanien fångade Grenholms intresse. För ra-
dion gjorde han också tre nedslag i norr. Påsken 1953 sänds 
Byfesten i Coll del Alba, ett musikkåseri från de katalanska 
bergen. Under rubriken Liraspelaren från Combarro berät-
tade Dan mars 1954 om musikern och fiskaren Faustino San-
talices i Galicien. Fåraherden med albocan hette ett program 
en månad senare; här i Ceanuri, en baskisk by, får Dan Gren-
holm lyssna till och ta emot ett exemplar av blåsinstrumentet 
alboca, som han senare skänker till Musikhistoriska museet.

Nästan samtidigt som Dan Grenholm gör radioprogram om 
spansk folkmusik sänder BBC en serie där musikforskaren 
Alan Lomax presenterar sina fältinspelningar från Spanien 
1952–53. Grenholm och Lomax delade samma besatthet; 
båda var med bandspelaren på jakt efter vad man identifierade 
som det autentiska, musiken från folkdjupen. Rogier Kappers’ 
film Lomax – the songhunter porträtterar amerikanen, man-
nen och hans insamlingsarbete; finns på DVD (2007).

Tidigt 1960-tal mellanlandade fotografen Lennart Olson och 
två vänner i London på väg till Indien. Tät dimma råder. På 
flygplatsen fantiserar sällskapet om en man som går av och 
an med ett gitarrfodral – kan vara en gitarr, kan också vara 
ett maskingevär… Passagerna blir inhysta på hotell i väntan 
på bättre väder. Lennart Olsons vänner får dela rum, själv in-
kvarteras han med gitarrmannen – Dan Grenholm. Ur detta 
möte föds tanken att göra film tillsammans, film för televi-
sionen. Dan fungerar åter som introduktör och leder Lennart 
Olson genom sitt Spanien liksom han tio år tidigare ledsagat 
Håkan Mörne.
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Lennart Olsons och Dan Grenholms 
material räckte till två filmer. Först ut är 
Fandango (flamencons urform) som visas 
augusti 1962 och handlar om musik och 
människor i Andalusien. Dan har tagit sin 
kompanjon till Arcos de la Frontera och an-
dra platser han känner från förr. I Röster i 
radios bildreportage inför utsändningen 
ses Dan Grenholm med hörlurar och fram-
sträckt mikrofon mot en grupp män och 
en pojke särskilt intresserad av Dans band-
spelare som hänger från axeln. Flamenco, 
den andra filmen, följer månaden därpå; i 
öppningsscenen dansar en zigenarpojke på 
berget Sacromonte i Granada, scenen ställs 
senare mot interiören från en dansskola för 
bättre bemedlade barn i Sevilla. Berättar-
rösten i båda filmerna är Dan Grenholms; 
hans speakertext hinner med att både förklara finesserna i 
musiken, dansen och samtidigt följsamt översätta det som 
sjungs. Flamenco förmedlar en närhet och nerv som gjorde 
den framgångsrik internationellt. För Lennart Olson blev fil-
merna med Dan början på en rad TV-dokumentärer.

Januari, februari 1981 sände radion åtta program om flamen-
co signerade Dan Grenholm. Underhållande och kunnigt (så-
klart) berättar han om dess ursprung och traditionen fram till 
de moderna uttolkarna, blandar musik och minnen från åren 

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

i Spanien på spaning efter äkta flamenco. 
Första delen innehåller ett par av Dan Gren-
holms fältinspelningar, en från andalusiska 
Alosno, fandangons vagga. ”Duende, det är 
ett ord du måste kunna”, säger Dan till Rös-
ter i radios reporter inför programstarten. 
”Duende, det är inspirationen i flamenco, 
själen. Har man inte den hjälper inte all 
världens teknik. Glöm inte det!” 

Kort efter radioserien förstördes Dan Gren-
holms spanska ljudband vid en översväm-
ning på hans Grånäsgården i Dala-Järna, en 
ort Dan satt på gitarrkartan då han under 
några somrar tog dit sin vän John Williams 
för kyrkokonserter. Även radioprogrammen 
från 50-talet har skattat åt förgängelsen. 
Kvar finns dock TV-filmerna samt 80-talets 

flamencoserie, idag tillgängliga via Kungliga biblioteket, Fla-
menco även på en DVD medföljande boken TV-pionjärer och 
fria filmare (2008).

”Duende, det är 

inspirationen i 

flamenco, själen. 

Har man inte den 

hjälper inte all 

världens teknik.”
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Det är en söndag morgon sommaren 2010 och jag väntar på 
skjuts till SGLS sommarkurs. Jag har dagarna innan haft kon-
takt med en man vid namn Jan Ekedahl. Han ska undervisa 
på kursen samt ge en konsert. Janne var känd för mig mest ge-
nom att jag hört hans namn som en erkänd folkmusiker med 
gitarren som sitt vapen. Jag visste också om att han undervisa-
de på Gotlands folkhögskola där en gammal kär vän studerat. 
Tidigt på morgonen ringer Janne på dörren och vi delar på en 
frukost innan vi tar riktning mot Ingesund. Under våra dis-
kussioner under veckan och med resa till och från Ingesund 
hinner jag upptäcka många intressanta och härliga sidor hos 
denna man, musiker och pedagog. Redan då väcks tankarna 
på att göra en intervju för Gitarr och Luta. Jag upptäcker ock-
så en skatt av fina, härliga och fantastiska svenska låtar skrivna 
för gitarr. Jag ser genast hur Jannes kompositioner kommer 
att bli ett fantastiskt tillskott i min gitarrundervisning. När 
Janne en vecka senare släpper av mig vid mitt hus och vi tar 
adjö över en kopp kaffe dröjer det inte många timmar innan 
jag plankat Davids Marsch och den klingar ur min gitarr. En 
eftermiddag i januari ringer jag upp Janne för att fullfölja min 
idé till Gitarr och Luta.

JAN EKEDAHL
En man med många strängar under sina fingrar

Text: Johan Dahlberg   Foto: Per Nyberg

Jag har förstått att du började spela gitarr vid 10 års ålder. 
Berätta hur det gick till.
– Tyvärr så minns man inte allt sen man var 10. Jag hade inga 
föräldrar eller släktingar som spelade, utan det där ingick i nå-
gon slags romantisk dröm inspirerad av böcker, filmer och TV. 
Jag placerade gitarren i en vilda western-värld, väldigt roman-
tiskt och helt plötsligt insåg jag att jag ville spela gitarr.

Det var alltså ingen särskild händelse som fick dig att börja.
– Inte som fick mig att börja, det minns jag inte. Jag har en 
bror som är 6 år äldre och väldigt tidigt var hans rullbandspe-
lare och Tio i topp inblandat. Det är möjligt att det relativt 
tidigt var någon specifik låt, men jag har inget tydligt minne 
av det.

Hur gick du till väga för att lära dig spela gitarr?
– Jag gick i en grupp med en del andra barn, tyvärr vet jag inte 
vem som organisera det. Om det var nåt embryo till Gotlands 

Ovan: Jan Ekedahl med sin Three S inköpt på 
Gitarren i Göteborg för ett par hundralappar
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kommunala musikskola eller om det var grundskolan, men på 
skolan i Visby där jag gick organiserades det en gitarrgrupp 
med en 8–10 barn och där var jag med ett år. Sen var det inte 
så himla kul, det var nåt som tog emot. Jag tror att det fortsatte 
ett andra år men då hoppade jag av. Sen så satt jag själv fram 
till jag var 16 år och spelade på rummet.

Vad var det som du satt och spelade då?
– Jag upptäckte ganska tidigt, när jag var i 12-årsåldern, att jag 
kunde harmonisera låtar själv, musik som jag hört, alltifrån 
barnvisor till lite listmusik. Då är vi på 60-talet och musiken 
var inte så svår att planka. Jag upptäckte att jag kunde plocka 
ut ackord själv och det där... ja, det triggade mig. Eftersom jag 
satt själv bara så vilel man att det skulle låta så mycket som 
möjligt. Jag upptäckte att sätter man ner ett finger till och an-
vänder fingrarna lite grann så behövde man inte nöta mer på 
ackorden utan man kunde få till melodierna också. Så däri-
från har det utvecklats. Hela tiden ifrån det att jag var barn så 
är det den akustiska gitarrklangen eller akustiska instrument 
över huvudtaget, framförallt då gitarrklang-
en som har intresserat mig. Rock, elgitarr 
och bandmusik har inte varit min grej alls.

Du berättade att du satt hemma till 16-års 
ålder? Började du ta lektioner då?
– Nej, utan jag spelade antagligen på någon 
musiklektion i grundskolan. Jag kommer 
inte ihåg sammanhanget. Men helt plötsligt 
så insåg jag att det jag kunde var värt nåt, 
folk tyckte att jag kunde spela gitarr och att 
det blev en social tillgång. Första gången jag 
spelade offentligt var på avslutningen i nian.

Kände du redan då att gitarren var din 
grej?
– Jo, jo, alltså det var obestridligt. Jag tror 
att jag redan då hade insett att det här bör 
vara min grej och mitt sätt att leva, att an-
vända gitarren. Jag var ganska begränsad, jag hade barnastma 
och vid 14–15 års ålder växte jag så snabbt att mina knän inte 
hängde med. Så under ett år kunde jag knappt gå, jag var all-
mänt klen och inte vidare social av mig. Det har aldrig känts 
för mig som om världen låg för mina fötter och att jag kunde 
välja vad som helst. Utan jag insåg att det här kan jag och det 
brann jag för också och försökte välja det.

Du har en utbildning som gitarrpedagog. När bestämde du 
dig för att ta steget att utbilda dig till pedagog?
– Vad som hände efter den där 16-årsåldern var att jag gick 
gymnasiet, där fick jag kontakt med dåvarande rektor för 
Gotlands kommunala musikskola. En ganska nyanställd mu-
sikledare då som hette Lennart Norberg, han hade både en 
fiol- och gitarrpedagogexamen. Musikskolan på Gotland var 
inte så utvecklad men han var väldigt driftig och den bygg-
des snabbt ut. Vi råkade träffas av en slump, någon jag kände 
fick lektioner av honom. Så ryckte de in mig och tyckte att jag 
skulle spela för honom, han sa att jag måste ta lektioner. Så 
fick vi kontakt och jag började läsa noter. När gymnasiet var 
slut så erbjöd han mig att börja som timlärare när jag var 19 
år. Ganska snart ville han anställa mig som gitarrpedagog, det 
fanns ingen och hade aldrig nånsin funnits någon anställd gi-
tarrpedagog på Gotland. Jobbet var mitt, men villkoret var att 
jag gick på SMI och tog min pedagogexamen för han kunde 
inte avvara mig i 4 år. Så under några år där började jag arbeta 

upp gitarrundervisningen på Gotland samtidigt med att jag 
studerade på SMI.

Hur fungerade det att pendla mellan Gotland och SMI på 
fastlandet?
– Jag pendlade i princip varannan vecka och så var det en del 
veckoslut, jag var upp ett par dagar i stöten. Det gav en distinkt 
magkatarr men det hade också sina fördelar, alla blev glada 
och nöjda och jag fick en utbildning utan studielån dessutom.

Vem studerade du för?
– Första halvan av studietiden på SMI gick jag för Jörgen Rör-
by. Min första lärare, Lennart Norberg och Jörgen var kam-
rater sen ungdomen så Lennart hade redan presenterat mig 
för Jörgen och jag hade varit iväg och tagit någon lektion för 
honom. Det var ett ganska naturligt steg att gå till SMI och få 
ha Jörgen som lärare. Efter andra halvan slutade Jörgen och en 
nybakt Peder Riis dök upp.

Hur var det att studera för Jörgen?
– Det var nåt speciellt med Jörgen, det tror 
jag folk skriver under på som har träffat ho-
nom. Han var en stor personlighet, han hade 
någon slags andlig resning eller vad man ska 
säga. Han var en ganska glad musikant, han 
började inte med klassisk gitarr som barn 
utan den kom in betydligt senare. Jag har en 
rolig bild av Jörgen när han sitter och jaz-
zar på ett dragspel med ett jättesmil. Det 
fanns ett slags musikanteri i Jörgen, som gi-
tarrist yttrade det sig på ett ganska ovanligt 
sätt. Han spelade aldrig i något gigantiskt 
virtuost format utan alltid väldigt vårdat, 
genomtänkt och snyggt. Eftersom jag kom 
från en självlärdhet och intresserade mig för 
genrer där det mest skulle gå undan, så var 
det ganska bra att få en lärare som intresse-
rade sig för klang och noggrannhet.

Hur var det att studera för en ung Peder?
– Peder höll på mycket mer med transkriptioner och var redan 
då igång med Stockholms Gitarrkvartett. Peder var mer för 
vad säger notbilden dig och kan man gå tillbaka till ett faksi-
mil, han kunde verkligen vrida och vända på en notbild.

Under vilka år studerade du på SMI?
– Nu ska vi se, det var väl 1976 till 1979.

Du återvände därefter till Gotland. Var det en självklarhet 
för dig?
– Då kände jag inte att det fanns andra alternativ. Jag kom 
från så enkla förhållanden, jag är sladdbarn och mina föräld-
rar kom från gotländska landsbygden. Jag var deras första barn 
som tog studenten och om man blev erbjuden ett fast jobb var 
det en självklarhet att man skulle ta det. Då kändes det som 
en självklarhet för mig också. Det är mer i efterhand som man 
funderat på vad som hade hänt om man givit sig på utlands-
studier, om man hade säkrat en större krets av medmusikanter 
med mer uppdrag idag.

Du är en gitarrist med en stark tradition inom olika in-
riktningar av folkmusik.  Var fanns fokus under dina år på 
SMI?

”Folk tyckte att 

jag kunde spela 

och det blev en 

social tillgång”
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– Jag spelade mer klassiskt då än vad jag gör dagligdags. Jag 
hade redan då varit ute och spelat folkmusik i olika konstel-
lationer med gitarren inblandad i åratal och börjat göra låtar 
i fingerpickingstil. Allt det där fanns redan då men inbland-
ningen av klassisk gitarr var kanske något större då.

Hur har din klassiska gitarrutbildning påverkat dig som 
folkmusiker?
– Jag menar, att spela i olika genrer det berikar varandra hela 
tiden och den tesen driver jag i min egen undervisning idag. Så 
mycket bra tips om läggningar av ackord, harmoniska lösning-
ar som man fått ifrån klassiska gitarrstycken det hade man väl 
aldrig fått annars. Det berikar vartannat hela tiden.

