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Kalla fötter har man ju hört talas om, men för en gitarrist är det ju viktigare att hålla 
fingrarna varma i vinterkylan. Det bästa sättet att hålla dem varma är att hålla dem 
aktiva genom att spela.

Själv är jag hobbygitarrist och spelar när jag får tid till det. På sistone har jag märkt att 
många andra plikter skär in på den tid jag får över till att spela gitarr. Det är tråkigt att 
märka att man övar alltför sällan för att behålla den teknik och den musik man en gång 
övat in. Då bör man ju ta det som ett tecken på att det är tid att stoppa förfallet!

Men ibland är detta lättare sagt än gjort. Själv har jag märkt att jag inom mig själv 
måste mentalt försvara vikten av att spela gitarr för att kunna erövra tillräckligt med tid 
för denna sysselsättning. Detta kanske är lättare för en gitarrist som har yttre förutsätt-
ningar som ställer krav på hans/hennes spel, såsom det t ex är för en yrkesmusiker eller 
en instrumentpedagog.

En annan syssla som bidrar till att hålla fingrarna varma är skrivandet i Gitarr & Luta. 
Detta nummer ägnas till stora delar en av de största förebilderna inom gitarr-Sverige, 
Gunnar Lif. Det finns så mycket att säga om denna legendar, och det är många som vill 
passa på tillfället att hylla honom när han nu fyller 80 år.

En av mina favoritskivor alla kategorier är Gunnars inspelning av Silver och jag, kom-
ponerad av Gunnars lärare, Eduardo Sainz de la Maza. Detta är musik som för mig 
har en så stark existentiell innebörd att jag ofta lyssnar på den när jag känner att jag 
behöver vägledning i livet. Så viktig kan musiken bli att man kan få ett närmast fysiskt 
behov, likt hungern som kräver mat och tröttheten som kräver sömn. På samma vis 
behöver jag musiken och jag är tacksam för att det finns så fantastiska ambassadörer för 
gitarrmusiken som Gunnar Lif.

I detta hyllningsnummer har många av Gunnar Lifs elever och vänner skrivit och 
berättat om vad Gunnar betyder för dem. Två framstående tonsättare, Christofer Elgh 
och Lars Carlsson, bidrar också i notbilagan med nyskrivna kompositioner dedikerade 
till Gunnar.

Därmed säger vi från SGLS med detta nummer av tidskriften: 
– Grattis på födelsedagen, Gunnar!

ROLF NILSÉN, REDAKTÖR

Kalla fingrar?
Inte här!
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AKTUELLT & NOTISER

Carnegie Hall-debut 
för Johannes Möller

Den svenske gitarristen Johannes 
Möller, som förra året vann det prestige-
laddade GFA-priset i USA, har nu bokat 
dag för sin Carnegie Hall-konsert. Som 
del av förstapriset i GFA-tävlingen ingick 
en turné och en konsert i Carnegie Hall. 
Denna konsert kommer att äga rum 
den 2 februari (under denna tidnings 
pressläggning). Johannes kommer bland 
annat att spela några av sina egna kom-
positioner. 

Flamencogitarristen 
Enrique de Melchor 
avliden

Enrique de Melchor, en av de största 
flamencogitarristerna under de senaste 
decennierna, avled den 3 januari vid en 
ålder av 61 år efter att ha kämpat med 
cancer under en tid. Enrique ärvde 
gitarristyrket av sin far, den legendariske 
ackompanjatören Melchor de Marchena, 
och tillhörde samma generation som Paco 
de Lucía och Manolo Sanlucar. Liksom 
fadern koncentrerade sig Enrique de
Melchor på rollen som ackompanjatör 
och var högt respekterad i flamenco-
världen för sitt följsamma spel. Under sin 
artistkarriär hann Enrique ackompanjera 
de flesta av de stora sångarna bland både 
den äldre traditionen och de yngre förny-
arna inom flamencon.

Liten Gitarrakaedmi 
gästas i år av lutenis-
ten och barockgitar-
risten Rolf Lislevand

Rolf Lislevand är lärare vid Staatliche 
Hochschule für Musik i Trossingen
(Tyskland) och vid Conservatoire National 
de Toulouse (Frankrike). Han har speciali-
serat sig på improvisation och metodik för 
lutan och barockgitarren. Rolf framträder 
regelbundet både som solist och som 
ensemblemusiker bl.a. med Jordi Savalls 
grupper Hesperion XXI och La Capella 
Reial samt den egna Ensemble Kapsberger. 
Flera av Rolf s CD har fått priser som 
det franska Diapason d’Or de l’année och 
Critic’s choice’ of Gramophone. 

Kings of Strings i Uppsala 

Uppsala Internationella Gitarrfestivals 
vårkonsert kommer detta år att ägnas 
den namnkunniga trion Kings of String. 
Många minns supertrion med Paco 
de Lucía, John McLaughlin och Al Di 
Meola. Nu får den gruppen en uppföljare. 
De medverkande i Kings of Strings är 
Tommy Emmanuel, Stochelo Rosenberg 
och Vlatko Stefanovski, tre av vår tids 
gitarrgiganter som har slagit sig samman 
och gör en världsturné. Konserten i
Uppsala Konsert & Kongress blir den 
enda i Norden och äger rum tisdag 27 
mars kl 19:30

Stor galakonsert med 
anledning av Gunnar 
Lifs 80-årsdag

Sveriges gitarrnestor, Gunnar Lif, fyller 80 
år i mars. Gunnar har varit oerhört viktig 
som pedagog och inspiratör för flera gene-
rationers svenska gitarrister. Ett axplock 
av hans gamla elever ger tillsammans en 
stor galakonsert i Göteborg den 31 mars 
kl 17.00. Det blir massor av fantastisk 
gitarrmusik, lutspel, vihuelatrio (kan-
ske den första av sitt slag), filmvisning, 
uruppförande av specialkomponerad 
hyllningsmusik av Christofer Elgh och 
Lars Carlsson och mycket mer. Denna 
konsert är något att se fram emot för alla 
gitarrvänner. Plats: Artisten, stora salen, 
Fågelsången 1, Göteborg Tid: 31 mars kl 
17.00 

Medverkande: Sven Lundestad, Magnus 
Gutke, Christer Brodén, Mårten Falk, 
Patrik Karlsson, Roger Molin, David
Olsson, Bengt Wikström m.fl 

Gitarr av Lars Jönsson

Gitarr till salu, byggd av Lars Jönsson år 2001 efter 
modell av René Lacote 1847. Lock av gran, sidor och 
botten av fågelögonlönn. Mensur 63 cm, med mekanik av 
David Rodgers. Instrumentet är i mycket fint skick och 
finns i Göteborg.

Pris 27 000 kronor inklusive bra fodral från Kingham 
MTM cases. Kontakt via e-post: theo.hassel@tele2.se
Telefon: 031-462298, Theodor Hassel

Radannons
Kom ihåg att betala medlemsavgiften till SGLS senast 31 mars 2012

Som medlem i SGLS stödjer du gitarr- och lutamusik i Sverige. 
I medlemskapet ingår fyra nummer av Gitarr och Luta

samt reducerat pris till Liten Gitarrakademi.

Årsavgiften är 270 kr, för utlandsboende 320 kr.

Betalas till SGLS Plusgiro 40 93 55-5
Vid betalning kom ihåg att ange namn, adress och e-mailadress.

Påminnelse  



Under våren äger den andra gitarr
festivalen rum på Oskarshamns 
Folkhögskola. Nyheten för denna 
gång är att vi blir internationella 
och får celebert besök av Elena 
Casoli som även var huvudgäst på 
SGLS sommarfestival 2011.

Jag har genom tiderna besökt en och 
annan festival själv, både som solist och 
pedagog, och har ofta helt omedvetet fått 
en fråga i huvudet: Var är tjejerna? De 
finns gott om kvinnliga gitarrister och 
inte minst studerande sådana. Men när 
det gäller att visa upp sig eller komma 
till festivalerna så lyser de ofta med sin 
frånvaro. Därför riktas en del av tankarna 

bakom kommande festival åt genus-
perspektivet. Jag vill gärna se en större 
andel tjejer som deltagare och utövande 
musiker och såväl Ariadne Abreu och 
Karima Essabih är inbjudna som solister. 
Det som vi tänker erbjuda de kvinnliga 
deltagarna är främst förebilder, inspira-
tion och levande kontakter med utövande 
gitarrister, inte främst att starta en debatt. 
Nu vill och kan jag inte lämna svar på 
genusfrågan inom musik och tycker inte 
heller att svaren på denna fråga är lätt, 
frågan är inte heller den främsta för festi-
valen. Alla som vill komma med skall få 
anmäla sig, både killar och tjejer.

För övrigt kommer festivalen att ha 
ett upplägg med workshops i mindre 
grupper där alla deltagare är aktiva inom 

olika teman. Vi erbjuder Folkstyle- Jan 
Ekedahl, Flamenco- Johan Dahlberg, 
Klassisk-Eric Lammers/Bo Hansson, 
Masterclass- Elena Casoli, individuella 
lektioner för Ariadna Abreu och Karima 
Essabih. Nytt för i år är Ensemblespel 
under ledning av Christoffer Fossto som 
är utbildad ensemblepedagog, gitarrist 
och dirigent samt att Yvonne Nordström 
är en tillgång i form av stöd till eventuella 
yngre deltagare. Varje kväll är det konsert 
med en av gästerna och på lördagen avslu-
tar vi med en elevafton. Schemat är lagt 
på ett sätt så att det kommer att finnas 
mycket tid till att umgås.

ERIC LAMMERS
Lärare vid Oskarshamns Folkhögskola

Oskarshamns Internationella Gitarrfestival
22/3 - 25/3 2012

SÖ DRA VÄGEN  43
GÖT EBORG
031 -  16  02  40

SKANSTORG E T 10
GÖT EB ORG

031 -  7 1 1  03  11

www.gitarren.se
KAMPANJ på koncertgitarrer.

Se exempelpriser:

Modell A27

Madrid bygge av 
bröderna Conde innan de 
separerade.

Ord.pris 43.500 kr

Nu: 36.995 kr

Modell CUSTOM

Handbyggda i Kobe, 
Japan. Fantastiskt 
prisvärd.

Ord.pris 28.750 kr

Nu: 19.995 kr
Besök oss  på  webben 
w w w.g ita r re n.se  e l ler  i  våra  
fy s iska  but iker  i  Göteborg.

Våra  gitarrdoktorer  finns  a l l t id  
på  plats  f ör  rådgivning och 
reparat ioner.
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TEXT: CHRISTER BRODÉN

Gunnar har vid tidigare tillfälle intervju-
ats i SGLS så vi fokuserar vid tiden efter 
Spanien. Men! Det är svårt att inte fråga 
något!

Berätta lite om hur det var att komma ifrån 
Sverige och Stockholm, som då var ett av 
Europas ledande industriländer, till Barcelona! 
Hur finansierade du dina studier?
Det blev naturligtvis en stor omställning att 
komma från det liv jag levde i Stockholm 
till det jag fick uppleva i Barcelona. Livet 
förändrades totalt, jag hade bara mig själv 
att lita på. Jag hade ingen möjlighet att få 
stipendium eller lån eftersom man på den 
tiden (1958) inte var så generös med detta. 
Hur gjorde jag för att finansiera studi-
erna i Spanien? Jag gjorde ett uppehåll i 
gitarrstudierna för att kunna ta så mycket 
arbete som möjlig. Jag arbetade som 
lärare i något som liknade kommunala 
musikskolan i Stockholm. Kommunala 
musikskolan hade ännu inte införts. För 
att göra en lång historia kort – jag åkte 
på vinst och förlust till Spanien. Utan att 
kunna språket åkte jag dit, fast besluten 
om att lära mig spela gitarr. Jag hade hört 
och beundrat André Segovia och förstod 
att jag var tvungen att åka till källan 
för att få insikt i hur han gjorde för att 
kunna framkalla dessa underbara klanger 
ur instrumentet. I Sverige fanns inte den 
kompetensen då, även om min lärare Svea 

Hammarberg Kritschewsky gjorde sitt 
bästa för sina elever.

Att komma till Spanien den här tiden 
var som att vrida tillbaka tiden 100 år. 
Barcelona, där jag av en tillfällighet ham-
nade, var en vacker stad. Karaktäristiskt 
för staden var de breda ga-torna med träd 
planterade som alléer, mulåsnor som drog 
sina varutransporter och de svagt upplysta 
gatorna. Varje kväll kunde man se män-
nen som med sina långa ”eldstänger” 
kom vandrande genom den tysta staden 
och tände gasbelysningen. Ibland bröts 
tystnaden av handklappningar (ett sätt att 
kalla på portvakten) från någon som hade 
glömt nycklarna och ville in. I denna 
miljö fann jag den bästa tänkbara miljö 
att studera gitarr.

Du hade ju planerat för tre månaders vis
telse, men det visade sig bli längre!
Påverkade det Eduardos undervisning?
Jag kom ihåg första gången jag träffade 
min lärare Eduardo Sainz de la Maza. Jag 

stod där i dörren med min gitarr och 
mina noter. En liten jovial man, något 
kortare än jag, rökte sin cigarr som han 
alltid hade i munnen. Han visade in 
mig i rummet längst bort i den långa 
kor-ridoren där hans studio låg, tog 
mina noter, lade dem på pianot som 
stod vid den vänstra väggen, satte sig 
ner i fåtöljen och uppmanade mig att 
spela. Jag valde ut några stycken som jag 
kunde bra. Efter att ha hört mig spela en 
stund upptäckte han min okunskap. “Du 
behöver förbättra tekniken och även läsa 
teori. Jag har en god vän som undervisar 
i teori. Jag skall ringa honom.” Det var 
så det började.

Samtidigt med gitarrlektioner fick jag 
teorilektioner. Efter några veckor frågade 
han mig hur länge jag skulle stanna i
Spanien. Jag gjorde ett snabbt överslag. 
Hur länge skulle pengarna räcka?
Tre månader beräknade jag. 

 I denna miljö 
fann jag den bästa 

tänkbara miljö att 
studera gitarr

Gunnar Lif 80 år!
Gunnar Lif har ägnat största delen av sitt yrkesverksamma liv åt den 
klassiska gitarren, och gör så fortfarande!  Efter sju års intensiva stu
dier i Barcelona, Spanien för Eduardo Sainz de la Maza och Emilio 
Pujol, har Gunnar gett konserter, undervisat, spelat in skivor samt 
forskat och publicerat ett flertal skrifter. Gunnar övar dagligen minst 
tre timmar och ger fortfarande, fast i mindre utsträckning än förr, 
konserter runt om i Sverige! För att ”testa repertoaren” som han på
pekar lite försynt! Det är alltid givande resonemang om gitarr, tek
nik, repertoar och om livet i allmänhet, som vi har då vi ses eller 
pratas vid i telefon. Det som alltid ger mig så stor inspiration vid 
våra möten och givetvis även gjorde under min tid som Gunnars 
elev, är det engagemang och det outtröttliga intresse Gunnar har 
för att förfina det musikaliska hantverket! Det gäller både teknisk 
och musikaliskt för att se till att det blir ett gott slutresultat! 

Det var alltså tack 
vare Tarrega Rizo 

som vi har mycket 
av Tarregas lättare 
repertoar tillgänglig 

GUNNAR LIF 80 ÅR
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Lektionerna, två gånger i veckan, tog 
sin början. Jag spelade på den reper-
toaren som jag hade med mig och min 
lärare lappade och lagade styckena som 
om det var en gammal bil som skulle 
repareras. Levnadskostnaderna var låga, 
hyran för rummet kostade 50 kr liksom 
lekt-ionerna. Måltiderna kostade 25 
pesetas (2:50 kr). För att spara ännu mer 
letade jag upp ett ännu billigare ställe. 
Där kostade det bara 1:50 kr. Det visade 
sig dock att den maten inte var av den 
bästa kvaliteten. Jag blev matförgiftad 
och kunde inte äta på en vecka. Då blev 
det förstås ännu billigare, men jag mådde 
inte så bra. När tre månader hade gått, 
gick jag på nytt igenom min ekonomi och 
konstaterade att jag kunde stanna längre. 
Jag räknade ut att med de pengar jag 

hade och om jag snålade skulle jag kunna 
vara kvar minst tre år. Min lärare och 
jag hade kommit varandra nära och han 
var mycket nöjd med min arbetsinsats. 
Jag talade om för honom att jag kunde 
stanna en längre tid och han blev mycket 
glad. Från och med den dagen ändrade 
han sättet att undervisa. Hans metod 
ändrades från att ha varit kortsiktig till en 
mer långsiktig strategi. Detta gällde såväl 
teknik som tolkning. Jag studerade noga 
hans sätt att undervisa för att lära mig 
hans metodik. Jag hade visserligen inte en 
tanke på att undervisa på den här tiden. 
Jag var fokuserad på konserterandet.  Men 
så här i efterhand kan jag konstatera att 
jag haft nytta av båda sätten att undervisa. 
Den kortsiktiga undervisningen i t.ex. 
master-class och den långsiktiga för längre 
utbildningar som högskolekurser. Jag ser 
det som två olika former av undervisning.
Eduardo Sainz de la Maza var inte bara en 
mycket bra lärare, han var en god män-
niska, filosof och filantrop. Han trodde 
på sina elever. Jag kom ihåg när han bad 

mig ge den första konserten i Barcelona. 
Jag var alltid nervös på lektionerna, för 
han kunde avbryta spelet var som helst i 
stycket, stanna upp och arbeta med något 
tekniskt eller musikaliskt för att förbättra 
det. Men en dag, efter ca ett år sade han: 
Nu skall du ge en konsert; jag skall prata 
med några jag känner på Club Medina. 
Jag kände mig ännu inte färdig för att ge 
konsert. Men jag tänkte att om han tror 
att jag är tillräckligt förberedd för att ge 
en offentlig konsert, så kan jag väl det. Jag 
litade på Eduardos kunskap och insikt i 
mitt hanterande av gitarren. Han kände 
mig bättre än jag själv.