Du arbetar idag på Gotlands folkhögskola. Hur ser du på 
dig själv som pedagog?
– Det var en svår fråga. Jag försöker stå för mångfald och 
mångsidighet som gitarrist, det är väl där som jag har något 
att tillföra framförallt. Jag tror att det kan vara lättare att vara 
lärare inom en genre på det sättet att det finns ett koncept som 
man kan följa och utveckla. Folk har gått samma väg förut, 
man kan gå från den etyden till den etyden eller från den jazz-
standarden till den jazzstandarden. Jag är ofta ute på obruten 
mark, ibland kan det bli kul och ibland kan det nog bli en 
flopp och lite stiltje också.

När du står för en mångfald, kan du då uppleva att det är 
svårt att få fram spetselever?
– Eftersom jag arbetar på en folkhögskola som har ambitio-
nen att kunna vara högskoleförberedande kan det vara ett pro-
blem. Tiden och för den skull min kompetens gör att en ren-
odlad musikerutbildning på klassisk gitarr kan vara svår att 
uppnå utifrån mitt sätt att arbeta och även en musikerutbild-
ning inom afrogenren. Men folk som vill jobba som pedagoger 
kan gå på Gotland. Jag tycker att jag når ganska långt men jag 
förstår vad du menar.

Vilken typ av elever är det som kommer till dig?
– Det är folk som vill ha element av folkmusik i undervisning-

en som regel. Men det kan vara olika element, jag står väl för 
både fingerpicking och fingerstyle samt svensk och irländsk 
folkmusik. Kombinerat med att de kanske vill ha element av 
klassisk gitarr. Det jag gör har i alla fall en väg till musikhög-
skolan på nåt sätt.

Det känns som att fingerstylegenren har fått en nyrenäs-
sans i och med YouTube och gitarrister som Andy McKee 
och Tommy Emmanuel med flera. Är det något du märkt 
bland dina elever?
– Ja, det kan jag säga ganska konkret, för ungefär fyra år sedan 
började man märka det. Det är ganska märkligt, för jag tyckte 
att det även innan fanns nog så värda folk inom samma genrer.

Vad lägger du fokus på i din undervisning?
– Jag vet inte om jag har ett fokus utan det känns som att jag 
har flera fokus. Jag är inte purung längre och har genom åren 
stött på frustrerade musiker. Gehörsmusiker som varit frus-
trerade för att de känt sig utestängda från allt noterat och så 
motsatsen, notbundna som inte kunnat gehörsmusicera. Det 
där börjar vi lägga bakom oss idag. Jag arbetar och pratar med 
eleverna om att det är ovärdigt att det ska behöva förekomma. 
Det är klart att man både ska kunna läsa musik och ha ett 
tränat gehör så att man kan plocka ut musik och gehörsmusi-
cera. En annan sak som vi gör mycket på vår skola är samar-
bete med sång och gitarr. Det känns som om vi har utvecklat 
det ganska långt och lägger ganska mycket tid på det. Dom får 
verkligen handledning i ackompanjemang inom olika musik-
stilar. Sångeleverna och gitarreleverna har hela tiden förutom 
individuella läxor duoprojekt som i regel resulterar i mindre 
uppspelningar och konserter. Det är i alla möjliga genrer, från 
svensk visa till elisabetanskt och jazzstandards.

Arbetar ni då periodvis?
– Vi arbetar i perioder om 3–4 veckor. Just nu är det en pop 
& rock-grej som avslutas på tisdag och som avlöses av tema 
Dowland som ska pågå fram till sportlovet och sedan blir det 
irländska sånger. Vi försöker också få till lite musik och kul-
turhistoria kring projekten.
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Du spelar på flera olika typer av gitarrer. Vilka instrument 
spelar du på idag?
– Min klassiska gitarr är en gammal Lars Bohman, den bästa 
Bohman som jag spelat på. Alla mina gitarrer har varit med 
mig väldigt länge. Jag har en liten oktavgitarr eller soprangi-
tarr som är byggd av en tjej som heter Ing-Britt Larsson medan 
hon gick byggarutbildning för Georg Bolin. Det är roligt att 
ha en gitarr med Bolins välsignelse eftersom han också var 
gotlänning. Sen så har jag två stålsträngade gitarrer, jag hade 
hellre haft en stålsträngad men jag får inte ihop plektrum och 
fingerstil-koncepten. Strängspänning och 
halsbredd med mera skiljer så jag kör med 
två olika gitarrer. En gitarr är av en byggare 
som heter Christer Ådin och jag har även 
en irländsk bouzouki av honom. Så hittills 
har det bara varit svenskbyggt men sen så 
kommer det exotiska inslaget, min finger-
stilgitarr som heter Three S och är köpt för 
några hundralappar på Gitarren i Göteborg. 
Den innehåller nästa inget riktigt trä men 
är oförskämt bra.

När man spelar fingerstyle vill man gärna 
ha en lite bredare hals än vad som är bruk-
ligt på en stålsträngad gitarr. Hur bred är 
halsen på den gitarren som du använder 
till fingerstyle?
– Det vet jag inte riktigt, men den har en 
halsbredd ungefär som en klassisk gitarr och 
den är också infäst vid 12:e bandet.

Jag upplever det svårt att hitta stålsträngade gitarrer med 
en sadelbredd över 45 mm under 10 000 kr. Elever har ofta 
inte råd med dyra handbyggda gitarrer och många finger-
stylegitarrister har gitarrer som närmar sig den klassiska 
gitarrens bandbredd på 51 mm.
– Om någon kunde få till det lika bra som Gitarren i Göteborg 
som beställde de här gitarrerna från Japan med något liknade 
så skulle det vara en välsignelse. Det finns nog en massa ung-

domar som behöver en sådan välklingande gitarr med ganska 
lätt aktion och bred hals.

Vilka gitarrer rekommenderar du till elever?
– Har dom kommit så långt att man ska ha en konsertgitarr 
att leva med så föreslår jag Lowden. När det gäller billigare gi-
tarrer är det betydligt knepigare. De billigare seriebyggda som 
brukar låta något är till exempel Furch och Seagull men då 
blir det inte med hänsyn till halsbredden, mig veterligen så har 
de inga modeller med bredare halsar.

Behandlar du dina naglar på något sätt för 
att de inte ska slitas så hårt mot stålsträng-
arna?
– Nej, jag behandlar dem med respekt 
(skratt). Jag är så lyckligt lottad så dom 
håller. Det största nagelslitage jag får på 
en stålsträngad gitarr är när jag spelar med 
plektrum. Plektrumträffen träffar den inre 
delan av min pekfingernagel. Om jag kände 
behov av att förstärka så skulle det i så fall 
vara pekfingernageln. Anslagen vid nagel-
spel klarar en helkväll, jag kan behöva fila 
om för att få en bättre yta men inget större 
slitage.

Apropå naglar, är det någon skillnad 
mellan stålsträngad gitarr och en nylon-
strängad?
– Egentligen inte, ofta så blandar jag det så 

frekvent. Det var en intressant fråga. Med åren önskar jag en 
lite kortare nagel när jag vill ha en klok tonbildning på nylon-
strängar. Vid stål tolererar jag en längre nagel. Mixen i ansla-
get mellan kött och nagel är mer relevant vid nylonsträngat. 
På stålsträngat är det nog nagelanslaget som sådant man är ute 
efter, klarheten i det.

Intressant, jag har alltid trott att en kortare nagel är till för-
del vid stålsträngat för att undvika en hård och tunn ton.

”Inse att musik 

är kommunikation 

och lyssna 

ordentligt till den 

som talar till dig 

via klingade musik 

eller noter.”



14

– Jo, men det kan bero på genrer. När jag spelar fingerstil så är 
det pickingen som framstår och där är det flödet och inte den 
sjungande tonkvalitén som är viktig.

Har du provat att spela utan naglar på stålsträngat?
– Inte något fulltaligt försök, det har varit lite i samband med 
att man haft ett haveri. Men det är under för kort tid, man 
kommer inte in i det.

Vad skiljer i spelsätt mellan de olika gitarrerna?
– På stålsträngat för man ett lite grövre språk, motoriskt tar 
man i lite mer. Tar man i lika mycket och försöker göra så kraf-
tiga accenter på nylon kan det lätt bli fult.

Vad skiljer i tonbildning?
– Det är så olika genrer och varje genrer har sina idiom. Jag 
tror att det är mer genrer som går före än typ av gitarr.

När du komponerar, har du redan då bestämt vilket instru-
ment det ska spelas på?
– Väldigt sällan. Man öppnar ett fönster och låter någonting 
flyga in och man vet förbaske mig inte vad det blir för nån gök. 
Ibland kan det ta ett år innan en låt har satt sig i formen och 
man vet vilken gitarr den ska spelas på.

Du har skrivit mycket musik genom åren. Hur ser proces-
sen ut när du skriver musik?
– Den mesta musiken jag gör är låtar som kommer direkt ur 
gitarren. Jag sitter och improviserar fritt och nästa allt som 
passerar är bara brus, skräp. Nån gång ibland så dyker det upp 
en tanke som håller. Nån gång är det också så att den där tan-
ken ligger högst upp när man sätter sig med ett instrument. 
Kanske framförallt när man har strängat om, när gitarren 
klingar exceptionellt bra. När omständigheterna är perfekta 
kan det dimpa ner en hel repris av ett stycke. För mig är det 
harmoniska skeendet eller modaliteten viktigt. Ibland kan 
man börja i den änden, att man försöker hitta en struktur, en 
harmonirörelse som intresserar en för tillfället. Har jag kom-
mit så långt att jag känner, här har jag en fräsch ackordföljd, 
då infinner sig melodin också.

Många av dina solostycken baseras på 
starka melodier, t ex Polska till Agnes. 
Har den växt fram från en ackordföljd?
– Allra först tror jag att det var så att jag 
plockade upp gitarren och stämde den med 
D-bas. Sen lägger jag det ackordet på något 
trevligt sätt, sen lägger jag en ters i basen 
och går till en subdominant. Råkar det sam-
manfalla med att jag spelar det i en stortriol-
takt med en polska i bakhuvudet så kan den 
låta som Polska till Agnes.

Davids Marsch, som finns med som notbi-
laga. Kan du berätta om hur den uppstod?
– Den kommer jag inte ihåg tillblivelsen av, 
när det gäller Polska till Agnes kommer jag 
ihåg tillfället och var jag var. Davids Marsch 
var nog bara inspirationstillfället, den är 
inte speciellt konstig så att säga. Den bygger 
på en fallande baslinje, jag måste ha satt mig 
och spelat en fallande baslinje och sen måste melodin ha dykt 
upp där ganska omgående. Jag skulle tro att den hör till den 
typ av låtar som infann sig väldigt fort, den är nog gjord på en 

kväll. Din tidigare fråga om vilken gitarr... just den tycker jag 
hör till typen av låtar man kan spela på både stål- och nylongi-
tarr med ett bra resultat.

Vad ska man som gitarrist fokusera på om man vill spela 
den?
– Naturligtvis så ska man framhäva melodin, jag är ju mycket 
för melodier. Se till att den rytmiskt driver framåt. Man be-
höver inte tänka så mycket gitarr utan tänk gärna fiol när det 
gäller betoningar och sånt där, tror jag.

Jag vet att du gärna tillägnar låtar till nära och kära. Till 
exempel så har alla som slutat i Gunnfjauns Kapell fått en 
vals tillskriven sig. Så vem är då David?
– David är mitt mellanbarn, jag har tre barn som alla har fått 
låtar. Markus och David fick marscher och Agnes fick en pols-
ka.

Du har förutom renodlad gitarrmusik även komponerat för 
körer och olika ensembler. Hur kom det sig? Föll det sig na-
turligt för dig?
– När det gällde körmusiken så krävdes det övertalning. Jag 
fick en ny kollega på folkhögskolan som heter Mats Hallberg 
och är körpedagog. När han flyttade till Gotland övertog han 
en kör i Visbym, Visby allmänna sången, som faktiskt är en 
av Sveriges äldsta körer. Mats undrade om vi inte kunde göra 
något ihop med kören och Gunnfjauns Kapell. Det kändes 
roligt och jag ville gärna ha något gotländskt med sagotema. 
Det första verket vi gjorde tillsammans var Volund. Texterna 
är skrivna av Eva Sjöstrand som är körmedlem i allmänna 
sången. Så det blev ett sagotema.

När det gäller kammarmusik?
– Där var det verkligen en önskan att förlänga gitarren och 
utforska uttrycksmöjligheterna. Det var en violinistkollega på 
musikskolan som hörde gitarrkompositionerna jag gjort och 
som tyckte att jag skulle försöka göra något kammarmusi-
kaliskt för fiol och gitarr vilket var det första jag gjorde. Sen 
dess har det blivit ett par sviter med gitarr och kammarmu-
siksättning. Det var roligt och väldigt lärorikt att göra de där 
sviterna. Av någon anledning har jag kommit ifrån det där 

totalt, möjligen delvis på grund av tidsbrist. 
Det skulle egentligen vara roligt att vända 
tillbaka till kammarmusik och skriva något 
idag och se hur det blir. Det var jättelänge 
sedan jag gjorde något sådant. 

Kan du berätta hur ditt komponerande 
har påverkat dig som gitarrist?
– Det mest uppenbara är att jag har en re-
pertoar som ingen annan har. Man kan nog 
lättare sätta sig in i och tolka andra kompo-
sitörers musik, hur den personen har tänkt 
och vilket hantverk den personen gjort och 
vad som är väsentligt i tolkandet. Harmo-
niska strukturer och att definiera stämfö-
ring, hålla isär stämföring, ja sådana saker 
har jag blivit mer insatt i.

Av alla dina egna låtar, vilka gillar du att 
spela mest?

– Oj, oj, oj... det är inte lätt att svara på. Det beror mycket på 
vilket humör man är på. Davids Marsch, den låten är aldrig 
fel, den är mitt i på nåt sätt. Den är inte speciellt svårspelad 

”Naturligtvis ska 

man framhäva 

melodin, jag 

är mycket för 

melodier.”
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och man kan närma sig den från en klassisk, svensk folkmusik 
eller irländsk vinkel. Sen finns det en låt som heter Carolines 
vals som jag gjorde väldigt tidigt. Ibland kan man fascineras av 
komplexiteten men man kan också fascineras av enkelheten. 
Var kom den ifrån? Vad är det som gör att den där frasen och 
den frasen tillsammans bildar något som är hållbar musik? 
Det står Carolines vals ganska mycket för. Sen ibland är det 
kul att dra igång med någon låt, då är till exempel Hink och 
Spade-låten kul. Det är upptempo och lite drag i, samtidigt är 
den inte speciellt svår att spela. En del av de picking-låtar jag 
gjort är ganska virtuosa, det är kul att spela dem men också 
lite deprimerande när man märker hur pass mycket felspel det 
blir (skratt).

Hur vill du att andra gitarrister ska tolka och framföra din 
musik?
– Jag tycker att det är viktigt att hitta balansen mellan nog-
grannhet och uttryck. Sämsta tänkbara är att någon försöker 
se en schablon i min musik och spelar schablonen och inte 
musiken, och slarvar således. Motsatsen, någon som tar det 
mer ton för ton, not för not och glömmer flödet och uttrycket. 
Som nog förhoppningsvis finns där i alla mina låtar. Jag vill ha 
en kombination av noggrannhet och uttryck.