Salen var fullsatt, jag kunde höra sorlet från 
publiken från logen där jag stod och vän-
tade på att få komma in. Det var den första 
konserten för mig och den gick alldeles 
utmärkt, dessutom kände jag mig inte ner-
vös, trots att min lärare, med sin falkblick, 
satt på första raden. Nu kunde han ju inte 
avbryta mig och jag kunde spela hela stycket 
från början till slut utan avbrott.

Jag blev matförgiftad 
och kunde inte äta 

på en vecka

GUNNAR LIF 80 ÅR
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Efter denna konsert följde många andra. 
Ett par konserter i månaden var det van-
liga och det var fullsatt vid alla tillfällen.

Jag vet inte om publiken kom för att titta 
på en svensk som spelade spansk musik, 
eller om det var för att se en svensk och 
höra hur det lät när en nordbo spelade 
deras musik. Eftersom Spanien var ett 
mycket isolerat land under den här tiden, 
förstår man den nyfikenhet de hade på 
utlänningar som kom på besök. Jag hop-
pas förstås att det var på grund av mitt 
spel som de kom.

Barcelona var vid denna tid en samlings
punkt för de ledande gitarristerna som 
Segovia, Yepes, Diaz m.m. Berätta lite om 
hur du lärde känna de här fina artisterna!
Ja, Barcelona var verkligen centrum 
för den klassiska gitarren. Det fanns en 
mycket känd klubb i Barcelona, Peña
Tarrega, där alla gitarrister, såväl kända 
som okända, icke etablerade musiker 
samlades. Där träffade man på alla, utom 
Segovia. Narciso Yepes träffade jag där och 
fick en liten lektion för honom om naglar 
och hur jag skulle fila dem för att få en bra 
ton. Om jag får säga något negativt om 
min lärare, så var han inte tillräckligt noga 
med tonbildning. Den insikten fick jag av 
Yepes. Han visade hur han filade naglarna 
och hur man slår an strängen för att få den 
mäktiga ton som var så karaktäristisk för 
honom. Alirio Diaz var en helt annan typ 
av musiker, kanske man kan kalla honom 
musikant. Även honom träffade jag på 
Peña Tarrega. Han spelade ofta sina Vene-
zuelanska valser som var hans specialitet. 
Andra intressanta personer som kom till 
den här klubben var bl.a. en kvinnlig elev 
till Tarrega, vars namn jag tyvärr har glömt. 
Hon berättade om hur Tarrega undervi-
sade. Tarrega Rizo, Fransisco Tarregas son, 
var där några gånger och pratade med 

oss studenter om sin far och hans musik, 
hans liv och hur han var som människa. 
Han berättade också om hur han hade 
samlat in sin fars handskrivna noter för att 
ge ut dem i tryck. Dessa små stycken var 
nämligen spridda över hela staden. Tarrega 
satt ofta och improviserade och när den 
som lyssnade tyckte att det var en vacker 
melodi, skrev han ner det i notskrift, ofta 
med en dedikation och gav sedan bort den 
till vederbörande. Därför spreds dessa små 
stycken runt om i staden och samlades 
sedan upp av sonen. Det var alltså tack 
vare Tarrega Rizo som vi har mycket av 
Tarregas lättare repertoar tillgänglig.

Det var alltid lärorikt och givande att 
träffas på Peña Tarrega. Efter föreläsning-
arna fick vem som helst spela på klub-
ben. Det fanns också andra samlings-
platser för gitarrister som fick tillfällen 
att öva inför publik.

Att som student få träffa alla dessa stora 
etablerade stjärnor på nära håll och få 
prata med dem, var både lärorikt, intres-
sant och inspirerande. Som jag tidigare 
sagt var Peña Tarrega ett utomordentligt 
ställe att studera olika gitarristers teknik 
och tolkningar. Det inspirerade till egna 
idéer som man senare, i övningsrummet, 
försökte realisera. Man hade tid för efter-
tanke och diskussion vilket jag tycker ofta 
saknas vid våra högskolor i dag. 

Du konserterade en hel del i Spanien och 
debuterade 1962 i konserthuset, Stockholm.
Konserterna i Spanien gick bra och jag 
fick god kritik. Jag började få självför-
troende och beslöt mig för att göra ett 
”slutprov” i Stockholm. Pengarna började 
också ta slut så jag var tvungen att göra 
något. Jag tog av de sista besparingarna 
och tog tåget hem. Utan att ha täckning 
för omkostnaderna, och omedveten om 
att det hade kunnat bli ekonomisk kata-
strof, hyrde jag konserthuset. Strax innan 

jag skulle gå in på scenen fick jag veta att 
det i allmänhet bara brukade vara några få 
personer som kom på debutkonserter. Jag 
blev iskall. Hur skulle det gå ihop ekono-
miskt? Jag hade ju tagit mina sista pengar 
till resan och hade inte mer. Jag tittade ut 
i salen, den var fullsatt till sista bänk. 
Konserten gick mycket bra och kritikerna 
var välvilliga, men jag kände att jag hade 
mycket kvar att lära, så jag återvände 
till Spanien efter en månad. Jag fick ett 
stipendium. Det finns mycket att berätta 
om detta och om konserten, men det 
skulle ta för mycket utrymme här.
År 1964 tog jag mina examina på Con-
servatorie de Musica i Barcelona och var 
färdig med studierna. Jag hade fått en 
tjänst i Argentina, men på inrådan av min 
lärare åkte jag inte dit. Jag stannade kvar i 
Spanien där jag konserterade och fortsatte 
att ta lektioner. En dag sa Eduardo till 
mig: Nu kan du stå på egna ben! Åk till 
Sverige, där behövs du! Det gjorde jag 
(1965). Jag erbjöd mina tjänster i Stock-
holm, men de var inte intresserade av den 
klassiska gitarren. Jag tror fortfarande 
att de ser gitarren som en andra klassens 
instrument. Jag bosatte mig i Göteborg 
och gav sedan konserter på olika håll i 
Europa. 

Du studerade vihuela för Emilio Pujol. 
Berätta!
Det är riktigt. Jag träffade Emilio Pujol 
som gav mig lektioner i vihuela. Han 
visade också hur man spelar utan naglar. 
Han menade att man får flera övertoner 
om man spelar utan naglar!? Hans bästa 
elev Cubedo har spelat in Concierto 
de Aranjuez. Jag tycker det låter bra. 
Han har stark bärkraftig ton. Problemet 
med att spela utan naglar är att man 
måste hålla fing-rarna mer vinklade mot 
strängen, än när man spelar med naglar. 
För nybörjare kan det dock vara en fördel 
att i början spela utan naglar. Då får man 
kontakt med fingertoppen, den käns-
ligaste delen av fingret, som man senare 
även använder för spel med naglar. Det 
finns dock olika skolor beträffande detta.

Hur kommer det sig att du började under
visa vid Ingesunds Musikhögskola?
Eftersom Stockholm inte var intresserad 
av den klassiska gitarren fortsatte jag 
att konsertera. En dag, i slutet av 1965, 

Nu kan du stå på 
egna ben!

Åk till Sverige, där 
behövs du!

Man hade tid för 
eftertanke och 

diskussion vilket jag 
tycker ofta saknas vid 
våra högskolor i dag 
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för gitarrister var det naturligt att skriva 
en. Det blev en kortfattad historia om 
luta, vihuela och gitarrens utveckling, 
kompositörer och notskrift som användes 
under olika epoker. 

”Konsten att undervisa” (Gehrmans Musik
förlag) är en trilogi där du sammanfattar 
din forskning om metodik, konsten att öva 
m.m. Berätta lite om böckernas tillblivelse!
Det var samma sak där. Det fanns väldigt 
lite litteratur angående sättet att under-
visa och konkreta råd som man skulle 
kunna utgå ifrån. Att undervisa är ett sätt 
att öva, framförallt i de högre stadierna. 
Därför blev det tre böcker. Den första om 
psykologi, den andra om undervisnings-
metodik och den tredje om studieteknik.

upp såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. 
Slutmålet var att alla elever skulle ge en 
konsert på skolan. Gitarristerna var de 
som först introduce-rade det på skolan. 
Idén med slutkonserten var inte bara att 
man fick en resumé av studierna. 
Det blev också lättare att arbeta med 
musikstyckena och mer stimulerande att 
veta var målet var. 

Berätta varför du valde att skriva boken 
”Tre udda instrument”?
Det kom klagomål från många gitarr-
studerande att musikhistorien var tråkig 
och inte kändes relevant. Förklarligt nog 
berör musikhistorien inte mycket, om alls 
något, om gitarrister och instrumentet. 
Eftersom det inte fanns historisk litteratur 

ringde en god vän mig från Stockholm 
och talade om för mig att Ingesunds 
folkhögskola, som det då var, behövde 
en gitarrlärare. Jag sökte tjänsten och 
fick den. Jag fick tjänsten år 1966 och 
var där till 1999, det var en fantastisk 
skola. Ingesunds musikhögskola var den 
första skolan i Sverige som utbildade i 
klassisk gitarr. Några år senare kom de 
andra skolorna efter. Arbetsförhållanden 
var utmärkta eftersom rektorerna själva 
var musiker. De såg ingen konflikt med 
kombinationen lärare/musiker. Det visade 
sig också på elevernas resultat. Eleverna 
på Ingesunds musikhögskola, som den så 
småningom kom att heta, kunde kon-
kurrera med musikerlinjens elever på de 
övriga skolorna och dessutom hålla en 
hög nivå på undervisningen. Ingesund var 
därför en mycket intressant skola. Jag kan 
jäm-föra med Göteborg, där jag undervi-
sade ett par år, samtidigt med tjänsten i 
Ingesund. Ingesund hade fördelen av att 
vara halvstatlig. En del betalades av lands-
tinget och en annan del av staten, vilket 
gjorde att vi hade bättre ekonomiska 
resurser än de övriga skolorna. Detta 
gjorde att vi kunde ha högre lärartäthet än 
andra skolor, vilket naturligtvis gynnade 
eleverna. Dessu-tom var internatformen 
en fördel för studierna. Eleverna inspire-
rade varandra och man upplevde lugn och 
ro och inte mycket distraktioner.

Kan du berätta lite om första tiden och hur 
du fick bygga upp verksamheten?
De första åren hade eleverna tre 40 minu-
ters lektioner i veckan, vilket gjorde att de 
inte hann öva in felaktigheter. Jag byggde 
upp undervisningen helt ifrån början och 
tog en hel del idéer från min lärare och 
även administrativt från konservatoriet 
i Barcelona. Att utveckla tekniken med 
etyder såg jag som väsentligt, men även 
tonbildning och ”nagelvård” lade jag ner 
mycket tid på, för att mina elever inte 
skulle få samma problem som jag själv 
haft. Studieteknik var också ett viktigt 
element som jag ägnade mycket tid åt.

Vi var flera som verkligen upplevde med de 
program vi arbetade med och slutprov som 
vi gav, att det förutom pedagogutbildning 
även var en solistutbildning under din tid 
vid Ingesund.
Det stämmer. Jag var noga med att sätta 

Etabl. 1888

Tunnelbanehallen Hötorget Stockholm
Tel. 08-20 21 21

www.gottfridjohansson.se
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Att komponera ett program kan jämföras med
en konstnär som skall förbereda en utställning

Du har även publicerat en gitarrskola.
Kan du berätta lite om den?
Den bygger på idén om att man börjar 
spela med tummen på bassträngarna. När 
jag sett människor (som inte kan spela 
gitarr), få en gitarr i handen, har jag sett 
att de använder tummen att spela med. 
Tanken var då att det kanske är det natur-
ligaste sättet att spela. Vilka fördelar har 
man om man spelar med tummen? Man 
har bara ett finger att tänka på, inga växel-
anslag behövs. Beträffande vänster hand 
börjar jag med andra och tredje fingret 
som då automatiskt rättar till handställ-
ningen. Det kan ibland vara svårt att spela 
i första läget. Därför kan man använda 
capotasto vid ex. femte läget. Det är ju 
känt att inlärning lättast sker genom att 
gå från det kända till det okända. Det 
kända är alfabetet. Det kan de flesta barn 
som spelar vid kommunala musikskolan. 
Börjar man på femte strängen och spelar 
de sju tonerna upp till tredje strängen får 
man ”alfabetet” A B C D E F G i skalan. 
Det kan vara lättare att komma ihåg, än 
att lära in varje ton och not för sig.

1981 gavs skivan ”Silver och jag” ut med musik 
av Eduardo Sainz de la Maza. Musik som 
inspirerats av valda delar ur Juan Ramon 
Jimenez bok ”Silver och jag”. Allan Edwall 
läser texten. Berätta om ert samarbete!
Det finns inte så mycket att berätta. Jag 
kände inte Allan Edwall när jag spelade 
in musiken. Jag gjorde den i Skåne och 
skivbolaget letade efter någon som ville 
läsa. Allan Edwall fick höra musiken och 
tyckte om tolkningen. Trots att han hade 

mycket arbete på gång på annat 
håll ville göra den. Vi gjorde en 
turné i Norge. Det var mycket 
intressant. Han var omåttligt 
populär där. Före konserterna 
var han mycket noga med att 
mikrofonerna var rätt inställda, 
noga med betoningar, pause-
ringar, att vi satt rätt o.s.v. När 
han sedan, på konserten läste 
texten, lät det improviserat 
och avspänt. Han var en stor 
konstnär.

Nu förtiden har man, vid bl.a. musikhögskolor, 
dragit ner på lektionstid och lektionstillfällen på 
huvudinstrumentet. Hur ser du på detta?
Skall man utbilda musiker/musiklärare 
måste det få ta tid. Som jag tidigare sagt, 
har jag sett de goda resultaten av lärartäta 
lektioner. Jag har däremot aldrig sett att 
avsaknad av lärare har gett samma goda 
resultat. I undantagsfall kan säkert en del 
människor lära sig själva, men som regel 
är läraren en viktig länk för inlärandet. 
Det viktiga är inte lektionen i sig, utan att 
läraren får möjlighet att kontrollera om 
eleven förstått det han förmedlat och rätta 
till eventuella fel. 

De gitarrister jag nämnde inledningsvis; 
Segovia, Yepes, Diaz m fl., var verkligen 
olika i sitt sätt att spela, man hörde stor 
skillnad. På samma sätt som Allan Edwall, 
Jarl Kulle, för att nämna några skådespe
lare, var lätta att känna igen.  Hur ser du 
på utvecklingen bland dagens gitarrister?
Många gitarrister i dag har mycket hög 
utvecklad teknik och kan spela fort. Ofta 
tror jag att det kan bli på bekostnad av 
insikt i musiken. Man kanske inte ger sig 
tillräckligt med tid och ro att tänka ige-
nom tolkningar? (Det skulle t.o.m. en del 
etablerade gitarrister tänka på.) Kanske 
har det att göra med att lektionstiden som 
de studerande får, inte rymmer den tid 
till eftertanke, som jag talade om beträf-
fande när vi gitarrstuderande träffades på 
klubben Peña Tarrega. Många musiker 
har också kontrakt som måste uppfyllas 
och kan bli stressade av detta, vilket kan 
bli negativt för deras tolkningar.

Vad tror du det beror på att många tappar 
lusten att hålla igång sitt spel?
Det kan bero på det jag redan nämnt, 
att man bör ha såväl kortsiktiga som 
långsiktiga mål att sträva mot. Ofta beror 
det på att det inte finns tillfälle att ge 
konserter och leva på det, vilket kan bidra 
till att det blir svårt att hålla motivatio-
nen levande. Gitarren är ju ett utpräglat 
soloinstrument och det är många som 
spelar bra i dag och konserterar runt om i 
världen. Med lite fantasi kanske man själv 
kan skapa konserter och därigenom hålla 
igång motivationen. 

Hur ser du på den klassiska gitarrens 
framtid? 
Just nu ser det inte så ljust ut, men jag 
tror att gitarren alltid kommer att attra-
hera människor. Kanske det blir renässans 
för gitarren när människor söker lugnet 
och uppskattar gitarrens mjuka ton. För 
stressade människor har gitarren och 
gitarrmusiken definitivt en framtid. Det 
tror jag.

Du sade vid ett tillfälle ”varför spela svår
lyssnad musik då man har fullt upp med att 
få folk att tycka om vacker, njutbar musik”. 
Berätta lite mer om hur du tänker!
Det kanske inte var precis så jag menade. 
Ibland träffar man människor som säger: 
Den där musiken är så svårlyssnad, jag 
förstår den inte. Då brukar jag säga till 
dem att du inte behöver förstå musiken. 
Lyssna bara, antingen tycker du om den 
eller inte, acceptera det. Jämför det med 
en ros. Förstår du rosen?  De flesta skulle 
säga nej. Tycker du den är vacker. Alla 

 Kanske det blir 
renässans för 

gitarren när människor 
söker lugnet och 
uppskattar gitarrens 
mjuka ton



Att komponera ett program kan jämföras med
en konstnär som skall förbereda en utställning

Förstår du rosen?

skulle säga ja. Så, tycker jag man skall 
närma sig den klassiska musiken, oavsett 
instrument.

Estetik! Kan du berätta om din första 
kontakt med ämnet estetik samt hur 
det påverkat ditt sätt att närma sig 
musiken? 
Att studera estetik var en självklarhet 
om man studerade estetiska ämnen i 
Spanien. Det var ett naturligt ämne 
för alla som studerade estetiska ämnen 
såsom musik. Att det ämnet inte ingick 
i musikhögskolans kurser förvånade mig 
när jag kom till Sverige. I Spanien var 
det lika självklart som att studera andra 
teoretiska ämnen som formlära, musik-
historia, harmonilära m.m.  Estetik har 
varit ett av de viktigaste ämnena och 
ett av de ämnen jag har haft mest nytta 

Det är vanligt med tonsättarporträtt, dvs. 
inspelningar eller konserter med musik av 
en tonsättare. Hur ser du på det?
Många gitarrister gör inspelningar av en 
enda kompositör. Det kan vara befogat 
som dokumentation och bra för stude-
rande som vill ha all musik samlad på ett 
ställe och lättillgänglig. För mig är det 
inte så spännande att lyssna på en sådan 
inspelning. Jag lyssnar gärna på inspel-
ningar som liknar konsert, d.v.s. olika 
musik av olika kompositörer. Men alla är 
ju olika och njuter på sitt sätt.

Vilken epok, musik eller ska vi säga tonsät
tare, ligger dig varmast om hjärtat?
Eftersom jag bott i Spanien relativt lång tid 
ligger den spanska musiken nära mig. Om 
jag skulle välja något av de vackraste, bort-
sett från Mozarts klarinettkonsert, skulle jag 
välja J. Rodrigos Concierto de Aranjuez.

Ett stort och varmt GRATTIS på
80 årsdagen!!

av i min undervisning och för att tolka 
musiken. Det vore självklart att ha detta 
ämne på musikhögskolorna.

Hur planerar du dina program, innehåll, 
programlängd etc.?
Förberedelsen är olika beroende på vilken 
konsert man skall framföra. Innehållet tycker 
jag skall vara varierat, t.ex. många virtuosa 
stycken eller långsamma bör inte komma för 
nära varandra. Man kan också tänka på ton-
arterna. Programlängden bör vara anpassad 
till den publik man vill nå.  Att komponera 
ett program kan jämföras med en konstnär 
som skall förbereda en utställning. Konst-
verken bör t.ex. hängas så att färgerna eller 
bilderna inte ”slår ut” varandra.

Du övar minst tre timmar om dagen. 
Berätta hur du övar!
Ja, när jag var ung behövde jag öva mycket 
för att förbättra tekniken, nu får jag öva 
för att behålla den. Jag börjar dagen med 
att memorera gamla stycken. På eftermid-
dagen övar jag teknik och övar ibland in nya 
stycken, vilket numera tar längre tid än förr.

Carsten Grøndahl har hittat en spansk konsertgi-
tarr i världsklass. Ring eller maila för att avtala 
tid för test. Bilder på www.carsten.nu Även andra 
high end gitarrer på lager t. ex. Greg Small-
man, Thomas Humphrey och Bernabe 
senior

Som
 en 

Fleta
 

på steroider

Kontakt:
Carsten Grøndahl      Tel: 0045-24893285

www.carsten.nu      guitar@carsten.nu

Respons på Lozano:

”Tänk hur glad jag är för min nya Steinway-gitarr
, länge och med 

masser av övertoner - Uhm jag älskar den”
      David Biering.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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Det är inte lätt att med några 
meningar beskriva den betydelse 
Gunnar haft för mig i min roll 

som gitarrist och lärare. Jag kommer ihåg 
första dagen då jag började vid Ingesunds 
Musikhögskola. Jag mötte Gunnar, som 
hälsade glatt och vänligt. Gunnar frågade 
vilken tid på dagen jag ville ha mina lek-
tioner (då hade man 2 ½ timma instru-
mental lektion varje vecka). Vad tycker 
du, undrade jag? Första lektionen på 
morgonen, svarade han, för då är man lite 
stel i fingrarna och de tekniska bristerna 
syns tydligare. Då jag gärna går upp tidigt 
och övar, så passade det mig utmärkt. 
Sedan följde fem års intensiva och oerhört 
lärorika studier.

Jag minns första lektionen! Gunnar stop-
pade mig och bad mig att ta om en enda 
takt. Det gjorde jag verkligen! Hela den 
lektionen ägnades åt just den enda takten! 
Efter ett tag så kom jag in i detta sätt att 
arbeta dvs. att inte ”släppa igenom” något 
som inte känns genomarbetat. Vi arbetade 
mycket med bland annat synkronisering 
av höger och vänster hand, för att uppnå 
ett så sångbart spel som möjligt. 

Det var oerhört inspirerande att ha en 
lärare som var en sådan utmärkt solist och 
själv övade mycket. Alltsedan min examen 
1985 har den kunskap jag fick av Gunnar 
varit en ledstjärna för mig i arbetet med 
mina konsertprogram och undervisningen 
av mina elever. Förutom att Gunnar har 
betytt så mycket för mig som gitarrist och 
lärare, så är han en god vän! 

CHRISTER BRODÉN

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF

Christer Brodén och Gunnar Lif, Uddevalla 2007
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Gunnar Lif har på många sätt haft ett 
avgörande inflytande över gitarrspelets 
utveckling i Sverige. I en tid då så gott 
som alla svenska gitarrpedagoger endast 
genomgått kortare kurser i Wien för Karl 
Scheit stod Gunnar Lif som ensam före-
trädare för den spanska gitarrskolan med 
dess flerhundraåriga tradition. Gunnar 
studerade inte mindre än 7 år i Barcelona 
för Eduardo Sainz de la Maza och Emilio 
Pujol och kunde då tillgodogöra sig en 
värdefull och välförankrad kunskap om 
gitarrens teknik och musik i en skola med 
linjer bakåt till Padre Basilio på 1700-
talet. (Pujol var elev till Tárrega, som var 
elev till Arcas, som var elev till Aguado, 
som var elev till Basilio.) 
Gunnar var först med mycket i vårt land:

1. För 50 år sedan (1962) var Gunnar 
förste gitarrist att debutera i Stockholms 
konserthus.

2. Gunnar var Sveriges förste lärare i 
gitarr på högskolenivå (Ingesund 1966).

3. Gunnar var Sveriges förste vihuelaspelare 
och spelade in vårt lands första vihuelaskiva.

4. Gunnar grundade musikerlinjen i 
gitarr vid Göteborgs musikhögskola.

5. För denna tidnings läsare kan det vara 
inressant att känna till att Gunnar var en 
av kursledarna för SGLS första sommar-
kurs 1968. Han var även artikelförfattare i 
Gitarr och Lutas första nummer samma år.

6. Gunnar författade den första svenska 
boken om gitarrens historia, Tre udda 
instrument, 1975.

7. Gunnar tillägnades och uruppförde vårt 
lands första avantgardistiska gitarrverk Toc
catacapriccio av Sven-Eric Johanson 1969.

8. Gunnar gjorde även den första skivinspel-
ningen i världen av det nu klassiska verket 
Platero y Yo av Eduardo Sainz de la Maza.

Vidare kan nämnas Gunnars epokgörande 
insatser inom pedagogik och metodik, 
dels via hans oöverträffat genomtänkta 
gitarrskola Introduktion till gitarrspel, 
dels genom hans tre böcker Konsten att 
undervisa i musik.

För att uppmärksamma denna central-
gestalt inom det svenska gitarrspelets
historia arrangeras den 31 mars i
Göteborg en konsert där ett litet axplock 
av Gunnar Lifs gamla elever hyllar sin 
mästare. Det blir massor av fantastisk 
gitarrmusik, lutspel, vihuelatrio (kan-
ske den första av sitt slag), filmvisning, 
uruppförande av specialkomponerad
hyllningsmusik av Christofer Elgh och 
Lars Carlsson och mycket mer. Denna 
konsert är verkligen något att se fram 
emot för alla gitarrvänner. 

Plats: Artisten, stora salen
Fågelsången 1, Göteborg 

Tid: 31 mars kl 17.00
 
Medverkande: Sven Lundestad,
Magnus Gutke, Christer Brodén, Mårten 
Falk, Patrik Karlsson, Roger Molin, 
David Olsson, Bengt Wikström m.fl

MÅRTEN FALK

Join us at        Facebook

Guitarpeople On Line

www.guitarpeople.se

En centralgestalt i den svenska gitarrhistorien

hyllas med gitarrgala
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En viktig bekreftelse
Våren 1973 var jeg blitt fullstendig 
oppslukt av klassisk gitar og øvde (spilte) 
opptil 10 timer om dagen. Etter nok en 
bra time med Gunnar tok jeg mot til meg 
og spurte han om han trodde jeg hadde 
noen framtid som gitarist. Svaret  hans 
var et være eller ikke være for meg, for 
jeg hadde en drøm om en debutkonsert 
i Oslo en gang i fremtiden, noe som ville 
være det samme som Lif hadde gjort i 
Stockholm noen år tidligere. Svaret hans 
var at han trodde jeg ville klare det, men 
vi måtte legge en plan og jobbe minst et 
år med programmet.

Han hjalp meg med et programoppsett, 
hvor ulike tidsepoker ble presentert og 
det ble også en uroppføring av et norsk 
stykke («Tre Utfall» av Halvor Haug). 
Den gangen var det vanlig å spille ca. 90 
minutter, fordelt på to avdelinger. Ofte 
med en sammensetning av mange små-
stykker (noe spansk, et av Bach etc). 
Da vi startet med å gjennomgå program-
met husker jeg mange av kommentarene, 

med øving og det var ikke fritt for som-
merfugler i magen til unge Lundestad, 
da Lif hentet han på jernbanestasjonen i 
Arvika i sin lille blå Opel. Jeg opplevde 
det som en stor service og følte nok at jeg 
opptok tiden hans unødig. Men Gunnar 
var vennligheten selv og fikk meg til å 
slappe av. Vi dro til skolen og jeg spilte 
noen stykker av Gaspar Sanz for han. Min 
klassiske teknikk var nok svært hjem-
melaget etter mine år på landeveien som 
bluesgitarist.
 
Jeg merket straks Gunnars genuine vilje 
til å hjelpe og han ga meg klar beskjed 
om å endre stillingen på venstre hånd 
og forklarte grundig hvorfor. Så var det 
bare å reise hjem og legge om teknikken. 
Avtalen var å ringe han for ny time da jeg 
var klar. Etter en tid med mye frustrasjon 
(jeg kunne plutselig ikke spille noen ting!) 
bar det over grensen igjen. Denne gang 
var maestroen mer fornøyd og det var 
selvsagt en vitaminpille for videre innsats 
på øverommet.

Tiden er en illusjon
Noen ganger i livet kan det virke som 
man er på rett sted til rett tid. Dette var 
tilfellet med undertegnede, da han en 
høstdag 1972  ble med en medstudent 
fra konservatoriet i Oslo til Ingesund 
utenfor Arvika, for å høre på at han fikk 
undervisning av Gunnar Lif. Vi hadde 
hørt om Lif tidligere gjennom et program 
i Svensk Radio, så forventingene var 
store. Opplevelsen sitter i dag (nesten 40 
år senere) i minnet som om det skjedde 
i går og bekrefter det slitte uttrykket at 
«tiden kun er en illusjon». Noe av det 
som gjorde inntrykk på meg den gangen,  
var den energien Gunnar Lif utstrålte og 
hans vilje til å gå inn i elevens situasjon 
og endre inngrodde (u)vaner. På denne 
tiden var det (i Norge) få eller ingen som 
hadde en pedagogisk tyngde som Lif.  
Dessuten var han utøvende musiker og 
en dyktig gitarist, noe som inspirerte oss 
«sulteforede» nordmenn ytterligere. Etter 
leksjonen gjorde jeg en avtale med Gun-
nar at jeg skulle få spille for han 14 dager 
senere. Det ble noen lange dager 

Takk Gunnar for din inspirasjon 
og vennlighet og at du lærte 

meg at tålmodighet er den viktigste 
egenskapen til en gitarist og at ingen 
blir bedre av å sammenligne seg 
med andre!

«Homenaje a 
Gunnar Lif»

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF



Gitarr & Luta 1 • 2012 17

som jeg senere har videreført til mine 
elever og studenter. En av dem var f.eks.: 
«Du må spille sterkere, ellers vil publikum 
på siste rad kreve å få pengene tilbake». 
«Spill som du er en skuespiller på scenen 
og overdriv interpretasjonen (f.eks. forte-
piano). Gjør dine musikalske intensjoner 
tydelige for de som hører på»

Etter sommeren skulle Gunnar på turné 
og han spurte da om jeg hadde mulighet 
til å være hans vikar i tre uker! Det var, 
etter min oppfatning, en sterk bekreftelse 
på at han hadde tro på meg og i tillegg 
var det en utrolig stor ære. På disse ukene 
fikk jeg bruke min læremesters store lyse 
gitarstudio, spille gjennom hans noter, 
lese artikler og ikke minst bli kjent med 
de andre lærerne på Ingesund, blant andre 
Owe Walter (Gunnars stjerneelev), som 
en sen kveld spilte Sevilla og Rodrigos 
Fandango for meg. Stor opplevelse…

Debut og Norsk Gitarfestival
I april 1974 holdt jeg min debutkonsert 
for fullsatt sal i Oslo. På første rad satt 
Gunnar og Owe. De siste instruksjoner 
jeg fikk av Gunnar før konserten (og som 
lærer) var: « Ikke spill noen ting dagen 
før. Gå isteden på kino, og når du går 
på scenen dagen etter skal du være riktig 
spillesugen». Konserten ble vellykket og 
jeg endte opp som gitarpedagog i Oslo. 

Imidlertid hadde jeg jevnlig kontakt med 
Gunnar i form av studiereiser til Arvika 
med elever og da vi planla en gitarfestival 
i Norge, så var Gunnar Lif den første vi 
ønsket som hovedlærer og som «top of the 
bill». Det ble noen fine dager på Skjeberg 
Folkehøgskole med over 40 deltagere og 
en fotballmatch der Gunnar også viste et 
talent som målvakt!

Hyllest
Det finnes så mye mer en kan skrive om 
mine møter med Gunnar Lif, men har 
lyst som en oppsummering tilslutt å få lov 
til å gratulere med 80 års dagen 15.mars og 
dertil få takke for den store betydningen 
du har hatt for meg og for flere generasjo-
ner gitarister. Dette gjelder ikke bare ditt 
spill og din undervisning, men også ved 
de bøker du har skrevet gjennom årene, 
som: «Tre udda instrument», samt alt det 
pedagogiske materialet som er så nyttig 

for alle lærere, uansett hvilket instrument 
de spiller. 