I många av dina melodiska kompositioner kan man höra 
tydliga influenser av Turlough Carolan’s musik. Starka 
melodier med en baslinje till och ackordtoner som fyller 
ut men ändå lämnar mycket luft. Jag förstår att detta va-
rit en inspiration i ditt komponerande. Hur upptäckte du 
Carolan’s musik?

– I 20-årsåldern ramlade jag över en ganska stor LP-box med 
engelska folkmusikrötter. Där fanns ett Carolan-stycke med, 
en låt som bruka kallas för Carolan’s Concerto. När jag väl 
hade uppmärksammat namnet så visade det sig att det redan 
då var gitarrister som var på hans låtar. Jag tänker i första hand 
på John Renbourn. Jag intresserade mig rätt tidigt för Caro-
lans musik och precis som många andra gitarrister upptäckte 
hur bra hans musik lämpade sig för gitarren.

Carolan var harpist som jag förstått det. Var musiken skri-
ven för harpa?
– Carolan var harpist, musiken är harpkompositioner. Det 
finns ett par hundra av hans låtar bevarade och alla är nog 
gehörstraderade först och nertecknade av senare generationer 
med stort tidsspann så klart. Man får väl anta att det är me-
lodierna och en slags harmonisk uppfattning som är med och 
inte exakt ton för ton hur han spelade.

Vilka musiker har inspirerat dig till kompositioner som 
Kaja, Hink och spade och Koltax?
– Ska jag säga ett namn som inspirerade mig mest i tidiga 
20-årsåldern så är det faktiskt Leo Kottke. Innan dess, en 
60-talshjälte vid namn Donovan som låg på hitlistorna. Han 
spelade picking men med sång till, sången har alltid följt med 
mig på något sätt även om jag inte sjunger själv. Från Donovan 
blev det att jag upptäckte ett gäng engelska folkgitarrister, 
Davey Graham som var först med DADGAD-stämningen. 
Bert Janch, John Renbourn, i den vevan upptäckte jag sen Leo 
Kottke. Jag var väldigt inspirerad av Kottkes driv då jag bör-
jade göra egna picking-låtar.

”Ibland kan man fascineras av 

komplexiteten men man kan också 

fascineras av enkelheten. Var kom 

den ifrån? Vad är det som gör 

att den där frasen och den frasen 

tillsammans bildar något som är 

hållbar musik?”
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Vad inspirerar dig idag?
– Sedan decennier tillbaks lyssnar jag mest till irländsk keltisk 
musik, det är mina favoritgenrer. Det är nåt med mycket röt-
ter i, musiken har gjort en lång resa sedan 60- och 70-talet. 
Det har inneburit mycket produktion, kommersialisering, 
strömlinjeformning och likriktning. Det har också inneburit 
att det skapats jättemycket bra musik och att massor av irlän-
dare har kunnat livnära sig på den. Det som kan vara väldigt 
inspirerande är när man hittar kärnan bakom någonting. Nu 
är jag ganska bevandrad i den genren men när man upptäcker 
något nytt, en ny slow air som man inte hört förut. Modalite-
ten som finns i musiken, inspirerar mig.

Du spelar ofta med andra musiker. Hur har detta påverkat 
dig som gitarrist?
– Antagligen att man måste ta hänsyn till flöde och uttryck, 
man är nog mer lyhörd för stämföring.

Hur ser du på dig själv som gitarrist?
– Tidigt i Gunnfjauns Kapell var det någon som liknade mig 
vid en, jag tror att dom använde fotbollstermen ”libro”, en 
back. En som täcker upp bakåt. I folkmusiksammanhang står 
jag för harmoni, rytmik och baslinje.

Vilka projekt är du inblandad i för närvarande?
– Alldeles för få. Notutgivning av låtar från CD:n Dubbel-
gångarn. Något pågående samspelsprojekt har jag egentligen 

inte just nu. Jag drömmer om en ny soloskiva men tills dess 
skulle det behövas lite mer tid, lite mer pengar och mer kom-
positioner.

Berätta mer om notutgivningen.
– Det blir egna kompositioner från CD:n Dubbelgångarn, 
musik för både nylon och stålsträngade gitarrer. Det blir låtar 
baserade på svensk folkmusik, valser och polskor mm. De lig-
ger väldigt nära klassik gitarr och det finns ingen motsägelse 
mot klassisk gitarrteknik. Det är bara att ta fram den klas-
siska gitarren och spela vad som står. Sen är det några låtar för 
stålsträngade gitarrer som är typiska picking-låtar, där det går 
undan. Där är det en annan teknik och uttryck, med mer flö-
de och det ställer krav på koordinationen i högerhanden. Där 
kan det kanske vara svårt utan att ha provat på sådan musik 
tidigare. Det kan nog ta tid att nå resultat när man studerar in 
dem. När jag undervisar och lär folk att spela picking och slut-
målet är att kunna spela dessa låtar, så lär jag ut dem som sång-
ackompanjemang så att man får en rörelse och ett uttryck. Jag 
vill helt enkelt etablera tekniken så att den sitter i ryggmärgen.

Hur är din inställning till skivinspelningar?
– Den är väldigt tillfredsställande men... eller den är både till-
fredsställande och frustrerande, jag lockas av det och vill göra 
det men är väldigt kritisk och tycker att mycket som jag försö-
ker att spela in inte blir bra.

Jan Ekedahl spelar gärna på sin oktavgitarr byggd av Ing-Britt Larsson
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Jag upplever att folkmusikanter ofta spelar i stunden och 
finner glädje och inspiration i nuet mer än en klassiskt sko-
lad musiker. Kan detta vara en svårighet vid en skivinspel-
ning?
– Det där är knepiga saker som tål att fundera över och disku-
tera mycket. Min favorit bland klassiska gitarrister är Julian 
Bream, som jag upplever står för mer musikanteri än andra 
klassiska gitarrister. Ibland när han spelar så kan det gå åt pi-
pan men ofta förmedlar han mer uttryck och mening, det är 
det här jag vill uppnå, det är det här jag vill säga. Det där är ett 
rättesnöre för mig, det är något att sträva efter. Som folkmu-
siker spelar man förhoppningsvis alltid musikantiskt. Givet-
vis beror det på svårighetsgraden, om jag är en fiolspelare som 
har ärvt låtar som ska dokumenteras för eftervärlden så spelar 
jag dem med stort uttryck men de är kanske inte så väldigt 
tekniskt svåra. Jämför man det med klassisk gitarr så är det 
klassiska gitarrstycket antagligen mer svårspelat och därför 
svårare att få ett så stort uttryck i.

 Hur ser du på alla nya kanaler som blommat upp de senaste 
åren som YouTube, Spotify för att sprida sin musik?
– Jag är väldigt stenålders och konservativ. YouTube har jag 
fallit för pladask, det finns inget kommersiellt i det. Jag som 
gillar att lyssna till irländsk traditionell folkmusik kan sitta 
i timmar och lyssna på udda saker. Mycket framfört med själ 
och hjärta. Om jag jämför med vilka möjligheter jag själv hade 
som grabb till att få lyssna och se i musikväg, så är det en fan-
tastisk utveckling.

Ser du en möjlighet att själv sprida din musik genom dessa 
kanaler?
– Jag är absolut öppen för det. Jag är också delägare i ett skiv-
bolag, jag vill att det ska göras skivor att säljas vilket också är 
ett bra sätt att sprida musik på. När det gäller Spotify så är det 
väl meningen att det åtminstone inte ska bli någon motsätt-
ning. YouTube blir väl aldrig på det sättet att det ger några 
pengar, med det är ett bra sätt att marknadsföra sig och sin 
musik på. Jag finns där, men ska man lägga ut nåt så vill man ju 
att det ska vara bra. Jag har också haft problem med YouTube, 
när någon med värderingar som jag inte delar hade gjort ett 
bildcollage till min musik. Det var rätt mycket fix att få bort 
det från YouTube, men till slut så gick det.

Har det funnits tider då du velat ge upp gitarren?
– Nej, det går upp och ner liksom och nu är man ju inte ung 
och lovande längre men inte beredd att ge upp. Gitarren är 
min möjlighet att uttrycka mig.

Ett råd till unga gitarrister?
– Att inte bara ta saker från ytan, musik och därmed gitar-
ren finns det ett djup i och om man tror att det bara är hur 
fingrarna ska röra sig så.... En grej som jag brukar tala om till 
mina elever när vi diskuterar fingersättningar är; jag tror att 
alla skriver under på att musik är kommunikation. Om man 
tänker på det lite till så finns det eller fanns det någon som vill 
kommunicera med dig, en kompositör när du spelar det där 
stycket. Ingen är så oartig att man låter bli att lyssna när nå-
gon talar till dig. Inse att musik är kommunikation och lyssna 
ordentligt till den som talar till dig via klingande musik eller 
noter.
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En kall vind drar genom rummet.

Radion som står i köket blir tydlig.

Nyheternas olyckor och elände rinner ut

över golven som en tung stridsgas.

Att försöka spela ännu vackrare

väcker en oanständig eller förmäten känsla

som får mig att hejda mig. 

Sitter kapprak på stolen

med värkande rygg

och högerhanden ovanpå gitarren

som står på golvet som en stödjande käpp.

De sex strängarna, som världsdelarna

vibrerar av draget, jämrar sig.

Världen värker, påminner de, sörjer de,

ropar de stumt i bortglömd utsökthet.

”Vad du gör, gör väl.”

En dubbeltydig sentens,

sedan länge nerplöjd i bondens jord,

eller som valspråk för gamla finanshus.

Gör människan väl!

-direkt eller indirekt,

våra uppgifter, vår uppgift.

Vinterdagen blånar snabbt utanför fönstret.

Väggen dras undan som en teaterridå,

den inre och den yttre horisonten möts

och blir en.

Gitarren lyfts åter upp i knät.

Tung andning, stilla väntan. 

Världen värker verkligen.

Un viento frío atraviesa la habitación.

La radio de la cocina se hace notar.

Las desgracias y miserías del noticiario se vierten

por los suelos como un pesado gas letal.

Mis esfuerzos por lograr una interpretación aún más 
hermosa

despiertan en mí una sensación indecente y presuntuosa

que hace que me contenga.

Estoy sentado muy tieso en la silla,

con la espalda dolorida

y la mano derecha sobre la guitarra,

que reposa vertical en el suelo como un bastón de apoyo.

Las seis cuerdas, como los continentes,

Vibran con la corriente de aire, gimen.

El mundo duele, recuerdan, lloran,

gritan mudas en olvidada exquisitez.

”Lo que hagas, hazlo bien”.

Ua sentencia con doble sentido,

arada a fondo desde hace mucho en la tierra del agricultor,

o como lema de antíguas casas financieras.

Haz bien al hombre!

-directa o indirectamente,

nuestras tareas, nuestra misión.

Fuera de la ventana, se va azulando deprisa el día invernal.

La pared se abre como el telón de un teatro,

el horizonte interior encuentra al exterior

y ambos se hacen uno.

La guitarra vuelve a subirse a las rodillas.

Respiración pesada, espera quieta,

mas el pensamiento se desliza.

El mundo duele de veras.

LEiF KLiTzE
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En resa till Argentina i 
gitarrens tecken
I samband med mitt arbete sedan 2003 med Uppsala Inter-
nationella Gitarrfestival har jag lärt känna flera latinamerika-
ner, däribland flera argentinare. Främst min kollega Alejandro 
Lemos har flera gånger uttryckt att jag borde absolut åka till 
Argentina.

Det finns ett otroligt stort intresse för gitarr i landet med mas-
sor av utövare och idag säger många att gitarrens hemland är 
Argentina i stället för Spanien där mycket kommersiell musik 
har vunnit mark den senaste 20 åren.

Sedan min studietid i Spanien på 70-talet behärskar jag span-
ska hyfsat, tillräckligt för att klara mig. Detta är nog en för-
utsättning då få behärskar engelska. Efter en del funderande 
blev det bestämt att jag skulle åka våren 2006. Jag fick en del 
kontakter och resplanerna utkristalliserades till att besöka 
Buenos Aires, Mendoza, Valparaiso (Chile) och slutligen Bue-
nos Aires igen.

Jag lyckades få en kontakt på varje ställe och fick löfte om att 
besöka konservatoriet på plats, träffa lärare, elever undervisa 
lite grann etc. Problemet med att åka denna tidsperiod (25 
mars-15 april) är att terminerna knappt hunnit börja än. I Ar-
gentina, som ligger på södra halvklotet med sommar decem-
ber-mars, så börjar läsåret i början på april och på vissa skolor 
jag besökte hade man inte börjat utan sammankallade elev-
erna tidigare enbart för detta tillfälle.

En vecka innan avfärd fick jag en del nya förslag, ryktet hade 
tydligen spridit sig om att det skulle komma en svensk gitar-
rist på besök. Bl a fick jag ett erbjudande att medverka i ett 
radioprogram som sänds i den statliga radiokanalen ”Radio 
Nacional”. Programmet som heter ”De Segovia a Yupanqui” 
riktar sig till gitarrister och sägs ha ca en miljon lyssnare. Det 
sänds varje söndag kväll kl 21-22 och leds av den kände gitarr-
profilen Sebastian Dominguez. I allmänhet så varvas i pro-
grammet livemusik med intervjuer av medverkande artister. 

Av Stefan Lövenius

Ko med gitarr från den omtalade 
koutställningen som vid detta tillfälle 

befann sig i Buenos Aires
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Mitt plan skulle anlända till Buenos Aires söndag morgon 
men blev väldigt försenat och anlände först sent på etermid-
dagen samma dag, vilket medförde att jag i princip fick åka 
direkt till radion och kände mig väldigt tveksam till hur detta 
skulle gå. Efter 20 timmars resa med dåligt med sömn så kän-
ner man ju sig inte direkt i toppform för att spela i direktsänd-
ning i radio.

Konstigt nog så kändes allt helt avslappnat och OK när jag 
värmde upp några minuter innan sändning. Jag spelade ca 
30 min och intervjuades i ca 30 min och frågorna handlade 
mycket om undervisning. Till exempel frågade Sebastian som 
själv jobbar som pedagog: Hur gör du med en nybörjare på 7 
år? Detta kändes förstås som hemmaplan direkt för mig och 
jag fick nästan inte tiden att räcka till för att svara på detta.

Nästa fråga: Men hur gör du med en nybörjare på 16 år då? 
Detta är ännu mera hemmaplan för mig då jag jobbar mycket 
med dessa åldrar.

Jag spelade lite svensk folkmusik och en del smakprov på un-
dervisningsmaterial hämtat från mina böcker. Det hela artade 
sig till en formidabel succé som jag aldrig kunnat ana innan. 
Förutom Dominguez, så deltog den kände gitarristen Sebas-
tian Zambrana och kulturprofilen Fabio Caputo del Rey i 
programmet. Tydligen gick programmet hem som bara den 
och telefonen gick varm dagarna efter programmet och jag 
fick inbjudningar till att komma till alla möjliga ställen. Man 
kan säga att radioprogrammet öppnade alla dörrar till gitarr-
världen i Argentina. Det slutade med att jag besökte sex skolor 
i stället för tre och fick tacka nej till en massa erbjudanden att 
komma och undervisa p g a tidsbrist. När det finns så stort gi-
tarrintresse så finns det tydligen också ett stort intresse kring 
gitarrundervisning.

Efter en dags turistande med besök på bl a den berömda kyr-
kogården där Evita Peron ligger begravd var det dags för för-
sta besöket på en skola. Efter resa med pendeltåg 3 mil norr 
om BAs centrum hämtades jag på stationen av Victor Villa-
dangos, den fantastiske gitarristen som bor och verkar i Bue-
nos Aires. Först bjöd han på lunch, en äkta argentinsk asado 
d v s grillbuffé med massor av fint kött och ett antal olika 
sorters korvar. En sådan måltid är svår att med ord beskriva, 
den måste upplevas. Till detta dricker man förstås vin och i 
Argentina är det självklara valet ett fint malbecvin från Men-
doza. Jag försökte ta det lugnt med drickandet för jag skulle ju 
undervisa senare samma dag. Dessutom förväntade sig säkert 
studenterna att jag skulle spela något. 

Victor hade då nyligen spelat in en skiva med musik av 
S.L.Weiss på en 9-strängad gitarr och spelade ett antal stycken 
för mig på detta instrument, som inte är helt ovanligt i Argen-
tina. Det kan jämföras med vår Evert Taube-luta och har an-
vänts mest till ackompagnemang. Efter lunchen var det dags 
för avfärd till ”Conservatorio Juan José Castro” som skolan 
kallas. Ett 20-tal studenter med gitarr hade mött upp plus ett 
40-tal intresserade åhörare. De förväntade sig att jag skulle 
undervisa masterclass, d v s en elev i taget medan resten lyss-
nar. Detta kom jag inte undan helt men försökte i möjligaste 
mån avstyra det, i stället ville jag arbeta med alla samtidigt 
i grupp och spela ensemble men även jobba med teknik på 
ett kul sätt. Det hela avlöpte på ett oväntat bra sätt och blev 
mycket uppskattat, för dem var det en ny upplevelse att se ett 
sådant arbetssätt, d v s en lärare som jobbar i grupp och håller 
alla aktiverade hela tiden.

Intervju på Radio Nacional,programmet ”De Segovia a Yupanqui” 
Programledare Sebastian Dominguez

Deltagare i Radioprogrammet ”De Segovia a Yupanqui”fr v Fabio Caputo 
del Rey,Sebasian Zambrana,Stefan Löfvenius och Sebastian Dominguez

Victor Villadangos
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När jag nästa dag undervisade på ett annat konservatorium 
inne i centrala Buenos Aires får jag till min förvåning se att 
en stor del av studenterna från ”Juan Castro” hade rest in till 
centrum för att delta frivilligt även denna dag. Detta tog jag 
förstås som ett tecken på att de var nöjda med undervisningen.

Denna dag var annonserad som konsert och undervisning 
med den svenske gitarristen… Vilket medförde att halva pu-
bliken kom för att höra en konsert och den andra halvan för 
att bli undervisade, vilket inte var så lätt för mig att hantera. 
Det hela avlöpte dock väl och följande dagar gick till på un-
gefär samma sätt med massor av nya intryck, nya skolor, nya 
kontakter etc.

Efter några dagar var det dags för avfärd med flyg till Men-
doza, en resa på 120 mil. Jag möttes på flygplatsen av Polo 
Marti, en gitarrist som varit flera gånger i Sverige. Jag hade 
träffat honom både på ÖMH (2000) och KMH (2006). Han 
undervisar i folkloregitarr på universitetet i Mendoza och är 
en av de främsta på denna spelstil i Argentina. På ett konserva-
torium eller universitet i Argentina spelar i princip alla gitar-
rister en del folklore och en del klassiskt. Var tyngdpunkten 
hamnar avgör varje student själv och hittar så småningom en 
profil som passar honom själv. I folklore lär man sig behärska 
stilar såsom zamba, chacarera, gato etc. De främsta represen-
tanterna för denna spelstil är gitarrister som Eduardo Falu, 
Atahualpha Yupanqui och Carlos Martinez.

Jag bjöds på kvällen på ytterligare en fantastisk asado hemma 
hos Polo och även nästa dag hemma hos skolans svenske rektor 
Lars Nilsson, som bott 40 år i Mendoza och byggt upp hela 
deras musikutbildning från grunden.

Efter detta vidtog två dagar med skolans alla gitarrstudenter(ca 
40 st). Allt detta skedde i form av undervisning i storgrupp (ca 
50 st)vilket varvades med lite masterclass-undervisning med 
skolans mer avancerade elever. Jag upptäckte att det finns ett 
enormt intresse för gitarr i detta land och många drivna gitar-
rister.

Några skillnader mot utbildningar här i Sverige kunde jag 
dock konstatera. I Argentina spelar de flesta ganska omedvet-
na om sådana saker som 

•	 vikten av att göra noggranna fingersättningar och öva hö-
ger hand för sig,

•	 förberedelse, d v s kugghjulsteknik i höger hand var ett 
okänt begrep,

•	 kopiering av noter är standard i Argentina och ingen jag 
träffade hade originalnoter på det de spelade.

Efter besöket i Mendoza styrdes kosan mot Chile. Från Men-
doza till Valparaiso i Chile är det bara 20 mil, problemet är 
dock att man måste passera Anderna och denna resa tar 8 tim-
mar med buss. En fantastisk resa och strax efter gränsen till 
Chile så ligger den berömda vintersportorten Portillo på 2600 
m/ öh.

Jag är så pass till åren kommen att jag kommer ihåg att VM i 
alpin skidåkning gick här 1966 och en viss Bengt-Erik Grahn 
från Sverige ledde med flera sekunder innan han körde ut någ-
ra portar före mål i andra åket. Detta var alltså före Stenmarks 
tid.

Valparaiso är en väldigt pittoresk stad och den omgärdas av ett 
antal kullar som större delen av befolkningen bor på. Numera 
är staden hopväxt med grannstaden Viña del Mar som ligger 
strax norr om Valparaiso i nästa havsbukt.

Jag hade blivit inbjuden att undervisa på konservatoriet i 
Valparaiso och hämtades på förmiddagen till skolan av Guil-
lermo Nur, huvudlärare i gitarr. Besöket på skolan började 
med att jag fick bevista en föreläsning om musik och filosofi 
(på spanska). Detta var gränsfall till överkurs för mig men se-
dan var det dags för lunch, och Guillermo tog mig med till en 
fiskrestaurang i sällskap med några kolleger och studenter vid 
skolan. Först bjöd Guillermo på Chiles nationaldryck ”Pisco 
Sour”, en spritdryck som dricks kall med pressad citron och 
socker. Denna dryck är förrädisk då den är väldigt stark och 
man känner ej spritsmaken. Sedan följde den mest delikata 
fiskrätt och till detta dracks det förstås vitt vin. Jag uttalade 
min oro för Guillermo att jag inte skulle kunna spela efter det-
ta men, som han uttryckte det, ”Oroa dig inte, du är ju bland 
vänner”.

Undervisningen och den lilla minikonsert jag sedan höll på 
skolan gick otroligt bra och det hela blev väldigt uppskattat.

Mitt intryck av Chile är att det är mera likt Europa på så sätt 
att nivån är väldigt hög och att man spelar mycket standardre-
pertoar, som Bach, Brouwer, Barrios, Rodrigo etc och inte så 
mycket folklore som man gör i Argentina. Bland de främsta 
chilenska gitarristerna idag kan nämnas Luis Orlandini (spe-
lade på Uppsala Gitarrfestival 2003 och SGLS sommarkurs 
2004) och Jose Antonio Escobar som jag träffade i somras på 
Tammerfors Gitarrfestival.

Jag hann förstås med en del turistande i trakten och besökte 
bl.a en fantastisk fiskeby norr om Valparaiso. Sedan styrdes 
kosan tillbaks till Mendoza några dagar för att sedan åter-
vända till Buenos Aires och ytterligare några dagars undervis-
ning. Denna resa är så långt mitt livs resa och har gett bestå-
ende intryck, bl a så har jag själv införlivat en del argentinsk 
musik i min repertoar och även börjat använda en del i min 
undervisning.

Bland den musik jag kan rekommendera till gitarrister finns 
musik av bl a Abel Fleury, Carlos Gustavino och Walter Hein-
ze. Vad gäller kända argentinska gitarrister så kan nämnas 
förutom Victor Villadangos även hans lärare Eduardo Isaac, 
Pablo Marquez (spelade på Uppsala festivalen 2006 och SGLS 
2010) och Carlo Moscardini.

Några värdefulla argentinska websajter är:

http://www.eadcentral.com/go/1/1/0/http://www.nurisite.com/midisonly/
argentina/tangos.htm 
(Midifiler medTangos)

http://www.guitarreriabsas.com.ar/index02.php 
(Gitarrer)

http://www.guitarreriabsas.com.ar/index02.php 
(webplats för info om allt som rör gitarr i Argentina)

http://www.villadangos.com.ar/ 
(Victor Villadangos websida)
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Sedan 5 år tillbaka har jag haft nöjet att jobba vid Oskars-
hamns Folkhögskola. Skolans musikutbildningar utgör en 
stor del av den totala verksamheten. Den klassiska linjen är 
öppen för alla instrument och sång men gitarren är en egen 
inriktning och stråk finns som egen linje. Sistnämnda i ett 
samarbete mellan vår skola och Kalmar Läns Musik. Vi har 
en afro-linje, kantorsutbildning och en musikgrundkurs för 
de som inte har sysslat så mycket med musik än och kan bestå 
av blandade elever på afro eller klassiskt. Det övergripande an-
svaret för samtliga musiklinjerna utom kantor ligger hos min 
kollega elgitarristen Magnus Hasselgren. Undertecknad tar 
speciellt ansvar för alla klassiska linjer och gitarrinriktning-
en, som en klassföreståndare eller mentor. Jazzpianisten Olof 
Nilsson ansvarar för musikgrund. Som alla övriga folkhög-
skolor finns en allmänlinje, seniorkursen och en afasi-linje.

Jag skall i denna artikel lägga fokus på min egen gitarrlinje. 
Fram tills nu har det varit bra med antalet sökanden och vi har 
hitintills satt ett tak på 4 gitarrplatser men skall öka till 8 från 
och med läsåret 2011/2012. Den som blir antagen får utöver 
de vanliga ämnena som till exempel gehör och teori, kör och 

Mycket gitarr och 
gitarrfestival i Oskarshamn

ensembleledning 50 min. enskild lektion, 60 min. gitarrkvar-
tett och 60 min. gemensam lektion enbart för gitarrister. Den 
enskilda lektionen delar jag in i ett teknikpass och en del tolk-
ning. Teknik är otroligt viktigt och mycket av höstterminen 
ägnas åt sittställning, handhållning och flödesträning. Jag 
anser alla dessa tekniska kvaliteter som den mest grundläg-
gande förutsättningen för att kunna utvecklas. Kroppen och 
händerna är personliga redskap som måste läras att hitta till 
komfort och naturlighet. Förlängningen av detta är flödesträ-
ning där målet är att hantera händerna på ett avspänt sätt 
och ”låta dem gå”. I samband med detta väljer vi stycken till 
kommande ansökningar för vidare studier. Utan tvekan gäller 
samspel och musikalisk lyhördhet till gitarrkvartettspel. Vår 
gemensamma tid för gitarr ägnas helt och hållet åt att lära sig 
att hantera offentliga situationer, en elev spelar upp ett stycke 
tills den hittar den mentala attityden som krävs för att kunna 
framföra stycket musikaliskt och med god teknik inför en pu-
blik. Mycket tid och vikt läggs vid hantering av nerver och si-
mulerade pressade situationer, vilket går utmärkt att jobba på. 
Oftast spelar alla fyra elever varje vecka ett stycke, det får vara 
samma stycke varje vecka. Under vårterminen går vi igenom 
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många etyder av främst Fernando Sor och skaletyder av hol-
ländaren Dick Visser (alla 24 och i alla tonarter) samt många 
fina solostycken utöver de som vi har som eventuella ansök-
ningsstycken. Det måste nämnas att inte alla elever har som 
mål att komma in på en högskola eller liknande.

Jag har den personliga uppfattningen att övning ger färdighet, 
men alla vi som spelar upp inför andra märker omedelbart hur 
bra ett stycke ”sitter” när det plötsligt finns åhörare med. Från 
egen erfarenhet vet jag att offentligt spel utvecklar en som 
mest, såväl tekniskt som musikaliskt. I snitt spelar mina elever 
en gång varannan vecka i ett offentligt sammanhang.

För att komma in på gitarrlinjen krävs egentligen ingenting 
annat än att framföra två valfria stycken. Jag har inte satt en 
lägsta nivå för att den som söker kan ha alla förutsättningar 
till att utvecklas väldigt bra och det gäller vid ansökningen 
att visa att man kan spela med visst uttryck och bra flöde. Det 
måste sägas att den som kommit längst i detta har naturligtvis 
större chans att erbjudas plats.

Det är bra att en skola fungerar bra internt och när det väl 
fungerar tillfredställande tyckte jag att det var dags att låta 
gitarrlinjen även fungera bra externt. Med internt menar jag 
lokalt, inom kommunen eller länet, med externt menar jag 
ett större sammanhang än så. Vi underhåller kontakter och 
utbyte med Vetlanda Musikskola genom Yvonne Nordström, 
Gotlands Folkhögskola genom Jan Ekedahl, med Johan Dahl-
berg på Estetprogrammet i Örebro och Malmö Musikhögsko-
la genom Göran Söllscher och Gunnar Spjuth. Förra hösten 
hade vi dessutom Christoffer Fossto som lärarpraktikant från 
Malmö. Vecka 6 har jag bjudit hit Bo Hansson för masterclass 
och föreläsning för kören och kantorer om hans körmusik-
kompositioner.