Et av de første stykkene Gunnar spilte 
for meg var Eduardo Sainz de la Maza: 
«Homenaje a la Guitarra» (Hyllest til 
gitaren). Jeg satt der og følte meg delaktig 
i en tradisjon der min lærer leverte den 
«ekte varen» fra sin lærer (komponisten) 
og at jeg fikk oppleve musikken direkte 
fra kilden. Takk Gunnar for din inspi-
rasjon og vennlighet og at du lærte meg 
at tålmodighet er den viktigste egenska-
pen til en gitarist og at ingen blir bedre 

av å sammenligne seg med andre! Dette 
har jeg alltid hatt som  læresetninger i 
mitt eget liv som musiker og pedagog. 
Jeg ser fram mot  å spille for deg igjen 
sammen med mange andre (har fortsatt 
litt nerver…) og til feiringen av din dag i 
Göteborg 31 mars.
                                                                                      
SVEN LUNDESTAD 

FOTO: ANNA SIGGE

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF
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Första gången jag träffade Gunnar var 
utanför matsalen på Ingesund 1978 i strå-
lande solsken under Liten Gitarrakademi. 
Min dåvarande lärare hade rekommende-
rat mig att kontakta Gunnar Lif för att ta 
lektioner för honom. Några personer stod 
samlade runt honom och pratade och jag 
ställde mig i kö för att få tillfälle att fram-
föra min fråga. De som känner Gunnar 
vet att han är en god konversatör, så det 
tog ett tag innan han lade märke till mig 
som stod och väntade på att få säga något. 

Efter att jag hade spelat upp Mozartva-
riationerna frågade min far om Gunnar 
tyckte att mitt gitarrspel var någonting 
att satsa på. En månad senare var vi på 
väg i bil den dryga två timmar långa resan 
från Laxå till Arvika. I hans arbetsrum på 
Sommarvägen fanns bilder på hans lärare 
Eduardo Sainz de la Maza, bland annat, 

och möblemanget påminde om en spansk 
hacienda. Gunnar studerade i Spanien 
1958–1965 så de spanska influenserna har 
självklart satt sina spår. Lektionerna var 
omvälvande och mycket intensiva. Under 
Gunnars lektioner får du jobba hårt. I 
två timmar brukade vi hålla på. Gissa om 
man var trött efteråt.

Resandet till Arvika pågick i två år tills jag 
blev antagen till Musiklinjen på Ingesund.
Den första konsert där jag såg Gunnar 
spela var i Lidköping -78. Han spelade 
Moreno-Torroba, Villa-Lobos & Sainz 
de la Maza med mera. Jag blev fascinerad 
av hans ”mjuka” vänsterhandsteknik. 
Fingrarna tycktes aldrig ha bråttom även 
om musiken gick i högt tempo. De rörde 
sig som en spindel över greppbrädan, och 
med högerhanden målade han mängder 
av klanger likt konstnären gör på sin duk. 

FLAMENCOGITARR
 – kurs med Erik Steen

Lär dig de vanligaste stilarna inom Flamencomusiken. Vi går 
igenom teknik, skalor, ackord och melodier inom den tradi-
tionella fl amencon. Dessutom kommer vi efter en tid att spela 
tillsammans med fl amencodansare.
 För att kunna delta bör du ha spelat gitarr i minst fyra ter-
miner, ha god kännedom om olika grepp/ackord och ha använt 
gehörsspel. Däremot behöver du inte ha spelat fl amenco tidiga-
re. Vi börjar helt och hållet från grunden. Kursen hålls på Sensus 
Medborgarplatsen i Stockholm. Medtag egen gitarr (inom 
fl amencon använder man nylonsträngad gitarr).

Onsdagar kl 17.00-18.30, 10 gånger, start 14 mars, pris 1 900 kr
Anmälan: www.sensus.se/stockholm eller 08-615 57 57.

Erik Steen är en av Sveriges mest 
erfarna � amencogitarrister. Sedan 
slutet av 1980-talet driver han sin 
grupp Erik Steen Flamenco Fusion 
med vilka han både turnerat runt 
världen och spelat in � er album. 
Utöver detta har gruppen gjort ett 
stort antal radio och TV-framträ-
danden.
 Erik har blivit tilldelad ett � er-
tal kulturpriser och kulturstipen-
dier och 2007 blev han som en av 
få utlänningar inbjuden att delta 
som solist på Spaniens största 
� amencofestival Suma Flamenca 
i Madrid. 

Under åtta år har jag haft förmånen att ha 
Gunnar som lärare och mentor.

Gunnar har under alla dessa år kommit 
att bli inte bara en mycket omtyckt lärare 
utan även en god vän såväl till mig själv 
som till min familj. 
– Stort grattis, Gunnar!

ROGER MOLIN 

Gunnar Lif 80 år

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF
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När jag gläntar på minnets dörr skymtar 
jag många givande musiksamarbeten, 
några tydligare än andra. Ett av dessa är 
konserterna tillsammans med Gunnar Lif. 
Att Gunnar är en omvittnat god pedagog 
och dessutom själv en framgångsrik solo-
gitarrist är väl känt. Ur min synvinkel 
sett är han också en musikalisk medska-
pare med benhårda krav på kvalitet. 

Vårt samarbete inleddes på åttiotalet 
med sviten Silver och jag och har fortgått 
sedan dess. Den spanske författaren Juan 
Ramòn Jiménèz prosalyrik, som har ton-
satts av kompositören Eduardo Sainz de 
la Maza, är en fröjd att recitera.
Gunnars finstämda gitarrtolkningar 
beskrevs av någon recensent som inget 
mindre än ”briljant”. Sviten låg länge 
på vår repertoar och konserterna har 
framförts på många platser, företrädesvis i 
södra Sverige, bl. a. i flera kyrkor. 

Musik för dig (Musicke for thee) som 
vi gav i tidsenliga kostymer, var kanske 
ambitiöst i överkant; jag sjöng engelska 
kärlekssånger från 1500-talet och Gunnar 
spelade luta och vihuela. Det var litet av 
ett äventyr, eftersom luta inte är Gunnars 
huvudinstrument. Jag glömmer aldrig 
ett tillfälle, då Gunnar hade all möda i 
världen att få fingrarna på plats, 
eftersom lutan hela tiden gled nedför det 
glatta tyget på de tjusiga renässansbyx-
orna. Ingen enkel uppgift! Programmet 
fick inte den genomslagskraft som vi öns-
kat, trots ett gediget pedagogiskt extra-
material. Det visade sig helt enkelt vara 
svårt att marknadsföra utanför gruppen, 
som redan har renässansmusik som special-
intresse, och vi ville ju frälsa nya själar! 

Visor i citruslunden hette ett program, 
som blandade spanskt och svenskt, från 
klassisk musik till visa. Vi turnerade i 
Sverige och lyckades pricka in en snöstorm 
i Oskarshamn, som nästan stoppade oss, 
eftersom vägen inte var plogad. Men skam 
den som ger sig. Vi höll hårt i  turnéhatten 
och satte händerna på ratten trots snödrev 
och hårda vindbyar, och kunde på det 
sättet glädja många äldre, som uppskattade 
programmets mjuka framtoning.

Så har vårt samarbete fortsatt intill idag, 
de senaste åren med En annorlunda 
julkonsert, där vi blandar recitation och 
klassisk gitarrmusik, något som med tiden 
blivit just vårt signum. 

Att arbeta med Gunnar är krävande, men 
också inspirerande. Tålmodighet och 
noggrannhet tillhör hans egenskaper. Att 
i timmar mejsla ut och tolka en enda liten 
sekvens eller pröva en ny fingersättning 
för att få fingrarna att fladdra som lätta 
lärkvingar över strängarna är fortfarande 
alldeles naturligt för Gunnar. Så blir också 
hans interpretation unik. 

Under en försynt framtoning gömmer sig 
en sträng och erfaren lärare, en humoris-
tisk sällskapsmänniska och en åttioårige 
pojke med glimten i ögat, som gör det lätt 
och enkelt att umgås. Jag skulle bli förvå-
nad, om han lät gitarren ligga i fodralet 
någon längre tid. Nej, låt fingrarna flyga 
som de brukar, Gunnar -och låt oss njuta 
av dina tolkningar länge än! 

BIRGITTA FERNSTRÖM

Skådespelerska & sångerska 

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF

Gunnar Lif, en ödmjuk pedant

FOTO: ANNA SIGGE
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T       illfrågad om jag ville skriva något 
om mitt förhållande till Gun-
nar Lif med anledning av dennes 

80-årsdag i mars, var det lätt att tacka ja. 
Det dröjde faktiskt till början av 90-talet 
och säkert fem sommarakademier på 
Ingesundskolan innan Gunnar uppen-
barade sig, där han under läsåret inne-
hade gitarrlektoratet. Jag blev förvånad, 
nästan chockerad över att han var ganska 
kortväxt. I min artikel om Svea Ham-
marberg (3/2010) berättade jag, att när 
jag fick privilegiet att eskortera henne till 
Gunnars debutkonsert i Konserthusets 
lilla sal 1962, jag upplevde en reslig mörk 
man som blev längre ju längre kvällen 
blev. Fler har vittnat om samma fenomen. 
Gunnar som avverkat fyra års studier i 
Barcelona, hade då gjort en kort paus 
och kommit hem för denna konsert. Han 
återvände strax för ytterligare tre år. 
I samma artikel berättade jag om den 
mytbildning som hade uppstått om 
honom redan 1960, då jag började 
studera för fru Hammarberg. Det sades 
bland hennes elever, att hon hade haft 
en galning som hade stängt in sig på sitt 
rum och bara övat, knappt tagit emot 
maten som hans systrar bar in till honom. 
Sedan sålde han plötsligt allt och reste 
till Spanien. Det senare var sant, men att 
det första var embryot till en myt var lätt 
att konstatera, eftersom Gunnar saknar 
systrar och har bara bröder.

I och med kontakten på Liten Gitarraka-
demi sågs vi varje sommar hela 90-talet. 
Tomas Utbult, jag och en flaska vin till-
bringade alltid en trevlig kväll hemma hos 
Gunnar i den närbelägna villan. I slutet 
av decenniet ökade kontakten, vi plane-
rade och genomförde en lång intervjuserie 
med honom i fem delar i Gitarr och Luta 
(4/-98 t.o.m. 4/-99) och 1999 började jag 
också att mer strukturerat studera för 
honom, i samband med hans pensione-
ring och avflytt till Göteborg. Från början 

var Stockholm/Täby påtänkt, men av flera 
skäl blev det Göteborg, vilket jag mycket 
beklagade av egoistiska skäl, det är bara 
fem mil till Täby.

Gitarrstudierna gick så till, att jag sedan 
starten tillbringat drygt en vecka på våren 
och lika lång tid på hösten med intensiv-
undervisning hos Gunnar i Göteborg. Då 
har vi också kunnat tillbringa kvällarna 
med de gitarrvänner från Ingesund som 
också bor där och ha en härlig samvaro. 
Pedagogiken blev då annorlunda än de 
tidigare sporadiska strölektionerna under 
Ingesundsveckan. Gunnar skiljer noga på 
dessa båda studiesituationer. (Han hade 
från början tänkt sig tre månader hos 
Eduardo Sanz de la Maza, men ändrat sig 
till fullständig studiegång, varvid Sanz de 
la Maza lade om pedagogiken helt.) Här 
emellan brukar vi ses några dygn omkring 
nyår och på sommaren i min bostad i 
Norrtelje. Dessutom finns ju nu möjlig-
heten till distansundervisning via Skype 
och videokamera.

Hur är då Gunnar som lärare? Ja, min 
erfarenhet begränsar sig ju i huvudsak till 
Svea Hammarberg och Owe Walter. Peda-
gogiken är ju hans storhet och han har 
också skrivit några böcker i ämnet, som 
tar ett djupare grepp än bara gitarrunder-
visning. Han skrattade när jag berättade 
under en vecka på Ingesund vad jag hört 
två artonåringar säga till varandra: ”Den 
där lille, gamle är ju den bäste av dom.” 
Man skulle väl kunna säga att Gunnar 
är konkret. Han visar hur fingrarna skall 
sättas för ett visst ackordbyte och i vilken 
ordning de skall lyftas för att bytet skall 
fungera väl. Och det är bara den takten 
eller bytet som skall övas till en början. 
Detta gör nog många lärare, men Gunnar 
ser till att det blir gjort också, varmed 
menas att det är ingen idé att fuska över 
det nästa gång. Jag är ju skeptisk till 
naturen och vill alltid ifrågasätta och fråga 

”varför”. Men jag slutade snart med den 
attityden, för Gunnar har alltid tre väl 
motiverade svar på varje fråga. Tolkningen 
däremot, där han för övrigt anser att 
tekniken krävs först, lägger han sig inte i. 
Han kan säga vad han själv föredrar, men 
om det är så att man vill ha det på ett 
visst sätt, så accepteras det (om det inte är 
uppåt väggarna förstås).

Det är ett stort privilegium att få studera 
för Gunnar och dessutom ha honom som 
en av sina bästa vänner. Alla ämnesområ-
den kan vi diskutera och hur mycket som 
helst har vi skrattat. Ibland när vi är på 
nostalgihumöret kan vi återvända till 40- 
och 50-talets Stockholm, Gunnar är upp-
vuxen i Huddinge och jag på Södermalm. 
Men med sex års åldersskillnad hade nog 
Gunnar ändå aldrig lagt märke till mig 
när han i början av 50-talet arbetade som 
grafiker i Stockholms city och jag körde 
skubb i samma bransch två somrar. Jag 
undrar bara när det skall börja synas att 
han faktiskt har passerat både sjuttio och 
snart åttio. Men bostaden högt uppe på 
Kabelberget i Majorna tvingar honom att 
vara i god fysisk form. Stort Tack Gunnar, 
Grattis och Skål i singelmalten! 

LEIF KLITZE 

Norrtelje i januari 2012

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF
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När jag reser runt och ger gitarr-
konserter i Sverige är det oftast 
två sorters människor som 

kommer fram och vill prata lite efteråt. 
Den ena kategorin är de som vill berätta 
att de bevistat en konsert där Segovia 
framförde något som jag just spelat, den 
andra består av människor som sett i min 
CV att jag studerat för Gunnar Lif. De 
sistnämnda har oftast något milt nostal-
giskt i blicken och vill gärna berätta om 
hur de känner honom och hur viktig han 
varit för dem under ett visst skede i livet.

Även för mig var mötet med Gunnar 
Lif något som skulle färga mig både som 
människa och konstnär. Jag minns tydligt 
första gången jag blev presenterad för 
honom. Jag var sexton år gammal och 
Gunnar framstod för mig som en legend 
– mina lärare hade varit elever till honom, 
jag hade hört honom på skiva och jag 
hade läst om honom i böcker om gitar-

rens historia. Från fönstret i mitt rum såg 
jag Gunnar sitta på en parkbänk och sam-
tala med min dåvarande lärare Christer 
Hellqvist. Jag bestämde mig genast för att 
jag nog borde göra mig ett ärende förbi 
just den parkbänken. Som om jag var 
upptagen av viktiga åtaganden gick jag 
med bestämda steg förbi de två männen 
när min lärare ropade mig till sig:

– Mårten! Kom hit så skall jag pre-
sentera dig.
Självklart hejdade jag mig omedelbart.

– Gunnar, får jag presentera min 
blivande Segovia?
Min stolthet visste inga gränser. Jag är 
evigt tacksam gentemot Christer för den 
presentationen.

Jag hade förmånen att få studera för 
Gunnar under fyra års tid. Gunnars kän-
nedom om, ständiga experimenterande 
med och oupphörliga omvärderande av 

gitarrspelets alla skrymslen och vrår har 
sedan dess, för mig, varit måttstocken 
med vilken jag mäter mina egna framsteg. 
Gunnars eld brinner outsläcklig för musik 
och pedagogik. Varje gång vi ses vill han 
höra om mitt repertoarval, mina tankar 
om interpretation och kanske framfö-
rallt mina idéer om gitarrmetodik. Jag 
är självklart överlycklig över att få höra 
hans åsikter om dessa ämnen. Men ett 
möte med Gunnar Lif är en lektion inte 
bara i gitarristiska spörsmål utan även, 
och kanske framförallt, i lyhördhet och 
medmänsklighet. Jag tror helt och fast 
på att man som musiker inte kan ljuga 
– man spelar som den man är och ingen 
spelar så mjukt, känslosamt och samtidigt 
så rättframt ärligt som Gunnar Lif.

MÅRTEN FALK

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF
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Jag fick frågan av Karl-Erik Gummesson 
en dag när jag satt i hans verkstad och 
njöt. Vi gjorde det ofta, vi gitarrister. När 
som helst kan jag få tillbaka känslan av att 
sitta där. Det doftade gott av trä. Karl-
Erik pysslade om min gitarr. Vi talade om 
Spanien, tonmagi och segling. Året var 
1962. Jag hade inte varit i Spanien.  Jag 
studerade flamenco på gehör efter inspel-
ningar av Sabicas och Niño Ricardo. 
När man spelade för Karl–Erik hittade 
tonerna hem.