Höjdpunkten och frukterna av kontaktnätet mynnar ut i en 
gitarrfestival som är planerad till vecka 12 i Oskarshamn. 
Lärare och elever från ovanstående skolor samlas under hel-
gen i slutet av vecka 12. Meningen är att deltagarna delas in i 
grupper och att lärarna håller i workshops. Jan Ekedahl håller 
i folkpicking, Johan Dahlberg i flamenco, Malmö musikerna 
och lärarkanditatelever i enskild lektion och jag i klassiskgi-
tarr. Vi skall även planera för ensemblespel. Fredag- och lör-
dagkväll är det offentligkonsert av Malmö-eleverna, deltagar-
na och lärarna och söndag vid lunch avslutar vi med ensemble/
orkester konsert. Detta år håller vi möjligheterna att delta för 
utomstående begränsad, mestadels för att vi måste lära oss 
av erfarenheten. Vi utesluter inte att i framtiden ha en årlig 
återkommande festival och även luckra upp för externa del-
tagare. Viktigt att nämna är att ledningen, i person av rektor 
Sven-Gunnar Persson, av Oskarshamns Folkhögskola stödjer 
initiativet till det yttersta, annars är sådana stora projekt inte 
tänkbara eller genomförbara. 

ERIC LAMMERS 
  

HUVUDLäRARE FöR DEN KLASSISKA LINJEN  
OCH GITARRLINJEN VID OSKARSHAMNS FOLKHöGSKOLA
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Guitarduo22strings, Carsten Gröndahl – Carsten Linck: 
Bach Partita nr1, English lute duets, Euterpe EMCD 1012

I förra numret av Gitarr & Luta stack jag ut hakan och ironise-
rade över att man sällan numer hör av alla de Bolins altgitarrer 
som en gång på 80-90-talen florerade i konsertlokaler. Risken 
med att uttala sig provocerande på det viset är ju att man kan 
få svar på tal snabbare än man anar. Och nu har jag fått det.

De två gitarristerna Carsten Linck och Carsten Gröndahl in-
ledde ett samarbete som duo för några år sedan. De har båda 
ända sedan studietiden haft ett intresse för Bolins altgitarrer 
och samarbetet som startade 2005 var från första början in-
riktat på en duo-repertoar för två altgitarrer. Jag visste inte att 
det som manifesterade sig i en konsert i Malmö 2007 som jag 
bevistade, senare fått en fortsättning som nu skulle resultera i 
en skivinspelning. Carsten Linck har arrangerat och transkri-
berat musiken på skivan för de två altgitarrerna, och förutom 
de spår på skivan av några av de engelska renässanskompositö-
rerna (Johnson, Danyel och tre anonyma verk) som är skrivna 
som lutduos, ger han sig också på att transkribera Bachs Par-
tita nr 1 för de två altgitarrerna.

Kanske är det Carsten Linck som väckt tanken på en altgi-
tarrduo, det verkar så när man studerar den skivrepertoar som 
gitarristen från Essen har spelat in i olika konstellationer. Det 
finns nämligen i hans skivhistoria en tidigare cd med en altgi-
tarr-duo bestående av Carsten Linck och Volker Niehusmann. 
De kallar sig Folkvang Gitarren Duo och är kanske unika på 
detta utanför Sveriges gränser att spela på två altgitarrer till-
verkade av Georg Bolin. 

Nu har jag inte lyssnat på den inspelningen och kan alltså inte 
jämföra med 22stringed Gitar duo, men det är uppenbart att 
Carsten Linck har provat sig fram tidigare i genren. Det kan-
ske också är av den anledningen som han tagit på sig att skriva 
arrangemangen och transkriptionerna.

De två Carsten, Linck och Gröndahl, delar mycket mer än ett 
förnamn. Det är uppenbart att de har ett gemensamt tempe-
rament och att de delar visionen av denna musik. När melodin 
några gånger flyttar över från det ena instrumentet till det an-
dra sker detta med en mjukhet och självklarhet jag sällan hört 
i duetter. När jag lyssnar på gitarrduos brukar jag ofta hamna i 
tankar kring frågan om hur man ska/kan se på rollerna för de 
två gitarristerna. Men egendomligt nog har inte den tanken 
dykt upp för mig här. Det känns faktiskt inte aktuellt efter-
som det vilar en känsla av självklarhet över inspelningen och 
stämmorna relaterar.väl till varandra.

I inspelningen av Bachs Partita nr 1 finns både höjdpunkter 
och de få frågetecken som inspelningen ger mig. I det inle-
dande preludiet spårar jag en aning tveksamhet som sedan 
försvinner helt i de följande delarna av partitan. Och när man 
kommer till menuetterna så spritter det i gitarristernas fingrar 
av lust och spelglädje, så att man naturligt tänker att ”så här 
ska nog en menuett dansas!” Partitan nr 1 har inte ofta tidiga-

re spelats på gitarr, och i duo-format har jag bara hört den hol-
ländska duon ”Duolisme” spela den på sexsträngade gitarrer.

Det måste betecknas som en stor lycka att denna skiva i viss 
mån återuppväcker detta sätt att se altgitarrens möjligheter. 
Om det är en naturlig och okomplicerad tanke att kombinera 
två altgitarrer för att spela lutduetter, så är det en helt annan 
sak att fundera ut hur de två instrumenten tillsammans gör 
en helt annan musik tillgänglig för gitarrister. Cembalo- och 
pianorepertoaren kan ju spelas utan större kompromisser på 
altgitarren, och då även i mer krävande sammanhang genom 
duo-formatet.

Till sist skall också nämnas att inspelningen äger ett fantas-
tiskt ljud liksom även flera andra inspelningar som flöjtisten/
producenten Jörgen Tånnander gjort på senare tid i Malmö 
Musikhögskolas konsertsal. Det är sällan man kan höra två 
gitarrer så distinkta och samtidiga med ett sådant djup i ljud-
bilden att man inbillar sig kunna skilja strängens ljud från re-
sonanslådans! Naturligtvis är detta beroende på konsertsalens 
akustik, men även på ”uppfångaren” Jörgen Tånnanders tek-
niska lösningar. 

I ljudbilden har de två gitarristerna placerats på så vis att den 
ska motsvara en symfoniorkester med förstaviolinisterna 
längst fram till vänster, eller som Carsten Gröndahl förklarar 
det: ”Det är Linck i vänster kanal (höger hand på pianot) och 
jag i höger kanal (vänster hand på pianot). Jag "kämpar" med 
alla bassträngarna…” 

Så, svaret på min polemiska fråga om var alla altgitarrer finns 
idag – blir: Två av dem trakteras av Carsten Gröndahl och 
Carsten Linck på ett utomordentligt spännande sätt. Och 
alla andra forna altgitarrister i landet som låtit instrumentet 
vila i garderoben de senaste åren, kan hämta inspiration ur 
22stringGuitarduos fräscha approach till instrumentet.

ROLF NILSéN
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FREVO GUITAR DUO, El Albaicin, Euridice EUCD57

Den norska Frevo Guitarduo består av Pål Granum och An-
dreas Karlsen och de har arbetat tillsammans i duon sedan 
1995. De utexaminerades 2004 från Norska statens Musika-
kademi med examendär specialiteten var duo-framförande. 
Duon skivdebuterade 2002 med en cd betitlad Whisky (!). 
Nu föreligger duons andra cd med titeln El Albaicin, och re-
pertoaren startar mycket riktigt med Albéniz Granada-inspi-
rerade stycke som är baserat på hur den katalanska kompositö-
ren uppfattade de zigenska flamencorytmerna i den zigenska 
stadsdelen Albaicin i Granada. 

Duon gör sedan en utflykt till Domenico Scarlattis Italien och 
spelar två sonater som uppenbarligen också har band till Spa-
nien eftersom de flesta av saonaterna är komponerade under 
den period som Scarlatti bodde i Spanien.  Albéniz återkom-
mer därefter med de tre stycken som återfinns i Iberia-svitens 
andra bok, Rondeña, Almeria och Triana. 

Det är helt riktigt som berättas i den ackompanjerande tex-
ten att Albéniz inte var någon purist eller folkmusiker, hans 
användande av det folkliga idiomet är snarare antydande än 
direkt citerande. De tre styckena från sviten skulle kunna an-
spela på de tre städrnas respektive sång- och danstraditioner, 
men det är nästan omöjligt att identifiera drag som kan iden-
tifieras som övertagna.

Maurice Ohana får avsluta skivan med kompositionen Ano-
nyme XXe Siecle, vilken enligt anvisningarna endast skulle 
spelas som extrastycke och utan angivande av kompositörens 
namn. Det är Ohanas enda komposition för två gitarrer, och 
de två norrmännen vill även här se anknytningar till andalu-
sien och flamencon. De övriga sex spåren på skivan har trans-
kriberats av de två gitarristerna.

Det är välkänt att många klassiska kompositörer (på olika 
sätt) låtit sig inspireras eller influeras av flamencon. När man 
transkriberar pianokompositioner (som t ex Albéniz) till gi-
tarren kan det ibland kännas som att stycket ”hittat hem”. Det 
är tydligt att Frevo gitarrduo har fokuserat på att leta sådana 
effekter i arbetet med denna skiva, och det går nog inte att 
argumentera mot dem i denna fråga. 

Men det som blir mitt starkaste intryck från lyssnandet är den 
otroliga närheten mellan de två gitarrerna. Jag är inte bekannt 
med deras arbete sedan tidigare och vet inte om de även spelar 
var och en för sig i andra sammanhang. Annars är det mycket 
intressant att höra hur samspelt en duo kan bli av att arbeta 
tillsammans så länge som Pål Granum och Andreas Karlsen 
gjort. En gitarrduo kan ha olika ideal om hur deras framföran-
de ska uppfattas, som två individer i smaspråk, som en solist 
och en ackompanjatör eller som en gemensam ”tonmaskin”. I 
detta fallet med Frevo Gitarrduo är det nog snarast så att man 
har ett gemensamt mål med musiken även om gitarrerna lig-
ger separerade åt olika håll i stereobilden. Det är sällan man 
hör en så välbalanserad gitarrduo, och en önskan väcks om att 
få chansen att se och höra dem i en konserthall för att kunna 
studera deras samarbete närmare.

ROLF NILSéN

Orpheus in England. Dowland & Purcell. Emma Kirkby, 
sång, Jakob Lindberg, luta. BIS CD-1725.

I en tidigare recension av en CD med Emma Kirkby och Jakob 
Lindberg skrev jag att Emma Kirkby sannolikt varit en ”me-
gastar” om hon hade ägnat sig åt opera eller den mer traditio-
nella klassiska repertoaren. 2007 nämnde BBC Music Maga-
zine henne som en av de tio största sopranerna genom tiderna, 
vilket ifrågasattes av en del förståsigpåare med hänvisning till 
hennes bristande erfarenhet från operascenen! Samma år ut-
sågs hon också av drottning Elizabeth till ”Dame Comman-
der of the British Empire”. Nu tror jag att alla dessa utmär-
kelser för Emma Kirkby är mindre viktiga än den musik hon 
vill förmedla till lyssnaren. Och som hon förmedlar! Hennes 
fullständigt rena, naturliga och oförstörda mjuka sopran med 
en total behärskning av röstens uttrycksmedel passar nog i 
de flesta sammanhang, men hennes förkärlek för den tidiga 
repertoaren, inte minst den engelska, är uppenbar. Hon har 
också en enastående förmåga att i sitt sångssätt uttolka texter-
nas mening med ett varierat uttryck. Ingen sångerska har som 
hon kunnat exponera den engelska musikskatten av genier 
som t.ex. John Dowland eller för den delen Henry Purcell, 
vilket denna CD ger påtagliga bevis för. Moritz, lantgreve av 
Hessen, och en av John Dowlands arbetsgivare, komponerade 
en pavan ”in honorem Joanni Doulandi Anglorum Orphei” 
(till ära för den engelske Orfeus, John Dowland). Denna äro-
fulla dedikation är en av utgångspunkterna för CD-skivans 
titel. En annan utgångspunkt är Henry Purcells postumt 
utgivna samling musik med den kärnfulla titeln ”Orpheus 
Britannicus”. Det är ingen tvekan om att den mytiske gestal-
ten Orfeus hade en stark symbolmättad betydelse i musiken 
under tidigare århundraden och har så även i viss mån i dag. 
Orfeus stod ju i den grekiska mytologin som representant för 
musiken och avbildas oftast med lyran i hand. Han var son till 
solguden Apollon och musan Kalliope och gift med Eurydike. 
Orfeus sång och spel på lyran tämjde de vilda djuren och fick 
floderna att stanna upp för att lyssna. Även om melankolin 
dominerar så omspänner musiken på skivan ett brett känslo- 
och upplevelseregister som de båda exekutörerna förmår att 
förmedla till lyssnaren på ett kongenialt sätt. Av John Dow-
land får vi höra flera mer sällan framförda sånger ur hans tre 
böcker av ”ayres” och ”A Pilgrim’s Solace”, t.ex. ”Disdain me 
still” och ”Lend your ears to my sorrow”, ”Toss not my soul”, 
men även en klassiker som ”In darkness le me dwell”. De 
vackra och hörvärda sångerna av Henry Purcell är naturligt-
vis barn av en annan tid och av annorlunda karaktär, men det 
som förenar dem med Dowlands musik är en viss melankoli. 
Det finns också något mer ogripbart ”engelskt” i de båda kom-
positörernas verk. Den interfolierade musiken för sololuta 
skapar en fin balans på skivan. John Dowland som lutkompo-
sitör får vi höra i några solopartier med Jakob Lindberg i äls-
kade och ofta spelade verk som preludiet ur Margaret Boards 
Lute Book, ”The Right Honourable Robert, Earl of Essex his 
Galliard”, ”Lachrimae”, ”A Fantasie” m.fl. Jakob Lindberg 
har också, inspirerad av med Purcell samtida bearbetningar, 
arrangerat musik av Henry Purcell för sololuta, däribland en 
”Trumpet Tune”, två satser ur Dido och Aeneas, några satser 
med irländskt och skotskt ursprung, bl.a. den kända ”Lilli-
burlero” och ”A New Scotch Tune” ur samlingen ”Musick’s 
Handmaid”  från 1689. Jakob Lindberg är en idealisk ackom-
panjatör till Emma Kirkby. Hans spel är ytterst följsamt och 
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den ackompanjerande stämman är tydlig och hörbar utan att 
för den skull bli för påträngande. Solomusiken för luta klingar 
vackert på Rauwolflutan och det är förunderligt att ett mer 
än 400-årigt gammalt instrument kan ha sådan pregnans 
och friskhet. Jakob Lindberg är återhållsam med ornamente-
ringen i synnerhet i Dowland-styckena och framför musiken 
rofyllt, varierat och med självklar auktoritet. Skivan avslutas 
med den undersköna ”Music for a while shall all your cares 
beguile”, som är hämtad från tredje akten ur tragedin Oidipus 
med scenmusik av Purcell. Inspelningarna är gjorda i Emma 
Kirkbys favoritlokal, den medeltida Länna kyrka i Uppland 
med sin fina akustik.