”Nej, det gör jag inte”, svarade jag.
”Ni borde känna varandra”, sa Karl-Erik.

Gunnar kom hem efter studier för den 
då levande legenden Eduardo Sains de la 
Maza (1903–1982), som i sin tur studerat 
för Miguel Llobet. Det är och var tunga 

Jag läste med stort intresse artikeln ”Överlevnadstips för gitarrister” som var 
införd i nr 2 2011.

I samband med sommarens gitarrakademi i Ingesund var jag på det upp-
värmningspass som hölls av Gabriella Oxenstierna och Johan Abrahamsson 
och fick då ytterligare nyttiga tips.

Själv har jag under lång tid haft problem med stelhet och smärta i nacke och 
axlar i samband med längre övningspass med gitarren. Vid några tillfällen 
har smärtorna varit så stora att jag helt fått avstå från att spela.

Så är det inte nu. En  förbättrad sittställning i kombination med korta avbrott 
med ”gummibands-rörelser”  när jag övar, har gjort att jag nu är helt besvärsfri.   
Tack Gabriella, Johan och alla andra som engagerat sig i denna fråga.
 
BJÖRN PAULSSON

namn inom gitarrvärlden. Min beundran 
för Gunnar blev djup och stabil redan 
innan jag hört honom spela.

”Jag tycker att du ska gå med på hans 
debutkonsert och sedan åker vi hem hit 
och äter något gott. Gunnar cyklar runt 
stan och klistrar affischer nu, stackar’n!” 
sa Karl-Erik fylld av medkänsla. 

Sagt och gjort. 

Efter konserten lämnade vi applåder, 
kända och okända vänner och åkte hem 
till Guns goda mat.

Vi hade inte svårt att prata med varandra, 
Gunnar och jag, men hur det var kom gitar-
rerna fram ganska omgående. Vi spelade.

”Ja, ni får ursäkta, men nu går vi och läg-
ger oss”, sa vårt värdfolk.
”Mmm, god natt”, sa vi och fortsatte 
att spela.

Vi slutade att spela när vi fick frukost.

Under årens lopp har vi setts alltför sällan, 
tycker jag. Men en sådan natt fyller ett liv 
med vänskap.

Jag debuterade 1964 i Lia Shuberts före-
ställning ”Jazz -64”.

Så vi har nu båda levt ett halvt sekel 
med gitarr.

EVA NORÉE (MÖLLER)

”Känner du
Gunnar Lif?”

HYLLNINGAR TILL GUNNAR LIF

Tack!
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PEDAGOGISKA SPALTEN

När det här skrivs håller vi i SGLS styrelse som bäst på att planera 
sommarens Liten Gitarrakademi. I år arrangerar vi under kurs-
veckan även Pedagogforum under två dagar för att ge inspiration, 
kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter för alla oss som 
jobbar som gitarrlärare. I kombination med alla andra aktiviteter 
under Liten Gitarrakademi blir det verkligen en fullmatad vecka 
där både gitarristen och pedagogen inom oss får sitt.

En av våra gäster under pedagogdagarna är Maria Camitz, en 
svensk gitarrist som arbetar på Köpenhamns Kommunala Musik-
skola. Hon arbetar dels med traditionell gitarrundervisning, dels 
är hon en av få som undervisar i gitarr enligt Suzukimetoden. 
Maria kommer att dela med sig av sina personliga erfarenheter, 
hur hon har byggt upp sin verksamhet, hur hennes syn på inlär-
ning påverkats och hur hon använder Suzukimaterialet.

Den andra gästpedagogen blir preliminärt Jonas Mollberg som 
kommer att presentera sina egna pedagogiska material. Hans idé 
är att skriva musik som bygger en bro mellan pop- och rockmusik 
och den traditionella gitarrepertoaren. Resultatet är idiomatisk 
musik som tar till vara gitarrens inneboende resurser väldigt väl.

Tanken med Liten Gitarrakademis Pedagogforum är även att alla 
deltagande lärare ska få möjlighet att diskutera och utbyta erfaren-
heter. Vi kommer därför att se till att skapa sådana tillfällen. 

Det blir t.ex. en notbytarträff där vi kan dela med oss av stycken 
vi tycker är extra värdefulla och berätta hur man kan jobba med 
dem i undervisningen. För att det ska bli extra tydligt hur det 
metodiska tänket fungerar, kan vi provspela och diskutera tillsam-
mans. Det kan både vara frågan om eget material och andras. Och 
alla genrer är självklart välkomna!

Pedagogforumet är tänkt att bli ett stående inslag under Liten 
Gitarrakademi. SGLS jobbar på att bli en ännu mer betydelse-
full förening för oss som jobbar med gitarrundervisning i olika 
skolformer. Förhoppningsvis kommer vi så småningom ha en 
läraravdelning som motsvarar de yrkesorganisationer som t.ex. 
våra piano- och violinkollegor har. Vi behöver bli fler i det nätverk 
som jobbar med detta. Om du är intresserad, hör av dig!

JENNY HORN

Gitarrlärare på Musikskolan Lilla Akademien
och Lilla Akademiens Musikgymnasium
j.horn@gmx.net



Gitarr & Luta 1 • 201224

De två styckena av Christofer Elgh och Lars Carlsson är tillägnade 
Gunnar Lif på hans 80-årsdag. Både Christofer och Lars var elever till 
Gunnar på Ingesunds musikhögskola. Christofer Elghs Variationer 
över Fredmans sång n:o 11 bygger på en sång av Carl Michael Bellman. 
Melodin är i våra dagar mest känd som födelsedagssången ”Ja må du 
leva” men i Bellmans version handlar den om hur Fredman på mor-
gonkvisten efter ett fylleslag önskar att han vore kung över Portugal, 
Spanien och stora Britannien. Lars Carlssons Pre/Post-Ludium bygger 
på 3 teknikövningar som Lars fick av Gunnar och som Lars gjort musik 
av. Början beskriver Gunnars mjuka karaktär medan slutet är en salut i 
10/8-dels takt (10x8 =80 år). Bägge styckena kommer att uruppföras av 
mig under hyllningskonserten i Göteborg den 31 mars.

      MÅRTEN FALK

Om musiken i notbilagan

NOTER
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Variationer över Fredmans sång, n:o 11

Christofer Elgh 2012Från en liten gitarrpôjk till en något större på hans åttionde födelsedag
tillängnat Gunnar Lif

(play on the oposite side of the string)

(dynamiskt böljande, vaggande)
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Snart är det dags för ännu en upplaga av 
Grisslehamns gitarrfestival, hur går det med 
förberedelserna?
Ja, den kommer i år att anordnas för 4:e 
gången sedan 2007! I år har vi gjort en 
särskild satsning på undervisning med 
Masterclasses i olika genrer och har lyck-
ats få hit en av de främsta gitarristerna i 
världen, Roberto Aussel.

Han kommer att leda en liten grupp 
under de tre dagarna och kommer själv 
att ge en av konserterna i kapellet. Det är 
en stor ära att han kunnat planera in ett 
stopp hos oss. 

Vi kommer också att erbjuda kurser för 
jazzimprovisation under ledning av Göran 
Lindelöw, kurser i framförande och 
singer-songwriting av Roffen Engström 
och även kurser där man ska kunna ta 
med sin gitarr och spela några dagar på 
den nivå man befinner sig. Arne Lindberg 
erbjuder detta och dessutom en ukulele-
kurs! Det är välkommet med alla nivåer 
och det har varit en bärande idé från för-
sta början att de många olika slags uttryck 
som instrumentet ger upphov till ska få 
plats på festivalen.
 
Så det blir en blandning av utländska 
artister och svenska då? Spelar de tillsam
mans också?
Ja, det innebär att det till lilla Griss-
lehamn mellan den 5 och 7 juli kom-
mer musiker från Argentina, Libanon, 
Tyskland, USA och Frankrike och spelar 

Intervju med Dan Johansson

tillsammans med många av de finaste 
svenska gitarristerna. Det finns möjlig-
het att spela tillsammans på vår avslut-
ningskväll, till exempel – också för unga 
gitarrister som deltagit i kurserna. Det är 
ett fint tillfälle att träffa sådana man inte 
träffar i vanliga fall. Det är en perfekt 
miljö att vistas i några dagar med närhe-
ten till havet och klipporna men också 
förstås Albert Engströms ateljé där vi har 
de kanske mest magiska konserterna. 

Men hur började det hela?
Grisslehamns Gitarrfestival arrangeras av 
Sextionde breddgraden. Sextionde bredd-
graden etablerades sommaren 2007 av oss 
grannar på Skatudden och Grisslehamn, 
som ju ligger på sextionde breddgraden.

Under otaliga sammankomster hade 
vi diskuterat möjligheterna att tillsam-
mans göra något projekt med våra 
gemensamma intressen som förtecken. 
Som ett komplement till de evenemang 
som genomförs på Väddö och i Rosla-
gen under somrarna ville vi som grupp 
erbjuda något smalare konstnärliga pro-
duktioner men med utsökt hög kvalitet. 
Projekten skulle vara tillgängliga för alla 
utan att vara insmickrande och tillrät-
talagt folkliga. Det visade sig efter några 
möten att vi alla hade projektidéer som 
på ett eller annat sätt tangerade eller rent 
av kompletterade varandra. Gruppens 
gemensamma kompetens och erfaren-
het inom allt ifrån stora konstnärliga 
installationer, offentliga utsmyckningar, 
arkitektoniska projekt, musikaliska samt 
pedagogiska projekt upplevde vi som vär-
defulla att ta vara på. Vi beslutade oss för 

att testa ett projekt för att se om intresse 
fanns i regionen runt Grisslehamn. Resul-
tatet blev Grisslehamns Gitarrfestival och 
produceras av den ideella föreningen Lat 
60°N. Kulturföreningen Skatudden.

Och vem betalar? Går det ihop?
Vi har haft förtroendet från Norrtälje 
kommun från första stund och det har 
betytt att vi vågat ta risker med våra 
inbjudningar som vi inte annars kunnat 
ta. Som exempel har vi i Albert Eng-
ströms ateljé ordnat konsert med oud 
eller renässansluta, instrument som inte 
direkt drar en storpublik men som med 
de artister som uppträtt blivit några av 
höjdpunkterna under festivalens historia. 
Ekonomiskt en ringa framgång, om man 
uttrycker sig med ett understatement. 
Men konstnärligt precis den nivå vi är ute 
efter.

Det låter spännande. Hoppas verkligen att 
så många som möjligt deltar och besöker er 
fina festival och njuter av den underbara 
miljön! Lycka till!

en av arrangörerna på Grisslehamns
gitarrfestival den 5–7 juli

En perfekt miljö att vistas i några dagar med 
närheten till havet och klipporna

Det har varit en 
bärande idé från 

första början att de 
många olika slags uttryck 
som instrumentet ger 
upphov till ska få plats på 
festivalen
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Inom ramen för det europeiska 
Leonardo-programmet (European 
Art  Confluence) hölls en konsert den 
17:e november 2011 på Lycée Charles 
Renouvier i Prades i Frankrike.

Detta var avslutningen på första veckan 
i ett projekt som hade samlat musik-
pedagoger och musikelever från flera 
europeiska länder – förutom från värd landet, 
från Portugal,  Spanien och Irland (se 
anm.). De deltagande eleverna hade en 
åldersmässig spridning motsvarande vår 
grundskola till och med  gymnasienivå. 

KONSERTEN
Konserten var indelad i tre avdelningar, 
och i den första avdelningen spelades klas-
sisk musik av ungdomar som studerar i 
musikskolan i staden Braga i norra Portugal. 
De låg åldersmässigt motsvarande vår 
grundskolenivå. Musiken framfördes på 
olika instrument i de olika numren. Det 
var bl.a. fiol, gitarr, och piano.
Gitarren var välrepresenterad i program-
met, och några små stycken av Carulli 
och Aguado spelades till en början av 
Alice Brandao. Det var välkända övnings- 
och uppvärmningsstycken för många  
gitarrister. Jag tycker att det var bra att 
man visade att dessa stycken har sin givna 
plats som konsertstycken för ungdomar. 
Efter ytterligare ett par nummer skulle 
Capricho Arabe  av Francisco Tárrega 
framföras av Ines Pereira. Det är ju ett 
mycket välkänt och krävande stycke i 
gitarrepertoaren, och jag tyckte att det var 
intressant att lyssna till det i detta sam-
manhang,  då Ines är den yngsta som jag 
har hört framföra stycket. Hon hade lagt 
ner mycket arbete i olika delar och hon 
hade stor entusiasm i framförandet. Det 
är en bit kvar för henne i den tekniska och 
estetiska finslipningen, men så långt hon 
hade kommit gjorde hon stort intryck på 
publiken. Ines hade också en bra scennär-
varo, och det var inget större problem för 

henne när en av de yngsta i publiken ”lät 
höra sin stämma” så att det blev nödvändigt 
med ett speluppehåll. Ines tog bara om 
den senaste frasen och fortsatte att spela 
som om ingenting hade hänt. Kändes 
rutinerat! Kanske synd med ett spelav-
brott – men desto roligare att Ines fick det 
största bifallet så långt i programmet!

Det följde ytterligare musik med kata-
lanskt tonsättarursprung. Ana Sofia 
Coelho framförde på piano det charmiga 
och inte alltför ofta spelade stycket 

Rumores de La Caleta 
av Isaac Albéniz. 
Diskanttemat med sin 
veka charm flög som 
en fri fågel över det 
rytmiskt raffinerade 
ackompanjemanget 
i stycket. Stort bifall 

från publiken! Härligt att lyssna till ung-
domarna när de spelar de kända katalan-
ska tonsättarna.  I synnerhet som man 
själv är på plats. 

Del två i programmet var spännande, då 
elever på lycéet  framförde elektronisk musik 
och visuella animationer. Många spännande 
klanger och ljud tillsammans med flamen-
corytmer i det första numret. I det andra 
förvandlades scenen till en färgsprakande del 
av salen i samklang med elektronisk musik.

LEONARDO
”Livslångt lärande”
– ett europeiskt program

Education and Culture. Lifelong learning programme.
LEONARDO DA VINCI

Pablo(Pau) Casals (1876 – 1973). Legendarisk musiker, dirigent 
och kompositör. Redan i unga år utvecklade han och revolutionerade 
tekniken i cellospelet till den utformning den har än i dag. Han 
spelade och turnerade otroligt mycket under många år. Gick i exil 
undan Francos diktatur 1939 och kom aldrig att återvända till sin 
kära del av Katalonien. I Prades bodde han under åren 1939–1956, 
cärefter i Puerto Rico. Han var en sann världsmedborgare och 
fredsvän, som hela sitt vuxna liv utifrån sina erfarenheter och 
förhållanden kämpade för fredens sak.  Han blev uppskattad och 
belönad för detta i FN, och på många andra sätt.

I den del av Frankrike som Prades ligger, Conflent i Pyrrénées- 
Orientales, har man en gemensam administrativ organisation för 
kommunerna när det gäller instrumentalundervisning. Det kan 
variera något i avgifter och utbud mellan kommunerna. Avgifterna 
i Prades, t.ex., ligger på ca 1000 kr per tremånadersperiod för 
individuell undervisning.

–

–

–

Anmärkningar:

Diskanttemat med sin veka 
charm flög som en fri fågel 

över det rytmiskt raffinerade 
ackompanjemanget i stycket

TEXT: STIG-ARNE WIDÉN
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Kvällen avslutades med att lärarna i 
projektet jammade på scenen under  led-
ning av irländaren Fergus McKay. Han 
hade skrivit den musik som man spelade 
och improviserade över. Det spelades bl.a. 
gitarr, mandolin, bas och dragharmonika. 
En bejublad och populär avslutning på ett 
lyckat projekt i europeisk samverkan!

NÅGRA REFLEKTIONER
Det pågående projektet äger rum i Prades, 
staden som var tillflyktsort och hemvist 
under ett antal år för den världskände 
katalanske cellisten Pablo Casals (anm.). 
När jag då satt på konserten lekte jag 
i tankarna med jämförelser i förhål-
landena för unga musikstuderande på 
Casals tid och i nutid. Casals växte upp 
i den spanska delen av Katalonien under 
senare delen av 1800-talet. Han studerade 
musik i både sin hemstad Vendrell och i 

Scenen 
förvandlades till 
en färgsprakande 
del av salen i 
samklang med 
elektronisk musik

Barcelona och Madrid. Som begåvad elev 
var man på den tiden, för sin utveckling, 
beroende av inflytelserika ”sponsorer”. I 
Spanien var det kungahuset som spelade 
denna viktiga roll, både för Casals och 
flera andra samtida musiker och kompo-
sitörer. Man kunde t.ex. få ett löpande 
ekonomiskt stöd och dessutom hjälp på 
olika vis med de rätta kontakterna som 
behövdes för framtiden. Idag är väl denna 
form ett minne blott – åtminstone som 
system. I stället har vi byggt upp nya 
strukturer inom musikundervisningen 
för att ta hand om alla kategorier av 
elever, fungerande institutioner i vardagen 
(anm.) – likaväl som man dessutom inom 
EU:s ram har utvecklat dylika projekt 
som LEONARDO.