KENNETH SPARR

Robert Johnson. The Prince’s Almain and other Dances for 
Lute. Nigel North, luta. Naxos 8.572178

The Heart Trembles with Pleasure. Music for Lute by Syl-
vius Leopold Weiss. Nigel North, luta. BGS Records BGS 
119.

Det som förenar dessa två CD-skivor är naturligtvis ex-
ekutören Nigel North, men också de förnämliga lutorna (en 
10-korig och en 11-korig) av Lars Jönsson, båda byggda efter 
en gemensam modell: den välkända Hans Frei-lutan i War-
wickshire Museum. Den beskrevs i en artikel av Michael 
Prynne i Galpin Society Journal redan 1949 då den befann 
sig i Eric Halfpennys ägo. Lutorna av Hans Frei och Laux Ma-
ler från Bologna var oerhört uppskattade i århundraden efter 
det att de tillverkats, vilket bl.a. noteras av Ernst Gottlieb Ba-
ron 1727. De var mycket dyra p.g.a. av sin sällsynthet och sin 
förträffliga klang. Det är begripligt: de förenar en skön, enkel 
och harmonisk form med suveräna klangegenskaper. Vi vet 
naturligtvis inte hur Frei-lutan ursprungligen klingade, men 
jag har svårt att tro att den kunde klinga så mycket bättre än 
Lars Jönssons båda lutor. Den första skivan ägnas den engel-
ske kompositören Robert Johnson. Det ser ut som en 
tillfällighet, men både John Dowlands och hans lutspe-
lande samtida kollega John Johnsons söner fick förnam-
net Robert och båda sönerna skrev lutmusik. Av Robert 
Dowland finns mycket lite musik bevarad, men han står 
som utgivare av de berömda tryckta samlingarna ”A Va-
rietie of Lute Lessons” och ”A Musical Banquet”. Robert 
Johnson lämnade lite mer musik efter sig, men inte sär-
skilt imponerande till omfånget dessvärre eftersom hans 
relativt få bevarade kompositioner är av hög klass. 1972 
gav Oxford University Press ut Johnsons ”Complete Lute 
Music”, som då kunde inrymmas i ett ganska tunt häfte. På 
CD-skivan finns nästan all hans bevarade lutmusik återgi-
ven. Robert Johnson hade nära kopplingar både till hovet 
och till den elisabetanska teatern. Det finns också många 
anknytningar till Shakespeare. Bl.a. skrev Johnson musiken 
till kända sånger som ”Where the bee sucks…” och ”Full fat-
hom five thy father lies…” från Shakespeares pjäs Stormen. 
Johnsons anknytning till teatern och framför allt maskspel 
avspeglas tydligt i Nigel Norths urval av musiken. Nästan alla 
Johnsons bevarade lutkompositioner är danssatser. Undanta-
get på skivan är en ”Fantaisie”. Inom ramen för tidens lutmu-
sik så är Johnson en förnyare och han utnyttjade lutans hela 
10-koriga register. Man finner också ett utforskande av nya 

klanger påminnande om det som senare utvecklades framför 
allt i Frankrike. Den petnoge kan ha invändningar mot att 
Nigel North har ersatt några av Robert Johnsons divisions 
med sina egna eftersom han tyckte att hans egna var bättre. 
Nigel North har också rekonstruerat lutversionerna av en 
pavane liksom av antimasken ”The Satyre’s Dance” eftersom 
lutförlagorna saknas. Sammanfattningsvis är det spännande 
och mycket hörvärd musik av en underskattad lutkompositör.

Titeln till Nigel Norths Weiss-skiva är ett översatt citat ur 
en dikt av hovpoeten Johann Ulrich von König och som ger 
en samtida och initierad bild av Silvius Leopold Weiss spel 
på luta. Weiss och von König var säkert bekanta och vi kan 
därför utgå ifrån att beskrivningen av Weiss lutspel är verklig-
hetsnära. Se min artikel om dikten på http://www.tabulatura.
com/WEISS2.HTM och lyssna samtidigt på Nigel Norths 
underbara tolkningar av några tidiga verk av Weiss alla häm-
tade ur den s.k. London-handskriften, en av de två viktigaste 
källorna till Weiss musik. Handskriften har egentligen inte 
mycket med London att göra annat att den förvaras i British 
Library. Den ägdes ursprungligen av en J.C.A. von Adlersfeld 
i Prag, som kanske fick undervisning på luta av Weiss vid den-
nes besök i staden. North inleder med en uvertyr med fransk-
italiensk karaktär, som egentligen tillhör en sonata i B-dur, 
men som klarar sig gott på egen hand. En annan del av en 
sonata (Ess-dur) är den chaconne som får avsluta skivan. Ett 
ytterligare fristående stycke är den ofta spelade fantasian i c-
moll, som kanske var bland de sista Weiss komponerade för 
den 11-koriga lutan. London-handskriftens första verk är en 
sonata i F-dur, vars preludium inleds med ett vackert och pas-
sande arpeggierande av Nigel North och där han sedan i alle-
manden och sarabanden varierar repriserna på ett utsökt sätt. 
Samma sätt att variera finns också i motsvarande satser i par-
titan i g-moll samt c-mollsonatans sarabande. Nigel North går 
från klarhet till klarhet. Vilket utsökt spel både tekniskt och 
tolkningsmässigt han presterar på dessa två skivor! Så läck-
ert han bryter ackorden, med vilken utsökt finess han utför 
ornamenten och sina varierade repriser. Vilken artikulation, 

precision, nyansering och fra-
sering han lyckas åstadkomma 
med sitt spel! Varje ton mejslas 
ut och tydliggörs.

KENNETH SPARR
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Erik Stenstadvold. An Annotated Bibliography of Guitar 
Methods, 1760-1860. Hillsdale , NY and London 2010. 
ISBN 9781576471852. Pris GBP 48.50

Efter många års arbete har nu Erik Stenstadvolds bibliogra-
fiska förteckning över tryckta gitarrskolor från perioden 
1760-1860 publicerats. Bibliografin kommer att vara ett stan-
dardreferensverk för många år framåt och ett viktigt hjälpme-
del för fortsatt forskning i gitarrhistorien. Jag kan tycka att 
det är lite synd att tidsgränsen bakåt är satt till 1760 och att 
inte tidigare perioder finns med i förteckningen. Det hade 
varit intressant att få en helhetsbild av utvecklingen fram till 
den moderna gitarren. Erik Stenstadvold anger dock goda 
skäl till sina avgränsningar och det kanske viktigaste är att 
notsystem börjar ersätta greppskrift (tabulatur och alfabeto) 
vid mitten av 1700-talet. Under det sekel som förteckningen 
omfattar publicerades mer än 300 gitarrskolor av 200 förfat-
tare vilket är avsevärt mer än för andra musikinstrument, t.ex. 
piano eller violin. Denna övervikt för gitarrskolor noterade 
Charles de Marescot redan 1825. Stenstadvolds förklaring till 
detta fenomen verkar rimlig: gitarren betraktades inte som ett 
instrument värdigt för musikkonservatorierna och fick därför 
inte en standardiserad pedagogisk metod som t.ex. pianot eller 
violinen. Det fanns därför ett utrymme för många varierande 
pedagogiska lösningar och olika uppfattningar. En hel del av 
de förtecknade gitarrskolorna är bara på några sidor och syn-
nerligen rudimentära medan andra verkligen går på djupet 
och omfattar hundratals sidor. Det viktigaste med Erik Sten-
stadvolds bibliografi är kanske den goda översikt läsaren får 
av den stora omfattningen av gitarrskoleutgivningen under 
andra hälften av 1700-talet och första hälften av 1800-talet. 
Stenstadvolds förord till bibliografin är högintressant läsning 
och ger en mycket bra sammanfattning. Frankrike är utan 
tvekan den dominerande stormakten beträffande gitarren 
under tidsperioden och det speglas väl i kvantiteten utgivna 
gitarrskolor jämfört med andra länder. Detta förhållande gäl-
ler dock inte bara gitarrskolor utan även tryckt musik för gi-
tarr och tillverkning av gitarrer. Inte underligt att många av 
tidens stora gitarrister drogs till Paris eftersom här verkligen 
fanns en publik och en marknad som efterfrågade musik, in-
strument, undervisning och konserter. Man ska heller inte 
glömma att Frankrike redan under 1500-talet var ett fram-
stående gitarrland med de vackra tryckta gitarrtabulaturerna 
som publicerades av Le Roy och Ballard i mitten av århund-
radet, med musik av Guillaume Morlaye och Simon Gorlier. 
Spanien hade förvisso sina vihuelister, men Spanien kommer 
inte riktigt på banan igen förrän i slutet av 1700-talet och 
framför allt efter mitten av 1800-talet. Frankrikes ledande 
roll kan också förklaras med den höga nivån på tryckkonsten 
där under 1700- och 1800-talen. Spanien och Italien t.ex. låg 
efter i utvecklingen och mycket musik handkopierades. Det 
var dock i Tyskland och Österrike den nya revolutionerande 
trycktekniken, litografin, utvecklades. I urvalet till sin biblio-
grafi har Stenstadvold gjort vissa avgränsningar: handskrifter 
förtecknas ej, i viss utsträckning inte heller samlingar av s.k. 
studier (eller om man så vill, etyder) såvida de inte också åt-
följs av en pedagogisk text. Som Stenstadvold framhåller är 
gränsen mellan en skola och en samling studier vag och kan-

ske tycker jag att man för fullständighetens skull hellre borde 
tagit med sådana studiesamlingar, t.ex. Carl Ludwig Blums 
”Exercises pour la Guitarre” från 1815, Charles de Marescots 
”Vingt quatre Exercises pour Guitare Arrangés pour former 
la main droite à une éxécution brillante” från tidigt 1800-tal 
eller Luigi Picchiantis ”Collezione scelta di Venti Suonatine 
facili per la Chitarra ad uso dei Le prime dodici Lezioni” från 
ca 1823-1824. Jag saknar också Ferdinando Carullis ”Studio 
per Chitarra in forma di Gran Capriccio”  (från opus 71) pu-
blicerad av Cipriano ca 1824-1825 eller densammes ”Les sons 
harmoniques” (från opus 111) publicerad av Lélu i Journal 
des Troubadours 1815. Alla dessa finns i min samling. I sam-
manställningen saknar jag också Bornhardts ”Gründliche 
Anweisung die Guitarre leicht spielen zu lernen Nebst einer 
fasslichen Anleitung selbige ganz bequem zu stimmen und 
einige Uebungen … Mit 9 allgemein beliebten im leichtesten 
Style arrangierten Opern, Arien und anderen Gesangstücken 
von A.L. Weiss”, utgiven ca 1830 och som finns i min samling. 
Den finns för övrigt även nämnd i Hofmeisters katalog 1830. 
Vissa gitarristers skolor/metoder var exempellöst framgångs-
rika, t.ex. Ferdinando Carullis och Matteo Carcassis, och gavs 
ständigt ut i nya upplagor i olika versioner och på olika språk. 
Här finns en del tillägg att göra till Stenstadvolds förteckning. 
Ett exempel är ”Guitarren-Schule von F. Carulli. übersetzt 
nach der neusten Pariser Ausgabe” från ca 1838 som finns i 
min samling och som är förtecknad i Mario Tortas katalog 
över Carullis gitarrverk, men som anges som icke lokaliserad i 
Stenstadvolds bibliografi. Av Mertz ”Schule für die Guitarre” 
finns senare utgåvor än angivits, bl.a. en i min samling, från 
tidigt 1900-tal med samma plåtnummer som första utgåvan. 
Förteckningen är alfabetiskt ordnad, men flera register gör det 
möjligt att söka på kompositör/författare, förlag och tryck-
erier, gitarrtyper, gitarrmakare, populära teman och sånger 
samt över personer som har dedicerats verken. Stenstadvolds 
metod att beskriva verken är mycket detaljerad och noggrann. 
Vi får uppgift om den exakta texten på titelsidan av varje verk, 
förläggare, plåtnummer, förslag till datering med hänvisning 
till andra källor, kollationering (d.v.s. antal sidor), lokalisering 
samt intressanta kommentarer av Erik Stenstadvold. Beträf-
fande lokalisering så finns både institutioner/bibliotek och 
privata samlingar förtecknade. Jag konstaterar att ett antal 
skolor i min egen samling inte är förtecknade. Det viktigaste 
är dock att åtminstone en lokalisering kan identifieras. Man 
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kan snabbt se att beträffande åtskilliga skolor har det inte gått 
att lokalisera ett enda exemplar utan de finns bara omnämn-
da i litteraturen. Så än finns det upptäckter att göra! I några 
fall nämns moderna faksimilutgåvor av gitarrskolorna, men 
jag saknar en av de viktigaste: ”Guitare. Methodes –Traités 
– Dictionnaires et Encyclopédies – Ouvrages généraux”, ut-
given i två volymer av Caroline Delume 2003 och av Éditions 
Fuzeau. Det gäller t.ex. skolor av Alberti, Corrette, Deroiser, 
Gatayes, Guichard, Lemoine. Merchi och en anonym ”Mét-
hode pour Jouer de la Guitarre”, som för övrigt också finns 
i Bibliothèqie Nationale i Paris (A.248) förutom i Fryklund-
samlingen. En annan skola som finns i den nämnda faksimil-
samlingen är ”Methode pour Aprendre a Joüer de la Guitarre 
par Don ***”. En sådan här bibliografi kan aldrig bli fullstän-
dig och någonstans måste man sätta gränsen åtminstone om 
man använder ett tryckt medium som en bok. Användning av 
internet skulle kunna vara ett praktiskt komplement även om 
det kan finnas problem med kvalitetskontrollen av data. Erik 
Stenstadvold har gett gitarristen, gitarrforskaren och gitarrpe-
dagogen ett oumbärligt hjälpmedel. Boken är som sagt också 
ett viktigt bidrag till den ännu mycket ofullständiga forsk-
ningen kring gitarrens utvecklingshistoria. Boken går lätt att 
beställa bl.a. genom våra största internetbokhandlare.

KENNETH SPARR

Solothurner Lautentabulatur DA 111 ca 1614-1620 für Re-
niassancelaute – for Renaissance Lute – pour Reniassance 
Luth. Herausgegeben von / Edited by Christoph Greuter. 
Musik aus der Sammlung der Zentralbibliothek Solothurn. 
Amadeus Verlag. Wintherthur 2009. ISSN 1660-6078. 
Pris EUR 28.