Nu tillbaka till den aktuella konserten. 
När man i dag som pedagog och elev i 
dagens Europa kan få ta del av ett musik-
program som Leonardo, få nya intryck 
och impulser genom möten med andra 
pedagoger, göra resor och knyta kontakter 
osv.  är det otvivelaktigt något extra och 
stimulerande utöver vardagen. Lektio-
nerna och konserterna kan bli en extra 
sporre, en stor stimulans och erfarenhet 
som man bär med sig genom livet. 
                   
En instrumentalundervisning av god kva-
litet och med det lilla extra är något som 
vi alla bör sätta stort värde på.

1

Med en annons i Gitarr och Luta

når du ut till den svenska gitarrvärlden!

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

Till Gunnar Lif, solist, pedagog, vän

Utanför huset till vänster som ligger granne med tjurfäktningsarenan
sitter ett kortspelande par och sneglar ut på folklivet i parken,
(spela, spela).
Närmast samtalar en picador på väg från dagens träning
med en matador som har sitt träningspass kvar,
(öva, öva)
Bredvid, en gitarrspelande man som betraktar
tre damer i vida spetsklänningar
ett par som dansar fandango på en utlagd orientalisk matta
i centrum, i förgrunden.
Till höger, med klosterkyrkan och en fontän i bakgrunden,
flera ryttare och vackert färggrant klädda människor.

Jag känner varje centimeter i detta romantiska goyapanorama, 
som är en gobeläng som hänger över min säng
och som jag har framför ögonen varje morgon
under min morgongymnastik
 den fysiska övningen.
Den psykiska övningen  att förbättra tekniken
börjar redan innan, varje dag, direkt på morgonen
i pyjamas  en slags meditation.
Det andra passet klockan fyra
på eftermiddagen.

Sakta och metodiskt, det igenkändas trygghet
och bråddjup.
Den koncentrerade vanans rit
som öppnar händer och landskap
 medvetandet.

Så en morgon när solen redan rullat långt ut över viken 
upptäcker jag att “kortspelarna” alls inte spelar kort.
Man betraktar dansarna och håller en solfjäder
för att mildra hettan.

    Leif Klitze
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DIKT

A Gunnar Lif, solista, pedagogo, amigo

Fuera de la casa a la izquierda, la que linda con la plaza de toros,
una pareja que sentada juega a las cartas mira de reojo
el ambiente del parque
(jugar, tocar).
Más  cerca, un picador que regresa de su entrenamiento diario
charla con un matador que aún tiene por delante el suyo
(entrenar, ensayar).
Junto a ellos, un hombre que toca la guitarra observa
a tres damas vestidas de encaje con faldas amplias,
en el centro, en primer plano, una pareja que baila fandango
sobre una alfombra oriental allí dispuesta.
A la derecha, con la abadía y una fuente al fondo,
varios jinetes y gente hermosamente vestida en vivos colores.

Conozco cada centimetro de este romántico panorama goyesco,
pues pertenece a un tapiz que cuelga sobre mi cama
y que todas las mañanas tengo ante mis ojos
durante mi gimnasia matutina
 el ejercicio físico.
El ejercicio psíquico  mejorar la técnica
comienza ya antes, cada día en cuanto amanezco,
aún en pijama  una especie de meditación.
El segundo turno, a las cuatro
de la tarde.

Lento y sistemático, la seguridad y el abismo
de lo reconocido.
El concentrado rito de la rutina
que abre manos y paisajes
 el conocimiento.

Y una mañana, desplegado ya el sol sobre la bahía,
descubro que “los jugadores de cartas” no juegan en absoluto
a las cartas.
Están contemplando a los bailaores y tienen
un abanico en la mano 
para aliviar el calor.

     Leif Klitze
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Den ultimata utmaningen för samspel 
på gitarr är gitarrorkestern. Det krävs 
mycket arbete för att få till en samtidig-
het i anslaget och för att skapa dynamik 
av en samling tonsvaga instrument. 
Många gitarrister är individualister och 
trivs bäst med att spela på egen hand. 
Kanske det kan förklara varför gitar-
rorkestern har sitt starkaste fäste i Japan, 
där tålamod är en dygd och gruppen är 
viktigare än individen.  

Även i Sverige finns det gitarrorkester-
entusiaster. Några av oss är med i
Stockholms gitarrensemble (SGE) och 
några i Malmö gitarrorkester (MGO). 
SGE startades i början av 90-talet av 

Lucia Sanchez-Jordán (se artikel om Lucia 
i Gitarr & Luta 2/2010), som fortfarande 
leder ensemblen. 

MGO startades 2009 och leds av Börje 
Sandquist. Börje är en känd gitarrprofil 
och har under många år lett den årliga 
gitarrensemblekursen på Visingsö, där 
gitarrorkestern har en framträdande 
plats. Han är också känd som ena halvan 
i gitarrduon 4Hands, kompositör, 
arrangör m.m. 

Vad kan vara bättre än en gitarrorkester? 
Jo, två. Så tyckte Jan Wahlgren i MGO 
och föreslog SGE en träff i Malmö med 
en gemensam konsert. Vi i SGE var inte 

sena att nappa på förslaget, och den 
19 november träffades vi i kulturhuset 
Mazettifabriken, där MGO har sina 
replokaler för gemensam repetition, 
inför nästa dags konsert i Mariakyrkan. 
På kvällen hade vi en gemensam middag 
under gemytliga former och laddade upp 
oss ytterligare.

Rubriken för konserten var Malmö 
gitarrorkester möter Stockholms gitarr-
ensemble. Det kan låta som en match, 
och upplägget påminde mycket riktigt om 
en tennismatch; ena parten servar med 
att spela ett stycke och den andra parten 
returnerar med ett annat stycke. För att 
betona karaktären av vänskapsmatch 

Gitarrorkestermöte
i Malmö TEXT: JAN RUDLING OCH GÖRAN FRIBERG FOTO: BÖRJE SANDqVIST
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gjorde vi ett par avbrott för gemen-
samma stycken.

SGE öppnade med en concerto grosso av 
Händel och MGO gav ett rappt svar med 
en fantasi av Mendelsohn i arrangemang 
av Börje Sandquist. I en tillfällig match-
paus framförde vi en renässanspärla, 
Orlando Gibbons mäktiga Pavane Lord 
Salisbury, som gemensamt stycke under 
Börjes ledning.

Plötsligt hörde vi kulning av Lin-
nea Bergstam som signalerade start 
på en av Börjes klassiker, Digerjanke, 
ett spännande arrangemang i svensk 
folkton där två flöjter deltog i samspel 
med MGO.

Vi förflyttade oss sedan till Latinamerika 
och Lucias hemtrakter genom att spela 
Nostalgias chilesitenas i Lucias arrang-
emang och därefter till Brasilien med 
Bachianas brasileiras nr 5 i Börjes version 
med sång av Linnea och flöjtspel av 
Emma Edlund.

SGE framförde så ett stycke av Jan 
Rudling, Gånglåt till Anund – som 
är en hyllning till Anund Bäck (1931–
2009). Anund är välkänd för många 
klassiska gitarrister och var i många år 
medlem i SGE.

Sedan var det dags för kvällens kraft-
prov, Giulianis Allegro maestoso ur hans 
gitarrkonsert i A-dur med SGE och Lucia 
som solist, en uppvisning på närmare 20 
minuter med total koncentration som 
visade att Lucia är en gitarrsolist av rang.

MGO gav ytterligare ett prov på latina-
merikansk musik genom att spela Odeon 
av Nazareth i arrangemang av Börje. Vi 
avrundade konserten gemensamt med 
Sommarsång av Peterson-Berger i arr 
av Lena Liedholm. Det kändes som en 
bra kontrast till ett senhöstdimmigt och 
regnigt Malmö.

Hur ”matchen” slutade kan bara publiken 
avgöra. Av gensvaret att döma var upp-
skattningen stor. Många var nog överras-
kade att höra vad man kan göra med ett 
antal gitarrer med stöd av sång och flöjter 
under så kunnig och engagerad ledning 
som av Börje och Lucia. Själva kunde vi 
konstatera att det kan låta rätt så olika om 
gitarrorkestrar beroende på bl.a. repertoar, 
arrangemang och instrumentuppsättning1, 
och att det därigenom finns en del att lära 
av varandra under ett sådant här möte.

Konserten spelades in och filmades, och 
så småningom kommer vi nog att få se 
delar utlagda på YouTube.

Mötet gav mersmak och vi i SGE har 
redan börjat planera för en uppföljning 
i Stockholm.

Mer information om orkestrarna finns på 
respektive hemsida:
www.malmogitarrorkester.n.nu
och www.stockholmsgitarrensemble.se.
Andra gitarrorkestrar som är intresserade 
av informationsutbyte eller samverkan i 
någon form får gärna kontakta oss.

jan.rudling@gmail.com
friberg_goran@hotmail.com
jan.wahlgren@hotmail.com

1 I SGE spelas stämmorna i det högre regist
ret (alt 1 och alt 2) på kvintgitarrer (mindre 
gitarrer som är stämda en kvint högre än 
vanliga gitarrer), mellanstämman (prim) 
på vanliga gitarrer och de lägre stämmorna 
på Cbasar (fyra strängar, en oktav lägre än 
de fyra lägsta strängarna på primgitarrerna) 
respektive Bbasar (sex strängar, en kvint 
högre än Cbasarna). De vanliga gitarrerna 
är således i minoritet. I MGO spelas de 
högsta stämmorna på ett par kvintgitarrer 
och de lägsta på ett par Cbasar. I övrigt 
används vanliga gitarrer.
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På Uppsala gitarrfestival pratade jag med 
Gabriella Oxenstierna som representerade 
SGLS och hon visade intresse för min 
magisteruppsats ”Estetiska lärproces-
sers betydelse för inlärning och social 
förmåga” med underrubriken – ”Ska 
Kulturskolan spela en roll i framtidens 
skola” som jag skrev i samband med min 
magisterutbildning i ledarskap vid Upp-
sala universitet och hon bad mig senare 
skriva en artikel om denna. 

Estetiska ämnen riskerar att bli bortprio-
riterade i det som i skoldebatten kallas 
för ”kunskapsskolan.” De är inte längre 
obligatoriska på gymnasiet enligt nya 
skollagen 2011. Vad kommer konsekven-
serna att bli av detta beslut? 

Internationell forskning med professor 
Anne Bamford och svensk forskning på 
Karolinska institutet med professorerna 
Töres Theorell och Fredrik Ullén visar att 
undervisning i estetiska ämnen har effekt 
på intelligens, förmåga att utveckla kreati-
vitet, ”flow”, arbetsminne, social förmåga 
och för att minska stress. Arbetsminnet 
förbättras av att man regelbundet spelar 
ett instrument. Arbetsminnet kan tränas 
upp. Vid svårigheter vid läs- och skrivin-
lärning har arbetsminnets förmåga visat 
sig spela en avgörande roll, enligt profes-
sor Torkel Klingberg.

34 rektorer inom grundskolor, gymnasie-
skolor och kulturskolor inom Stor-Stock-
holm delade med sig av sina tankar i en 
enkätundersökning om estetiska ämnens 
roll för elevernas skolarbete. Rektorerna 
visade sig vara positivt inställda till 
estetiska ämnen och ansåg att de var en 
bidragande faktor till att öka motivatio-

Estetiska lärprocesser, 
deras betydelse för
inlärning och social förmåga
Ska Kulturskolan spela en roll i framtidens skola?

Intressant var att eleverna i 
gruppintervjuerna berättade 

hur de utarbetat särskild 
minnesteknik med hjälp av att de 
spelar ett instrument.

TEXT: KARIN LINDMARK
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Estetiska lärprocesser, 
deras betydelse för
inlärning och social förmåga nen hos eleverna och höja studieresultaten 

i kärnämnen. Undervisningen bidrog 
till att skapa lugn och ro. Vidare ansågs 
god kvalitet i undervisning av estetiska 
ämnen stärka läs- och skrivförmågan 
samt den matematiska förmågan. Rekto-
rerna såg positivt på att utöka samarbetet 
med musik- och kulturskolan. De såg 
stora negativa konsekvenser av att este-
tiska ämnen inte längre är obligatoriska 
på gymnasiet.

Gruppintervjuer med elever från Solna 
kulturskola visade att kulturskolan och 
estetiska ämnen har en stor betydelse i 
deras liv. Eleverna beskriver kulturskolan 
som ”sitt andra hem” och talar om hur 
de närmar sig ett kreativt lärande som 
kan beskrivas som ”flow.” Att spela ett 
musikinstrument har hjälpt dem i deras 
skolarbete. Intressant var att eleverna i 
gruppintervjuerna berättade hur de utar-

betat särskild 
minnesteknik 
med hjälp av 
att de spelar ett 
instrument. De 
såg paralleller 

mellan musikteori/matematik och språk 
och musik och de skulle önska att skolan 
inte gjorde så starka gränsdragningar. 
De beskrev en ökad motivation och flera 
uttryckte att de märkt att de presterade 
bättre i skolan sedan de regelbundet 
spelade ett instrument. Det kändes som 
om ”man blivit smartare.” Denna elev 
refererade också till den forskning som 
pekar på detta samband. Lägesspel och att 
tänka i siffror och olika fingersättningar 
stimulerade matematiskt tänkande, enligt 
en elev. Någon använde flöjten, och olika 
grepp och melodier att hjälpt henne att 
minnas. Hon sjöng en melodi och gjorde 
melodier av läxorna för att komma ihåg 
till prov mm.

Undervisning i estetiska ämnen spelar 
en viktig roll, och de rektorer och elever 
som jag nått i min studie vill se att dessa 
ämnen prioriteras. Kulturskolan har 

stor betydelse i elevernas liv, läraren är 
oerhört viktig för deras utveckling, och 
de beskriver kulturskolan som ”sitt andra 
hem.” De får lära sig på ett lustfyllt sätt 
som kan liknas vid ”flow.” Att kunna 
samordna de kompetenser som finns för 
att stärka undervisningen i skolan och att 
ta hänsyn till aktuell forskning ser jag som 
ett viktigt uppdrag för skolpolitiker och 
våra rektorer.

Om du är intresserad av att läsa uppsatsen 
i sin helhet kan du ladda ner den från 
www.uppsatser.se där den är publicerad 
på Uppsala universitet under ”DIVA.” 
Skriv in titeln och mitt namn så kan du 
ladda hem den.

Jag arbetar som gitarr-och sångpedagog 
vid Solna Kulturskola och ser redan fram 
emot nästa gitarrfestival i Uppsala … Vill 
också passa på att tacka Stefan Löfvenius 
som är en eldsjäl som ordnar denna festi-
val så att vi gitarrentusiaster kan träffas 
och få höra dessa fantastiska konserter. 
Hoppas vi ses där!

Någon använde flöjten, och olika grepp och melodier har hjälpt henne att minnas. Hon sjöng en melodi och gjorde melodier av läxorna för att komma ihåg till prov mm

Eleverna såg paralleller mellan 
musikteori/matematik och språk och 

musik och de skulle önska att skolan inte 
gjorde så starka gränsdragningar 
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Söndagen den 4 dec kl.16.00 var det 
premiär för GITARRFESTiVALlentuna 
2011. Initiativtagaren till denna
Vallentunas första Gitarrfestival är Sabina 
Agnas. I den lilla konsertlokalen på 
biblioteket i Vallentuna samlades ca 70 
personer för att delta i en härlig festival i 
formatet ”mindre”.

Sabina och sångerskan Rita Saxmark 
inledde med musik från den nya skivan 
love and life. Renässanssånger av John 
Dowland mixades med både filmmusik 
och Beatles välkända toner. Med flamen-
cogitarren, rösten samt texter av F. García 
Lorca fortsatte Eva Norée (Möller) att 
sprida magi.

Innan paus spelade duo abreu, två fan-
tastiska systrar från Cuba. Ariadna, gitarr 
& Lissy, violin bjöd på musik av bl.a den 

cubanske tonsättaren Eduardo Martin. 
Duo´n kommer förresten att spela på 
Ingesunds sommarkurs 2012.    

Tack vare Studieförbundet Vuxenskolan 
fick vi alla avnjuta en underbar måltid 
som direkt från Gästgiveriet levererades 
av två tjusiga kockar. Vilken överraskning! 
Mycket mat som smakade fantastiskt. 
Det blev en riktigt trivsam stund där alla 
umgicks med varandra och hade trevligt.

Efter paus var det dags för Georg Gulyás 
att trollbinda publiken med spansk musik 
av I. Albeniz och Paco de Lucía. David 
Stackenäs fortsatte med sina ”prepare-
rade” gitarrer och tog med publiken på 
en annorlunda och spännande resa som 
verkligen kontrasterade mot den traditio-
nella musiken.

Avslutningsvis blev det Jazz med agnas 
bros, fyra unga, coola och superduktiga 
bröder från Vallentuna. Max 13 år, piano, 
Mauritz 16, kontrabas, Kasper 19, gitarr 
samt Konrad 21, trummor. En härlig 
avslutning med både standards och eget 
material!

Tack vare alla fantastiska musikanter och 
den engagerade publiken blev festivalen 
riktigt lyckad och kul. Vill också tacka 
ljusmästaren George Varney & Gabriella 
Oxenstierna som tog hand om biljettför-
säljningen! Hoppas så klart på en fortsätt-
ning av GITARRFESTiVALlentuna i 
höst!

TEXT: SABINA AGNAS  FOTO: ANNA HALLGREN, HENRIK HALLGREN

David Stackenäs
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Ovan: Duo Abreu
Vänster: Georg Gulyás
Nedan: Sabina Agnas & Rita Saxmark



Gitarr & Luta 1 • 201246

frågor till en ung 
musiker
TEXT: GABRIELLA OXENSTIERNA FOTO: BENGT MAGNUSSON

5 Samtal med Rickard Wikman
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VEM äR DU?
– Jag är en nittonårig musiker under 
utveckling som bor i Stureby söder om 
Stockholm. Just nu går jag på prepa-
randutbildningen på Musikhögskolan i 
Stockholm. Jag är en väldigt glad kille, 
utåtriktad och optimistisk, försöker alltid 
se möjligheter.
 Rickard berättar att musiken är det 
viktigaste men att han, för att vara i 
god fysisk kondition, också simmar då 
och då. Han simtränade mycket fram 
tills han var tio, då han hittade gitarren. 
Som stimulerande avkoppling tränar 
han barn i Högdalens simhall en kväll i 
veckan. Några golfrundor blir det varje 
sommar, men handicap 26 indikerar att 
tiden inte riktigt räcker till för att också 
bli en bra golfare.

HUR bLEV DU INTRESSERAD AV 
ATT SPELA?
– Min mor växte upp med musik i hem-
met och spelade gitarr som ung. Släk-
tingar spelade orgel, dragspel och elgitarr. 
Hon berättade om gitarren och sa: ”Jag 
tycker du ska börja spela.” Det var hennes 
gitarr jag fick och hade i många år.

Så tidigt som vid den allra första 
gitarrlektionen som tioåring i Högdalens 
kulturskola ville Rickard utforska vad 
man kunde göra med instrumentet, som 
att hitta harmonier och musicera, och vad 
han själv kunde skapa. Redan då, trots 
han var så liten, sa han: ”Gitarren är mitt 
sätt att uttrycka mig.” Han spelade rock 
och pop, lyssnade på Kiss. Vid tretton 
började han skriva egen musik och egna 
texter. ”Det var gitarren och rösten. Det 
var kärlek jag ville uttrycka.” Han praoade 
på ett skivbolag och hade roligt med att 
spela in en demo.

Rickard råkade i årskurs sex ut för en 
olycka varvid han bröt ena benet och blev 
sittande med helgips. Det gjorde att han 
dagligen övade många timmar. Han säger 
med ett leende: ”Benbrottet gjorde att 
jag fastnade i en rutin och började spela 

fyra–fem timmar varje dag, vilket jag sen 
fortsatt med.”

VILKA MUSIKLäRARE HAR HJäLPT 
DIG På VäGEN?
–Arne Lindberg på kulturskolan i
Högdalen är en otroligt bra pedagog och 
kan spela allt. Han håller uppe spelglädjen 
hos oss unga. Det blev kul att spela. Det 
var Arne som inspirerade vid den allra 
första lektionen. Sen har vi Emil Kjellbom 
vid Nordiska Musikgymnasiet, min 
klassiska gitarrlärare under de tre åren 
jag gick där. Han har funnits med som 
mentor och förebild. Hans sätt att spela 
den klassiska musiken tyckte jag var intres-
sant; en förebild i hur man med frasering, 
artikulationer, tonbildning, klanger kan 

göra egna tolkningar. Emil har en syn-
nerligen god teknik. Jag ville kunna spela 
som han, jag såg målet. Anders Måreby, 
min nuvarande gitarrlärare, bidrar på ett 
inspirerande sätt med ny teknik som 
förbättrar uttrycks möjligheterna.

VILKEN MUSIK SPELAR DU HELST?  
– Klassisk gitarrmusik som Tárrega och
Carcassi. Jag spelar mycket renässans-
musik. Det är nog framförallt variatio-
nerna där som fascinerar mig.

Rickard tycker också om att spela 
”klassisk” musik som han skrivit själv. 
Som fritidsnöje blir det egenskriven tru-
badurmusik. Angående övandet beskriver 
han att han gillar att dela upp övnings-
dagen i olika delar: teknik, musikalitet i 
stycken och avistaläsning där han gärna 
inhandlar nya etydböcker.

VILKEN ROLL VILL DU ATT 
MUSIKEN SKA HA I DITT LIV?
– Jag vill försörja mig på min musik, 
bli yrkesmusiker. Nu till våren söker jag 
in till solistlinjen på Musikhögskolan i 
Stockholm alternativt i Malmö. Jag är 
förstås på det klara med att det är hård 
konkurrens – många vill bli musiker – 
men jag är optimist och tror att det med 
hårt arbete ska gå bra.

Hos Rickard finns en mycket stark 
lust och drivkraft att spela gitarr och 
också att skriva egen musik. Han vill 
framföra klassisk gitarrmusik inför publik 
och hoppas att man tycker hans sätt att 
spela är tillräckligt intressant. Han har ett 
stort behov att uttrycka sig och kommu-
nicera via musiken, skapa kontakt med 
andra människor såväl som med sin egen 
inre värld. Rickard upplever att musiken 
kan hjälpa när det är svårt. Det erfor han 
när hans far gick bort i våras. ”Det som 
var det speciella var att jag i musiken 
kunde uttrycka mina känslor efter att 
jag förlorat min pappa. Vissa partier i 
olika musikstycken klingade med honom 
och kunde förklara för mig själv vad 
jag kände. Glädjen och livslusten kom 
tillbaka.”

Rickard har också, ju mer han spelat, 
blivit fascinerad av musiken i sig, av 
musikens uppbyggnad i sin egen rätt – 
musikens klanger, harmonier och olika 
tolkningsmöjligheter. Han skulle bli 
överlycklig om han fick träffa Bach för att 
diskutera stämföringen i exempelvis fugan 
i a-moll, belysa uppbyggnaden av de olika 
stämmorna och hur man skulle kunna 
plocka fram dem. 

En vacker, vinterblek sol lyser upp 
himlen på Gärdet. Vi har fått tala om 
musik och teknik, kommunikation och 
känslor. Vi känner oss rika. 

Benbrottet gjorde att 
jag fastnade i en rutin 

och började spela fyra–fem 
timmar varje dag, vilket jag 
sen fortsatt med

Jag är förstås på det klara med att 
det är hård konkurrens, men jag är 
optimist och tror att det med hårt  

   arbete ska gå bra
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Jag hade satt på mig fracken för 
att ännu en gång gå på konsert, 
äta mat och partaja på Kungliga 
Musikaliska Akademiens årliga 
sammankomst. Förra året över
raskades jag över att hitta Stefan 
Löfvenius bland pristagarna, 
och i år skymtade jag ännu ett 
bekant ansikte, Gunnar Spjuth, 
gitarrlärare vid Musikhögskolan 
i Malmö. Spjuth tilldelades det 
pedagogiska priset ur en gravid 
Victoria Bernadottes hand.

Första gången jag träffade Spjuth var när 
en av mina vänner, Dan Henriksson, 
lät mig vara med på sin lektion för just 
Gunnar Spjuth. Det slutade med att, 
istället för att ha lektion, pratade vi om en 
mängd olika typer av musik och om att 
spela in skivor. 

Så, GUNNAR, HUR KäNDES DET 
ATT Få PRISET?
Mycket bra! Efter snart 40 års undervis-
ning på Musikhögskolan i Malmö, många 
år på flera folkhögskolor och ett stort 
antal konserter, känns det kanon att bli 
uppmärksammad på ett så festligt sätt. 
Priset är inget man kan söka, så det dök 
upp som en fullständig överraskning.

VARFÖR FICK JUST DU PRISET?
Varför just jag fick priset vet jag inte, 
men Musikaliska Akademiens motive-
ring lyder: ”Göran Lagervalls Musik-
stipendium tilldelas Gunnar Spjuth. I 
sin egenskap av lektor i gitarrspel vid 
Musikhögskolan i Malmö har han vunnit 
stor uppskattning och respekt för sin 
inspirerande pedagogiska gärning liksom 
för sina konstnärliga och högskolepedago-
giska utvecklingsarbeten.”

Gunnar Spjuth får kungligt pris

TEXT: PATRIK KARLSSON

Efter snart 40 års undervisning på Musikhögskolan 
i Malmö, många år på flera folkhögskolor och 

ett stort antal konserter, känns det kanon att bli 
uppmärksammad på ett så festligt sätt

 VAD HAR DU FÖR PLANER FÖR 
FRAMTIDEN?
Jag har just spelat in en CD tillsammans 
med cellisten Hege Waldeland. CD:n 
släpps tidigast sommaren 2012.Vi spelar 
musik av Gnattali, Vivaldi, de Falla, 
Villa-Lobos, samt nyskriven fräck musik 
av Malmötonsättarna Rolf Martinsson 
och Staffan Storm. Jag jobbar även vidare 
som lektor i gitarr vid Musikhögskolan 
i Malmö. Till våren har vi fyra studenter 
som ger sin examenskonsert, tre musiker-
studenter och en student på IE-utbild-
ningen. Det bådar gott för framtiden!
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Gunnar Spjuth får kungligt pris

Ariettina
For Voice and Piano or Guitar. Dedicated 
to the Princess Zinaida Volkonskaya
Fernando Sor.
Editions Orphée

Att det hela tiden dyker upp hittills okända verk av våra främ-
sta gitarrkompositörer förvånar inte längre. 2005 gav Chante-
relle Verlag ut Sors musik för sång och gitarr, där bl.a. den av 
mig upptäckta franska sången Mon dernier mot kunde finnas 
med. Det enda bevarade exemplaret av denna finns på Musik- 
och teaterbiblioteket i Stockholm. Sedan 2005 (och alltså inte 
med i Chanterelles utgåva) har ytterligare sånger upptäckts, 
bl.a. La bergère délaissée av mig (beskriven tillsammans med 
ett annat tidigare okänt Sor-verk för sologitarr i artikeln Två 
okända verk av Fernando Sor i Gitarr och Luta 42/2009 Nr 
2) samt den här återgivna Ariettina från en tidigare okänd 
autograf av Sor, bevarad i Houghton Library, Harvard Uni-
versity, Cambridge, USA. Den fullständiga titeln på verket är 
Ariettina Con accompagnamento di Piano forte Composta e 
Dedicata a S. Eccell.a La Sign.a Principessa Zenaida Volkonsky 
da Ferdinando Sor. Sången är baserad på en dikt av Angela 
Veronese Mantovani, O dolce amor di Zefiro... Ferdinand 
Sors sångkompositioner kan delas in i tre nationella huvud-
grupper: spanska, italienska och franska sånger. Av naturliga 
skäl är den spanska gruppen störst till omfånget medan de 
övriga språkområdena endast är representerade med ett fåtal 
sånger. I sitt som vanligt välskrivna och väldokumenterade 
förord till utgåvan av Ariettina redovisar Matanya Ophee alla 
tillgängliga fakta. Vi får veta mycket om den som sången var 
dedicerad till, den rysk-italienska prinsessan Zinaida Volkons-
kaja, enligt ryktet älskarinna till tsar Alexander I och berömd 
för sin litterära salong i Moskva i mitten av 1820-talet. Hon 
kallades ”musikens och skönhetens drottning” av författaren 
Alexandr Pusjkin. Sor besökte och musicerade i salongen 1825 i 
samband med prinsessans födelsedag och troligen är ariettinan 
beställd av prinsessan eller förärad henne som tack för tjänster. 
I originalversionen är ariettinan satt för sång (mezzosopran) 
och pianoackompanjemang, men som påpekas i förordet är 
ackompagnemanget väldig ”gitarristiskt” till sin karaktär.

Förutom faksimil av själva handskriften återges musiken i 
både sin ursprungliga form och med parallell transkription för 
gitarr. Ett trevligt tillskott till Sor-repertoaren!

KENNETH SPARR

La Tyrolienne Variée Op. 1
for Solo Guitar
François de Fossa
Editions Orphée

Première Fantaisie Op. 5
for Solo Guitar
François de Fossa
Editions Orphée

Cinquième Fantaisie  
sur l’air Des Folies 
d’Espagne Op. 12
for Solo Guitar
François de Fossa
Editions Orphée

Quatre Divertissements
extraits des Oeuvres de
J. Haydn, Op. 13
for Solo Guitar
François de Fossa
Editions Orphée

Ouverture de l’opéra Le 
Calife de bagdad, 
Musique de boieldieu
for Solo Guitar
François de Fossa
Editions Orphée

Editions Orphée har tidigare gett ut en antologi, François de 
Fossa Selected Works for Solo Guitar, men denna är slutsåld. 
Förlaget presenterar nu verken i nysatta och nyediterade sepa-
ratutgåvor. Samtliga har fått omslagsillustrationer i form av 

RECENSIONER BÖCKER & NOTER



Gitarr & Luta 1 • 201250

akvareller av de Fossas sonson och namne och med motiv från 
den franske marskalken Ferdinand Fochs residens. Matanya 
Ophee står för editeringen och fingersättning av samtliga verk. 
Jag har tidigare recenserat flera av Editions Orphées utgåvor 
av musik av den tidigare nästan obemärkte franske gitarristen/
kompositören François de Fossa i Gitarr och Luta. Genom 
den ökade utgivningen av hans verk på senare år så framstår 
de Fossa i växande grad som en av 1800-talets mer intressanta 
gitarrkompositörer. Förläggaren och gitarrforskaren Matanya 
Ophee får med sina utgåvor nog ta åt sig den största äran av 
återupprättandet av de Fossa som gitarrkompositör. François 
de Fossa hade ett nära samarbete med Dionisio Aguado, 
inte minst beträffande de franska utgåvorna av Aguados 
gitarrskola. de Fossas opus 1, La Tyrolienne, baseras på en 
av de mest populära melodierna under 1800-talet, en folklig 
ländler från Tyrolen med joddling som ett viktigt element. 
Melodimaterialet användes av många gitarrkompositörer för 
att utveckla variationsverk, t.ex. Carulli, Pettoletti, von Call, 
Küffner, Legnani m.fl. de Fossa använder materialet som ett 
smörgåsbord för den virtuose gitarristen. En av variationerna 
består t.ex. enbart av flageoletter. Verket dedicerades till den 
spanske gitarristen och kompositören Narciso Paz och gavs 
ut 1815–1819. Ett helt egenkomponerat verk är de Fossas opus 
5, Première Fantaisie, troligen från 1820-talet och dedicerat 
till Antoine Meissonnier, som publicerade många av Sors verk 
förutom några av de Fossa. Sannolikt var också de Fossas opus 
5 först publicerat av Meissonnier, men inget exemplar av den 
utgåvan har återfunnits. Det är ett intressant, synnerligen 
idiomatiskt verk i två satser (adagio och rondoletto) för gitarr, 
befriande fritt från alla schabloner och later som tidens musik 
för gitarr annars kunde uppvisa. I sitt opus 13 med fyra diver-
timenton utnyttjar de Fossa musik av Joseph Haydn, hämtade 
från dennes symfonier nr 53, 63 och 85. Ett av divertimentona 
har inte kunnat identifieras med Haydns kända verk, vilket 
kan leda till diverse spekulationer. Detta är trevlig musik av 
överkomlig svårighetsgrad. Också de Fossas opus 12, hans 
femte Fantaisie, komponerad ca 1825–1826, baseras på musik 
av andra, i det här fallet temat Folies d’Espagne, ett tema som 
väl hör till något av det mest använda i gitarr – ja, kanske hela 
musikhistorien. Inte minst användes Folies d’Espagne som en 
grund i många gitarrskolor både under 1700- och 1800-talen. 
Liksom sina kompositörskolleger ägnade de Fossa sig också 
åt arrangemang ur dåtidens populära operor. Föremålet för 
det aktuella arrangemanget är ouvertyren till François-Adrien 
Boieldieus opera Le Calife de Bagdad som hade premiär i Paris 
1800 och som för övrigt 1808 sattes upp på Arsenalsteatern i 
f.d. de la Gardieska palatset vid Kungsträdgården i Stockholm. 
Denna opera är rikligt representerad i arrangemang för gitarr 
och sång, i många fall ganska enkla sådana. de Fossas arrang-
emang är dock inte avsett för amatörer utan ställer avsevärda 
krav på exekutören. Troligen tillkom de Fossas version 1825, 
och han dedicerade verket till Sophie Vautrin, som i slutet av 
samma år blev hans hustru!