Jag måste erkänna att Solothurn (eller Soleur på franska och 
Soletta på italienska) var en för mig helt okänd ort. Det vi-
sar sig att den schweiziska staden har medeltida anor med en 
ringmur, mycket påminnande om Visby, och att den är hu-
vudstad i kantonen med samma namn. Staden ligger mellan 
Basel och Bern samt räknas till en av de finaste barockstä-
derna i Schweiz. Stadens centralbibliotek innehåller bl.a en 
förnämlig musiksamling och bland klenoderna finns några av 
Nicolas Vallets lutböcker i ett konvolut tillsammans med den 
luttabulaturhandskrift som här presenteras för första gången. 
Dess existens blev känd först 2003 och den finns inte förteck-
nad i ”Sources manuscrites en tablature”. Handskriften kan 
dateras till ca 1614-1620 och är anlagd för 10-korig luta i re-
nässansstämning (viel ton). Innehållet som består av 62 sat-
ser är övervägande av franskt ursprung med musik av Gautier 
(troligen den engelske Gaultier, d.v.s. Jacques), Perrichon och 
Lespine samt många anonyma danssatser. Det finns åtskilliga 
konkordanser till Robert Ballards lutböcker och inte minst 
till Lord Herbert of Cherburys kända luthandskrift. Utgivare 
av tabulaturhandskriften är den schweiziske lutenisten Chris-
toph Greuter, som spelat in en del lutmusik just från Schweiz. 
Problemet med Greuters utgåva är ambitionen att vara en 
vetenskaplig, kritisk utgåva med ett omfattande förord, kon-
kordansförteckning m.m. I det avseendet blir utgåvan en halv-
mesyr. Utgivaren har inte riktigt gjort hemläxan. Han speku-
lerar ganska vilt kring direkta samband mellan handskriftens 
upphovsmän, Jacques Gaultier och Lord Herbert of Cherbury 
utan att ge några andra belägg. Som Joachim Lüdtke påpekat 
så kunde Greuter med lätthet kunnat få fram mycket mera 

uppgifter om handskriftens trolige upphovsman, Jacobo Mu-
rer. Konkordansförteckningen lämnar också en del övrigt att 
önska och hade sannolikt kunnat bli mycket bättre med lite 
större ansträngning. Den franska luttabulaturen är nysatt och 
mycket tydlig. Faksimil finns av vissa sidor i handskriften. Ut-
gåvan är snyggt producerad och förlaget ska ha en eloge för 
en smakfull och praktisk formgivning (inga sidvändningar i 
stycken förekommer t.ex.). 

KENNETH SPARR

Fernando Sor. Method for the Guitar. Translated and edi-
ted, with a Commentary by Matanya Ophee. Editions Orp-
hée RTFT-15. Columbus, 2010. ISBN 978-1-882612-96-3. 
Pris USD 29.95

Dionisio Aguado. Lessons, Exercises and Etudes from the 
1826 Escuela de Guitarra. Edited by Matanya Ophee. Edi-
tions Orphée PWYS-97. Columbus, 2010. ISBN 978-1-
882612-95-7. Pris USD 19.95

Fernando Sors berömda gitarrskola är unik i flera avseenden, 
både i jämförelse med samtida och senare skolor. Den var 
långtifrån lika framgångsrik som t.ex. Francesco Molinos, 
Ferdinando Carullis och Matteo Carcassis. Anledningen 
till detta är kanske att Sors skola är mera teoretisk-filosofisk 
och vetenskaplig till upplägget medan italienarnas skolor är 
mer lättillgängliga, konkreta och direkta med progressiva öv-
ningsstycken. Sors skola publicerades förvisso även i en paral-
lell fransk-tysk version samma år som originalutgåvan trycktes 
och den förelåg i en engelsk översättning av Arnold Merrick re-
dan 1832. Det finns tecken som tyder på att Merrick använde 
sig av den fransk-tyska versionen för sin översättning och inte 
den ursprungliga franska. Frank Mott Harrison stod för den 
andra engelska utgåvan som i hög grad baserades på Merricks 
och som publicerades 1896. Merricks version finns för övrigt 
fortfarande tillgänglig i två faksimilversioner publicerade av 
Da Capo Press och Tecla Editions (i flera upplagor). Man kan 
därför undra om det verkligen finns ett behov av ytterligare 
en engelsk version. Men Matanya Ophee, som med hjälp av 
Carlos Barrientos, står både för nyöversättningen (eller sna-
rare nytolkningen), kommentarer och utgivningen, ger goda 
skäl för en ny version. Ophee menar att Merricks version lider 
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av ett pedanteri som resulterar i en översättning ord för ord 
snarare än ett försök att återge vad Sor egentligen avser med 
sin text. Den franska originaltexten är heller inte klar som 
korvspad ens för en fransman, och som Ophee observerar så 
har Sor anammat den franska ovanan att uttrycka sig i dubbla 
negationer i stället för att uttrycka sig enkelt positivt. Som han 
själv uttrycker det så har Ophee försökt att ”convey as clearly 
as possible, what Sor would have explained to me privately, 
had I been fortunate enough to have him as my teacher”. Op-
hees version är därför inte en direkt översättning utan ett för-
sök att på modern engelska återge Sors tankar kring gitarrens 
pedagogik. Detta förhållningssätt till originaltexten innebär 
naturligtvis en mängd tolkningsfrågor och Ophee beskriver i 
egna omfattande kommentarer till meningar och stycken sina 
överväganden många gånger med hänvisningar till samtida 
och moderna källor. Ophee har lagt ner ett omfattande arbete 
på att verkligen förstå alla delar av Sors metodik och prövar 
alla Sors argument samt påståenden. Han bemöter i sitt förord 
också invändningen att han stympar Sors ursprungliga text 
med att det faktiskt varit hans avsikt. Avsikten har för Ophee 
varit att tränga bakom de språkliga dimridåerna och hitta es-
sensen av Sors pedagogik. Jag tycker det har blivit en intres-
sant och meningsfull tolkning av en av de stora gitarrkompo-
sitörernas tankar kring gitarren, dess musik och pedagogik. 
I ett särskilt kapitel kommenterar gitarr- och lutbyggaren R. 
E. Bruné Sors förslag till ”förbättringar” av gitarren. Bruné 
konstaterar att ”skomakaren bör bliva vid sin läst”, d.v.s. att 
instrumentmakaren genom lång praktisk erfarenhet bäst vet 
hur man konstruerar ett musikinstrument liksom att kompo-
sitören bäst vet hur man komponerar musik. Sor har en del 
goda idéer kring gitarrens konstruktion, men hans tankar 
kring stallets utformning t.ex. var nog inte så smarta.

Matanya Ophee har också i ett praktiskt inriktat häfte samlat 
alla Dionisio Aguados övningar/studier från dennes omfat-
tande och fortfarande användbara ”Escuela de Guitarra”, ur-
sprungligen publicerad 1826. Den franska versionen av andra 
upplagan finns i faksimil utgiven av Minkoff. I själva verket 
hade Aguado redan 1820 publicerat en ”Coleccion De Estu-
dios Para Guitarra”. Den finns också utgiven av Chanterelle 
i ”The Complete Works for Guitar”. I sin version har Ophee 
skalat bort all Aguados text till övningarna/studierna i ”Escu-
ela de Guitarra” för att renodla och överlåta pedagogiken till 
gitarrpedagogen med hänvisning till Bártoks inledande ord 
till sin Mikrokosmos: ”en lärare behöver inte undervisas om 
hur man undervisar eftersom han/hon redan vet hur man gör. 
Läraren behöver ett bra material att arbeta med.” Övningarna 
är progressivt ordnade från det allra enklaste till det mest vir-
tuosa. Aguado och Fernando Sor var nära vänner och inspire-
rade med säkerhet varandra även i gitarrpedagogiska frågor. 
Utformningen av Aguados gitarrskola kan vara en anledning 
till att Sors skola kom att bli ganska annorlunda. Sor var väl 
knappast intresserad av att kopiera eller upprepa Aguado utan 
ville komma med någonting nytt. I alla händelser så kan sam-
manställningen av Aguados övningar och studier vara ett 
praktiskt arbets- och övningsredskap för gitarrpedagogen och 
eleven

KENNETH SPARR

François de Fossa. Les Adieux à l’Espagne. Quatrième Fan-
taisie Op. 11. Edited by Luis Briso de Montiano. Editions 
Orphée PWYS-96. Columbus, 2009. ISBN 978-1-882612-
94-9. Pris USD 9.95

Editions Orphée fortsätter sin ambitiösa utgivning av 
François de Fossas (gitarrens Haydn som han själv kallade sig) 
gitarrverk. Biblioteket vid Jacinto Guerrero-konservatoriet i 
Toledo innehåller en relativt nyupptäckt samling gitarrmusik 
som antagligen tillhört en annan och mer berömd gitarrist, 
nämligen Dionisio Aguado. Det framgår t.ex. av handskrivna 
dedikationer till Aguado av kompositörer som Sor och de 
Fossa. I samlingen ingår flera verk av François de Fossa, som 
tidigare varit kända men inte har kunnat lokaliseras, t.ex. det 
aktuella verket ”Les Adieux à l’Espagne” som här för första 
gången görs tillgängligt för dagens gitarrister. Verket består av 
en introduktion, ett tema och 12 variationer på detta tema, 
en omhuldad form av gitarrkompositörerna vid denna tid. 
Temat är hämtat från en populär fransk folksång från tiden, 
”Aussitôt que la lumière”, som använts av gitarrister ända från 
1780-talet. Intressant nog utnyttjades samma tema av Fer-
nando Sor i dennes ”Quatrième Fantaisie” opus 12, men även 
i tidigare verk av Sor! Som utgivaren konstaterar i sitt förord 
kan detta knappast vara en slump. Det är nyligen belagt att 
också de Fossa och Sor kände varandra väl. Detta opus 11 
trycktes ursprungligen i Paris 1827 och är dedicerat till Fossas 
gitarrkollega Dionisio Aguado. Med Aguado hade de Fossa en 
särskild relation och han medverkade i utgivningen av de två 
upplagorna av Aguados Escuela de guitarra samt svarade för 
den franska översättningen av dessa viktiga gitarrpedagogiska 
böcker. Ytterligare verk av de Fossa ur samlingen vid Jacinto 
Guerrero-konservatoriet avses att publiceras efterhand. Under 
de senaste decennierna har åtminstone två betydande gitarr-
kompositörer från 1800-talet framträtt ur skuggan tack vare 
ett idogt arbete inom gitarrforskningen: Antoine de Lhoyer 
och François de Fossa. François de Fossas ”Les Adieux à 
l’Espagne” har editerats förtjänstfullt av Luis Briso de Mon-
tiano och i ett intressant förord på både engelska och spanska 
ger han en detaljerad bakgrund till verket samt förklaringar 
till en del ovanligheter i notationen. 

KENNETH SPARR

Anton Diabelli. 12 Ungarische National Tänze Op. 16 for 
Violin (Flute) and Guitar. Edited by Fabio Rizza. Ut Orp-
heus Edizioni CH 125. Bologna 2010. ISMN 979-0-2153-
1885-4. Pris EUR 15.95

Johan Severin Svendsen. Romanza Op. 26 for Violin and 
Guitar. Transcription by Maria Rita Brondi. Edited by 
Maurizio Mazzoli. Ut Orpheus Edizioni CH 123. Bologna 
2010. ISMN 979-0-2153-1883-0. Pris EUR 16.00

Onorato Costa. Souvenir d’Orient. Fantaisie brillante Op. 
12 for Flute and Guitar. Edited by Fabio Rizza. Ut Orpheus 
Edizioni CH 124. Bologna 2010. ISMN 979-0-2153-1884-
7. Pris EUR 14.95

I Ut Orpheus serie ”Chitarra” har nu utkommit ytterligare 
nyutgåvor (i s.k. Urtexteditioner) av äldre verk för gitarr och 
violin samt flöjt. De 12 ungerska nationaldanserna, enkelt 
satta för violin/flöjt och med ett likaledes enkelt gitarrack-
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ompanjemang, är ett tidigt verk av Anton Diabelli (eller ett 
arrangemang av honom) som publicerades redan 1807. Det 
hör också till de tidiga litografiska nottrycken. Litografin var 
en ny tryckteknik som var billigare än den annars gängse vid 
den här tiden och den skulle få stor betydelse i den kommande 
explosionen under 1800-talet av tryckta noter. Annars är väl 
ungerska danser mest kända som arrangemang för fyrhändigt 
piano av Johannes Brahms. Ut Orpheus-utgåvan lämpar sig 
för väl för mysigt amatörmusicerande umgänge.

Arrangemanget av den norske kompositören Johan Svendsens 
(1840-1911) kanske mest berömda verk, den vackra roman-
sen för violin och orkester opus 26 från 1881 med uppenbart 
nordiska stämningar, är utfört av den legendariska italienska 
gitarristen och musikforskaren Maria Rita Brondi, kanske 
mest känd för sin bok ”Il Liuto e la Chitarra”, som publicera-
des 1926. Men Maria Rita Brondi var också professionell gi-
tarrist, sångerska, kompositör och elev till Luigi Mozzani och 
ingen mindre än Francesco Tárrega. Hon var intresserad av 
uppförandepraxis och spelade både luta, chitarra battente och 
1800-talsgitarr kanske influerad av den legendariske lutmu-
sikforskaren Oscar Chilesotti som hon lärt känna. Svendsen-
arrangemanget har återfunnits i hennes privata musikbiblio-
tek, som tills för helt nyligen legat okänt och glömt i 60 år. Ut 
Orpheus Edizioni har nu påbörjat en återutgivning av detta 
musikaliska material och Svendsens romans är nummer två i 
serien ”La biblioteca di Maria Rita Brondi” utgiven av Mau-
rizio Mazzoli. Att koka ihop ett orkesterackompanjemang 

till en gitarrstämma är en utmaning så god som någon, men 
Brondi lyckas väl och det hela blir ett fint ensembleverk för 
violin och gitarr.

Onorato Costas ”Souvenir d’Orient” för flöjt och gitarr har 
tidigare getts ut av Tecla Editions 1983 och så vitt jag vet 
finns denna utgåva fortfarande tillgänglig. Teclas Editons ver-
sion har ett utförligt förord där det mesta vi vet (vilket inte 
är mycket) om Costa finns återgivet. Var och när han föddes 
är okänt, men möjligen hade han en rumänsk anknytning. 
Det finns också östeuropeiska element i hans musik, t.ex. i 
”Souvenir d’Orient”, som innehåller för tiden ovanliga inslag 
av grekisk musik, men verket avslutas med en ”Hongroise”. 
Costa var bl.a. verksam i Wien och gav konserter där 1820. 
Han publicerade ett 15-tal verk, uteslutande för gitarr i olika 
kombinationer med andra instrument, från 1818 till början 
av 1830-talet. Flera av hans verk finns bara omnämnda i ka-
taloger och har aldrig återfunnits. Väldigt lite av hans musik 
har återutgivits i moderna utgåvor. ”Souvenir d’Orient” ställer 
lite högre krav på musikerna och är spännande musik av en 
intressant kompositör. Jag tror musiken bäst kommer till sin 
rätt med en tidig 1800-talsgitarr och en samtida flöjt för att få 
en bra balans mellan gitarren och flöjten. Jag tror inte samma 
resultat kan uppnås med moderna instrument. Samtliga av Ut 
Orpheus-utgåvorna utom den från Maria Rita Brondis biblio-
tek har kritiska kommentarer.

KENNETH SPARR
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mars 2011
1–10  Turné på skolor etc i Skåne och Småland arr Musik i Syd 
 Gothenburg Combo (David Hansson och Thomas Hansy).

3  Rättviks Kulturhus Konsthallen kl 19.00 Jan-Olof Andersson

5 Stockholm, Midsommarkransen Biocafé Tellus, 
 Vattenledningsvägen 50 kl 13.00 Ted Bjurwill & Georg Gulyás, 
 ”Bach till bebop” Musik av bl.a Bach, Karas, Chick Corea

5  Piteå Musikhögskolans aula kl 19.00 Magdalena Bergqvist   
 ”Du får mitt ingenting”-Gitarr, sång och tankar..

12  Stockholms konserthus kl 15. Bl.a. Mats Bergström och  
 Arne Löthman med Heavy Breeze Ensemble  
 (Crossroads med videokonstnären Petra Lindholm)

13  Uppsala Konsert & Kongress kl 15. Bl.a. Mats Bergström och 
 Arne Löthman med Heavy Breeze Ensemble  
 (Crossroads med videokonstnären Petra Lindholm)

19  Oskarshamns kyrka kl 16.00 Eric Lammers   
 Musik av Rodrigo, Eduardo Falu, Sor m fl

21  Umeå. Kl 19.00 Mikael Samuelson och Mats Bergström  
 (Taube i Ligurien)

22  Storuman. Församlingsgården kl 19,00  
 Mikael Samuelson och Mats Bergström (Taube i Ligurien)

23  Vilhelmina Folkets Hus kl 19.00  
 Mikael Samuelson och Mats Bergström (Taube i Ligurien)

23  Spanien Madrid Calle Mayor, 6 kl 22.30 EN.D.E,  
 Katarina Widell, blockflöjter och Patrik Karlsson, ärkeluta  
 i serien Late night Jam. Musik av Malin Bång, Anna Eriksson,  
 Maurizio Pisati, Anna Bon, Marcello med mera

24  Karlskrona, Georg Gulyás & ENSP

24  Åsele. Folkets Hus kl 19.00  
 Mikael Samuelson och Mats Bergström (Taube i Ligurien)

25  Lycksele Musikskolan kl 19.00.  
 Mikael Samuelson och Mats Bergström (Taube i Ligurien)

26  Skellefteå. Nordanåteatern  kl 14.00  
 Mikael Samuelson och Mats Bergström (Taube i Ligurien)

25–27  Oskarshamns Gitarrfestival Eric Lammers, Jan Ekedahl,  
 Johan Dahlberg och gitarrelever från Oskarshamns folkhögskola,  
 Musikhögskolan i Malmö, Gotlands folkhögskola och estetiska  
 programmet i örebro. Flamenco, Folkstyle picking och  
 Klassisk gitarr

2  Danmark Naestved bibliotek kl 12.00 Carsten Gröndahl

3  Storkyrkan, Stockholm kl 15. Mats Bergström, Georg Riedel,  
 Bengt Hallberg, Jan Allan, Gustaf Sjökvist

9  Skinnskattebergs Kammarmusikförening EN.D.E,  
 Katarina Widell, blockflöjter och Patrik Karlsson, ärkeluta 

12  Dalarnas Museum, Falun kl 19.  
 Mats Bergström (Strindberg, Tárrega och Sånger utan ord)

13  Uppsala YouHero, Tony Blomdahl, Katarina Widell och  
 Patrik Karlsson gör konsert och workshop med elever.

14  EN D.E, Umeå Kulturskolan Katarina Widell, blockflöjter och  
 Patrik Karlsson, ärkeluta gör workshop och konsert med elever 
 från Kulturskolan

14  Gävle konserthus, Georg Gulyás, Rodrigo: Concierto de Aranjuez, 
 Vivaldi: Gitarrkonsert i D, Gävle Symfoniorkester,  
 Dirigent: Shi Yeon Sung

15  Kungsbacka. Mikael Samuelson och Mats Bergström  
 (Taube i Ligurien)

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

16  Bohuslän Gerlesborgsskolan kl 19.30 Gothenburg Combo

18  Lidköping. Mats Bergström (Strindberg, Tárrega och  
 Sånger utan ord)

20 Stockholm Sjöliden, Värmdö församlingsgård  
 Haghultavägen 23-25 Värmdö kl 13.00  
 Tusensköna – tusen år av skön musik, Maria Hulthén-sång/violin, 
 Suzanne Persson, sång, luta teorb

29  Malmö kl 21.00 S:t Johannes Kyrkan Konsert med  
 Malmö Gitarrorkester under ledning av Börje Sandquist

april 2011

2–18  Norrlandsturné Georg Gulyás gitarr, och Weberkvartetten 
 ”Pentafoglio”

7  Växjö Konsthall kl 16.00 Gothenburg Combo

12  Malmö Caroli kyrka  12.15 Lunchkonset med  
 Musikhögskolans gitarrister

14  Mönsterås Skogskapellet kl 18.00 Eric Lammers Solokonsert

16  Stockholm Kungliga Musikhögskolan Konsert med Tonmakeriet, 
  EN.D.E, Katarina Widell, blockflöjter och Patrik Karlsson,  
 ärkeluta, Patrik Jarlestam, tonsättare och slagverk, Stina  
 Hellberg, harpa, Viktor Lisinski, tonsättare med flera.

19 S tockholm, Täby, Tibble Kyrka, De 8 årstiderna,  
 Gitarrduo Georg Gulyas& Sabina Agnas

25 Uppsala YouHero, Tony Blomdahl, Katarina Widell och  
 Patrik Karlsson gör konsert och workshop med elever.

26  Stockholm Södra Latins Gymnasium kl 19.00 Gitarrafton

27-29  Mölndal Kammarmusikfestival på Gunnebo Slott  
 Gothenburg Combo

29  Lund Stadshallen kl 15-16 Malmö Gitarrorkester  
 under ledning av Börje Sandquist

maj 2011

Examenskonsert Håkan Odeberg, Musik av Tárrega, 

John Elénius, solokonsert Masternivå

Flamenco & Dans: Gitarr & Dansstudenter från Musikhögskolan i Piteå

Piteå Musikhögskolan Duo Ekaterina & ... 
Musik för gitarr och orgel

Latin-Amerikansk musik: Mirjana Petrova & Latin Ensemble, inklusive 
Gitarr Duo Ekaterina & Mikael, Deniz Dias, percussion

Piteå Musikhögskolan Gitarrkonsert, Solo & Ensemble 
Gitarrstudenter med vänner från musikhögskolan i Piteå

Konserter på Musikhögskolan i Piteå som 
ännu inte har fastlagda datum
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Nya gitarrnoter från Gehrmans

www.gehrmans.se
Tel: 08-610 06 00

order@gehrmans.se

Nya gehrmans.se 
– lätt att söka, lätt att hitta!

ca-priser inkl. moms.

Gitarrbonus 1
11 klassiska pop- och rocklåtar: 
Nothing Else Matters, Hallelujah, 
Stairway to Heaven, Tears in heaven, 
Classical Gas, Bad Moon Rising etc. 
TAB & noter. Av Lars Petersson.

GE 11403.......169:-

The Nils Klöfver Collection
En ny serie kammarmusik med repertoar för gitarr 

och violin eller flöjt arrangerade av Nils Klöfver.

FYRA AKVARELLER av Tor Aulin     
GE 11181......197,00

SALUT D’AMOUR Op. 20 av Edward Elgar     
GE 11183......98,00

SONATA in D MAJOR Op. 20 No. 1 av G.F. Händel     
GE 11184......197,00

ZIGEUNERWEISEN av Pablo de Sarasate     
GE 11182......170,00

GE 11547

5
ETUDES
         BO HANSSON

5 Etudes
I samma tradition av konsertetyder som 
Brouwer, Diego-Pujol och Villa-Lobos är 
Bo Hanssons 5 Etudes ett välkommet ny-
tillskott till gitarrepertoaren. Välklingande, 
utmanande, men ändå lättillgängliga.

GE 11547..........149,00

Repertoar för bröllop, dop, och begravning
FöR KäRLEKENS SKULL, VäLKOMMEN TILL JORDEN och DET äR VACKRAST NäR DET 
SKYMMER är tre repertoarsamlingar för gitarr och sång av Ralf Sandberg och Torhild Winn-
berg, två av våra mest väl renommerade gitarrpedagoger. Samtliga sånger har utskrivna gitarr-
arrangemang (noter och tabulatur) samt melodi, text och ackord analys. Till fle ra av sångerna finns 
också nyskrivna arrangemang för gitarrsolo.
 

FÖR KÄRLEKENS SKULL GE 11176..................................203,00
VÄLKOMMEN TILL JORDEN GE 11375............................203,00
DET ÄR VACKRAST NÄR DET SKYMMER GE 11519........203,00

Lötmani
Jazz- och folkmusikinspirerat stycke med 
improvisationsinslag för två gitarrer, eller 
gitarr och melodiinstrument.  
Av Arne Löthman. 
 
GE 11821..........79,00

HÅRD 
ROCK!

T E X T  &  A C K O R D

AC/DC

DEEP PURPLE

BLACK SABBATH

JUDAS PRIEST

KISS
METALLICA

LED ZEPPELIN

THIN LIZZY

och många 

fl er... 

HÅRDROCK!

I denna bok hittar du några av de allra 

största låtarna från de tidigare åren i 

hårdrockens historia. Kända och älskade 

klassiker med banbrytande band som 

Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica 

och Kiss. Varje låt är noterad med text 

och ackord – många låtar har dessutom 

de karaktäristiska riffen noterade med 

tabulatur. Plugga in, upp med volymen 

och på med disten: We all came out 

to Montreux...

GE 11370

Punk! G
E

11368

H
årdrock! 

G
E

11370

ISB
N

 978-91-7748-266-6

ISB
N

 978-91-7748-268-0

GehrmAckBok4.indd   1-2

09-05-08   09.47.49

PUNK!

T E X T  &  A C K O R D

RAMONES
EBBA GRÖN
KSMB 
SEX PISTOLS
THE CLASH
STIFF LITTLE 
FINGERS
THE STOOGES
THE STRANGLERS

och många 
fl er...

PUNK!

I denna bok hittar du några av de allra 

största låtarna från de tidigare åren i 

punkens historia. Kända och älskade 

klassiker med banbrytande band som 

The Stooges, Ramones, Sex Pistols och 

The Clash. Dessutom icke tidigare 

publicerade låtar med svenska band 

som KSMB, Attentat och Stig Vig. Varje 

låt är noterad med text och ackord 

– många låtar har dessutom de 

karaktäristiska riffen noterade med 

tabulatur. Plugga in, upp med 

volymen och på med disten: 

Hey ho, let’s go... 

GE 11368

Punk! G
E

11368

H
årdrock! 

G
E

11370

IS
B

N
 978-91-7748-266-6

IS
B

N
 978-91-7748-268-0

GehrmAckBok4.indd   3-4

09-05-08   09.51.33

FEST!

T E X T  &  A C K O R D

OH LA LA 
(JAG VILL HA DIG) 

BROWN EYED GIRL 

HOOKED ON A 
FEELING 
HIGHWAY TO HELL 

SWEET HOME 
ALABAMA 
KOM SÅ SKA VI 
LEVA LIVET 
och många 
fler...

FEST!

Är du festgitarristen som inte kan låta bli att 

dra av ett par låtar i vänners sällskap? Eller har 

du kanske en kompis som ständigt ska nöta 

samma gamla paradnummer på varje fest? 

Den här boken är för dig. Här har vi samlat ett 

antal favoriter från olika genrer som inbjuder till 

spontan allsångsrefräng – men som undviker de 

allra mest uttjatade klassikerna. Låt boken ligga 

i gitarrfodralet och varje förfest, efterfest eller 

tråkig stund är räddad. Hoppa i soffan, softa i 

fåtöljen eller ligg i gräset, det viktiga är att du 

sjunger med: Ooa hela natten, ooa hela dan ...  

GE 11458   

9
7
8
9
1
7
7
4
8
2
8
7
1

 ISB
N

 978-91-7748-287-1

GehrmAckBok6.indd   3-4

10-06-07   12.21.19

TAUBE!

T E X T  &  A C K O R D

NOCTURNE 
ÄNGLAMARK 
BREVET FRÅN LILLAN 
SJÖSALA VALS 
FRITIOF 
OCH CARMENCITA 
DANSEN PÅ SUNNANÖ 
SÅ SKIMRANDE VAR 
ALDRIG HAVET
och många 
fler... 

TAUBE!
Med en unik förmåga att klä livets intryck i dikt och ton har Evert Taube en särställning bland våra visdiktare. Hans mustiga sjömans-visor, finstämda kärleksförklaringar och 

poetiska naturhyllningar har lagt sig som en igenkännande och värmande filt runt våra hjärtan – unga som gamla. I sina visor beskrev han en värld som alla kunde förstå, oavsett om kulissen var Pampas stäpper i Argentina eller en lövklädd brygga på västkusten. I denna bok har vi samlat några av hans mest älskade visor i ett format som gör det möjligt för alla 
sångare och ackordspelare att ta del av 
hans diktkonst. Börja en av hans 
välkända fraser och alla kan 
garanterat fortsättningen: 
Samborombon, en liten by 
förutan gata...

GE 11457   
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 978-91-7748-286-4

GehrmAckBok6.indd   1-2

10-06-07   12.20.39

Text & Ackordserien
Smidiga böcker med den centrala  
repertoaren samlad. TAB till många 
riff.  Ackordboxar anpassade efter 
originalläggning. 

Se hela serien på www.gehrmans.se

arranged for violin and guitar

by

Nils Klöfver

The Nils Klöfver Collection

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Sonata in D Major Op. 20 No. 1 

arranged for violin (or flute) and guitar

by

Nils Klöfver

The Nils Klöfver Collection

Arpalinea
Ett djärvt och vackert nytt mästar-

stycke av ryktbare kompositören  
Benjamin Staern. 

 
GE 11464..........113,00

arranged for violin and guitar

by

Nils Klöfver

The Nils Klöfver Collection

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Sonata in D Major Op. 20 No. 1 

arranged for violin (or flute) and guitar

by

Nils Klöfver

The Nils Klöfver Collection
arranged for violin and guitar

by

Nils Klöfver

The Nils Klöfver Collection

EDWARD ELGAR

Salut d’Amour Op. 12

arranged for violin (or flute) and guitar

by

Nils Klöfver

The Nils Klöfver Collection

TOR AULIN

Fyra Akvareller (1899) 

arranged for violin (or flute) and guitar
by

Nils Klöfver

The Nils Klöfver Collection