KENNETH SPARR

Alirio Díaz through Folk and 
Classical Music
Picciano, Stefano
Ut Orpheus

Den italienske gitarristen Stefan Piccianos biografi över den 
ännu levande venezuelanske gitarrlegenden Alirio Díaz ger på 
sina 95 sidor mycket information, men inga bilder. Huvud-
delen av bokens fakta kommer säkerligen från Díaz själv och 
har inhämtats bl.a. genom intervjuer med Díaz. Det blir lite 
som en självbiografi med dess fördelar och eventuella problem. 
Det är väl mycket maestro hit och dit som påminner om 
legendbildningen kring Segovia. Man ser framför sig förfat-
taren sittande vid mästarens fötter och insupande mästarens 
ord som om de kommer från en högre makt. Ett sådant 
förhållningssätt av en författare till en biografi gör åtmins-
tone mig lite misstänksam. Här beskrivs Díaz uppväxt i en 
liten fattig by i Venezuela mitt i en öken tillsammans med 11 
bröder! Den lille Alirio utmärks av en för hans förhållanden 
ovanlig bildningstörst. För att ge en bakgrund till den musik 
som omgav Alirio Díaz ges vi en ganska detaljerad beskrivning 
av framför allt den venezuelanska folkmusikrörelsen som tog 
sin början omkring 1919 med Vicente Emilio Sojo som viktig 
förgrundsgestalt. Den klassiska musiken har inte så lång his-
toria i Venezuela; den första symfoniorkestern bildades så sent 
som 1922. Vi får sedan följa Díaz väg till gitarren, hans lärotid 
hos Regino Sainz de la Maza i Madrid och senare hos Segovia 
(”århundratets störste gitarrist” enligt Picciano) vid Accademia 
Chigiana i Siena där bl.a. svenskan Eva Sundquist (1914–1992) 
deltog. Som en parentes kan nämnas att inte många gitarrister 
i dag känner till Eva Sundquist, som grundade en föregångare 
till SGLS, nämligen Svenska guitarrsamfundet. Eva Sundquist 
arbetade senare som musiklärare i Nacka. I vilket fall som helst 
blev Díaz så småningom assistent hos Segovia och hade sedan 
en egen karriär som konsertgitarrist och gitarrpedagog. Inte 
minst har han haft betydelse som presentatör av sydamerikan-
ska gittarkompositörer och sydamerikansk (inte minst vene-
zuelansk) folklig musik. Piccianos bok innehåller en komplett 
diskografi över Díaz inspelningar samt en gedigen bibliografi. 
Boken har sitt intresse som en hyllningsskrift till en levande 
gitarrlegend, men man hade kunnat önska sig ett något min-
dre underdånigt förhållningssätt från författarens sida.

KENNETH SPARR

Variations Op. 9 on a Theme 
from Mozart’s Magic Flute
for Guitar
Fernando Sor. edited by Fabio Rizza
Ut Orpheus Edizioni
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Sonata Op. 15
for Guitar
Mauro Giuliani. edited by Fabio Rizza
Ut Orpheus Edizioni

Premier Nocurne Op. 36
for Piano and Guitar
Francesco Molino. edited by Fabio Rizza
Ut Orpheus Edizioni

Francesco Molino hör till de många italienska gitarrister som 
sökte sig till Paris under de första decennierna av 1800-talet. 
Han blev en allvarlig konkurrent till bl.a. Ferdinando Carulli, 
men var inte lika flitigt publicerad. Molinos gitarrskola blev 
mycket populär och gavs ut i flera versioner. Ett 60-tal verk 
av Molinos hand är kända, och bland dessa finns tre duos för 
piano och gitarr. Samtliga av dessa har publicerats tidigare i 
faksimil av Alamire 1989. Faksimilet av den första nocturnen är 
inte av bästa kvalitet, och det är därför en välgärning att Fabio 
Rizza och Ut Orpheus ger ut en bättre version. Verket gavs ut 
av Molino själv omkring 1825 och består av en kort introduk-
tion, en romance och ett rondo pastoral. Molino publicerade 
samma verk i en version för flöjt/violin och gitarr med opus-
numret 37. Ut Orpheus utgåva har både partitur och separat 
gitarrstämma. Ett charmigt och inte särskilt tekniskt avancerat 
verk för angenämt hemmusicerande. Fernando Sors varia-
tioner över ett tema från Mozarts Trollflöjten, Das klinget so 
herrlich… eller på italienska O dolce concento…, hör väl till 
ett av de mest spelade och publicerade verken i gitarrepertoa-
ren. Temat var synnerligen populärt och förekommer i mer än 
200 kompositioner varav minst 20 enbart för gitarr. Utgivaren 
Fabio Rizza har gått noggrant till verket och beskriver de olika 
versionerna av Sors verk och jämför med Mozarts original. 
Åtminstone två versioner av verket publicerades ungefär 
samtidigt i London av Royal Harmonic Association och något 
senare i Paris av Meissonnier. Parisutgåvan är förkortad och 
förenklad och några år senare gav Meissonnier på nytt ut ver-
ket, men då i den version som publicerades i London. Sor var 
uppenbarligen missbelåten med Meissonniers första version. 
Även Mauro Giulianis sonat opus 15 hör till de mera spelade 
gitarrverken även i dag. Som Rizza säger är kanske verket det 
mest strukturellt gedigna och formellt gemomarbetade av sin 
typ under hela 1800-talet. Det publicerades för första gången 
redan 1808 med den då nya trycktekniken litografi. Den följ-
des av flera nyutgåvor med mängder av små förändringar som 
kanske inte alltid gjordes av Giuliani själv. Samtliga utgåvor 
har editerats av Fabio Rizza och är försedda med inledande 
texter och föredömliga kritiska kommentarer.

KENNETH SPARR

De gusto muy delicado
Música espanyola del segle XVIII per a 
guitarra de sis ordres. 18th Century Span-
ish Music for Six-Course Guitar
Thomas Schmitt
La Mà de Guido

Mig veterligen är detta den första inspelningen som presen-
terar den spanska sexkoriga gitarren och dess repertoar kring 
sekelskiftet 1700/1800. Den sexkoriga gitarren är en unik 
spansk företeelse och dess historia är föga utforskad. Den levde 
parallellt med den sexsträngade gitarren en bra bit in på 1800-
talet och är väl en utveckling från vihuelan. Gränsen mellan 
vihuela och gitarr är flytande och begreppet vihuela (viguela, 
violão, vihuela da mano) används i arkivmaterialet långt fram 
i tiden och man kan knappast tolka det på annat sätt än att 
vihuela och gitarr i stort sett är två benämningar för samma 
sak. På portugisiska heter också gitarr fortfarande violão, och 
ordet guitarra avser den portugisisk/engelska formen av cister 
med metallsträngar och annorlunda stämning (populär inte i 
minst i fadotraditionen), d.v.s. ett delvis annorlunda instru-
ment. På skivan presenteras musik av Federico Moretti
(c. 1765-1838), Fernando Ferandiere (ca 1740–ca1816), Juan 
Antonio de Vargas y Guzmán samt en anonym kompositör. 
Repertoaren förefaller vara representativ för instrument och 
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period: tema med variationer, sonater, menuetter, marscher 
och några övningsstycken. Mycket av musiken är komponerad 
för undervisningsändamål. Den minst kände av de namngivna 
gitarristerna är Juan Antonio de Vargas y Guzmán, om vilken 
man i stort sett bara känner till hans gitarrskola Explicación de 
la guitarra, som publicerades i Cádiz 1773. Den finns inte med 
i Erik Stenstadvolds katalog över gitarrskolor och tycks bara 
vara bevarad i ett enda exemplar i en privat samling. Gitarr-
skolan är explicit avsedd för den sexkoriga gitarren och är den 
första i sitt slag och på skivan får vi höra några småstycken 
hämtade därifrån. 1776 gavs de Vargas y Guzmáns gitarrskola 
ut på nytt i Veracruz, Mexiko, med ytterligare musik tillfogad. 
Att musik ”exporterades” från Europa till de amerikanska 
kontinenterna är ett välkänt faktum och här tydligt exem-
plifierat beträffande den sexkoriga gitarren med de Vargas y 
Guzmáns gitarrskola och några sonatfragment av en anonym 
kompositör i en mexikansk handskrift. Skivan är en del i 
ett större forskningsprojekt kring musklivet i Madrid under 
upplysningstiden och dess intresse är också i första hand som 
en dokumentation av den spanska sexkoriga gitarren. Thomas 
Schmitt, som är både musikforskare och knäppinstrumentalist, 
har i det föredömliga texthäftet skrivit en utförlig introduk-
tion till instrumentet och musiken med text både på engelska, 
katalanska och kastilianska (spanska). Schmitt har en gedigen 
forskarkarriär bl.a. med sin avhandling om spanska gitarrsko-
lor före 1800. Thomas Schmitt spelar på två olika gitarrer: ett 
originalinstrument från 1797 av den kände spanske gitarrma-
karen Lorenzo Alonso och en kopia efter en Alonso-gitarr av 
Carlos Gass 2009. Originalinstrumentet klingar vackrast enligt 
min mening. Även om musiken inte är så givande att lyssna 
på, är skivan av intresse för den som vill veta mer om den sex-
koriga gitarren (som väl för övrigt även Fernando Sor trakte-
rade under sin ungdom) och dess ”seriösa” repertoar. Eftersom 
Spanien hade ett outvecklat musikförlagsväsen, spreds den 
noterade musiken i handskrifter, men i princip var ju all annan 
gitarrmusik också möjlig att spela på den sexkoriga gitarren.

KENNETH SPARR

Dresden Moskau
Bernhard Hofstötter, luta
Querstand

Detta är Bernhard Hofstötters andra CD-inspelning med verk 
av Weiss. Den tidigare skivan med verk från den nyupptäckta 
Rohrau-handskriften recenserades i Gitarr och Luta nr 3 2007. 
Då handlade det om verk av den unge Weiss medan den 
aktuella skivan innehåller verk av den mogne kompositören. 
Den inleds med den majestätiska sviten (eller om man så vill, 
sonatan) i H-dur från Dresdenhandskriftens mest skadade 
och svårlästa sidor. Enligt den nya numreringen i Weiss 
samlade verk har den fått nummer 50. Robert Barto har spelat 
in samma verk på Naxos och det är intressant att jämföra 
tolkningarna. Hofstätter har generellt ett avsevärt snabbare 
tempo än Barto och det blir därför mer forcerat samtidigt 
som det flyter ihop för mycket. Barto lyckas mycket bättre 
att framhäva verkets majestätiska kvaliteter. Sonatan följes av 
ett preludium och en courante i D-dur samt av en sonata i 
d-moll, alla hämtade från Moskvahandskriften, som är en av 
de tre viktigaste källorna till Weiss lutmusik. De andra två är 
naturligtvis handskrifterna i London och Dresden. Sonatan 
i d-moll framförs i ett lugnare tempo än sviten i H-dur och 
är ett spännande, sent verk i Weiss produktion där han bl.a. 
excellerar i moduleringar. Helst lyssnar jag på Hofstötters spel 
i de långsamma satserna, där jag tycker han kommer mest till 
sin rätt. Han spelar på en 13-korig luta av Hendrick Hasenfuss 
efter Johann Blasius Weigert i Linz. Texthäftet till CD-skivan 
kanske ska påminna om DDR-tiden med sina trista bilder 
och handskrivna text (för säkerhets skull på både tyska och 
engelska). Möjligen är avsikten att skapa en kontrast till Weiss 
egen tid, då Dresden var ett kulturellt centrum med överdådig 
barockarkitektur. Jag vet inte om jag tycker att det var särskilt 
lyckat eftersom den handskrivna texten är något svårläst. 
Tyvärr saknas också mer detaljerade källuppgifter om de fram-
förda verken. Vi får i stort sett bara veta att de kommer från 
Dresden- och Moskvahandskrifterna.

KENNETH SPARR

Jag stödjer
Svenska Gitarr och Luta Sällskapet

&
Svenskt Gitarrliv

Luthier  Lars Jönsson

Bygger och Reparerar Knäppinstrument
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Pleasures & Torments
Songs by Henry Purcell & John blow
Johan Linderoth, tenor och Vegard Lund, luta
Euterpe Musica

Svensk-norskt musiksamarbete av högsta internationella klass 
bjuder tenoren Johan Linderoth och knäppinstrumentalisten 
Vegard Lund på kring temat kärlekens plågor och nöjen. 
Mest plågor blir det förvisso, men de kan inte framföras så 
mycket bättre. Sångerna på skivan är komponerade av Henry 
Purcell, som står för det mesta av ”plågorna”  och hans något 
mindre kända landsman (och kanske lärare?) John Blow som 
i huvudsak får stå för ”nöjena”. Musiken är omisskännligt 
engelsk till sin karaktär med åtskillig grund i den rika folkliga 
musiktraditionen och texterna har i vissa fall förtäckta, men 
uppenbara erotiska anspelningar, t.ex. Purcells She loves and 
she confesses too… De flesta instrumentalmellanspelen för 
barockgitarr är hämtade ur den neapolitanske violinisten och 
gitarristen Nicola Matteis lärobok Le false consonanse della 
musica… publicerad i London 1680 och några år senare i en 
engelsk version The False Consonances of Musick… Mat-
teis hade kommit till England på 1670-talet och bländat 
med sitt virtuosa spel på violin. Han jämställdes också med 
Corelli. Några klaverstycken av Henry Purcell har arran-
gerats för barockgitarren, bl.a. en Hornpipe och en menuett. 
Vegard Lund bidrar också med en alldeles egen improvisa-
tion i gammal stil på barockgitarren. För något år sedan skrev 
jag om Emma Kirkbys och Jakob Lindbergs tolkningar av 
bl.a. sånger och musik av Henry Purcell på skivan Orpheus 
in England och några av Purcell-verken är gemensamma: 
Music for a while… ur tragedin Oidipus, She loves and she 
confesses too… samt den instrumentala Hornpipe. Båda 
inspelningarna visar påtagligt hur väl sång i olika lägen passar 
utmärkt med knäppta instrument som ackompanjemang. Det 
finns likheter mellan Johan Linderoths och hans lärares Ian 
Partridges sångsätt: återhållsamhet kombinerad med kraftfull-
het och auktoritet, tydlig diktion, teknisk fullkomlighet utan 
överdrifter eller later samt en uppenbar inlevelse i den tolkade 
musiken. Det finns en intensitet i framförandet som verkligen 
berör. Vegard Lunds fina ackompanjemang på barockgitarr, 
arciliuto och hans insprängda solostycken på barockgitarren 
bidrar till en sällsynt helgjuten musikupplevelse. Inspelningen 

är föredömligt balanserad och snyggt paketerad. CD-texten är 
insiktsfull, men ganska kortfattad. Jag saknar t.ex. instrumen-
tarium, musikkällor och inspelningsdata.

KENNETH SPARR

The Jacobean Lutenists
John Dowland, Daniel bacheler, Philip 
Rosseter, John Danyel, John Sturt, Robert 
Johnson 
Karl Nyhlin
dB Productions

Jakob I efterträdde drottning Elisabeth vid hennes död som 
regent i England 1603. Han hade då redan varit kung av 
Skottland (som Jakob VI) sedan 1567 och kom att regera de 
båda länderna fram till 1625. Den elisabetanska eran känner 
vi väl till, men vi har ingen riktigt bra svensk benämning på 
the Jacobean era som sammanfaller med Jakob I:s regerings-
tid 1603–1625. En egentligare skivtitel hade kanske varit The 
Lutenists of the Golden Age, som ju innefattar både den 
elisabetanska och den efterföljande periodens musik för luta. 
Även om Jakob I hade politiska problem med engelsmännen, 
fortsatte den kulturella blomstringen under hans tid vid mak-
ten. Det gäller även musiken för lutan med viktiga namn som 
John Dowland, Daniel Bacheler, Philip Rosseter, John Danyel 
och Robert Johnson. De hade alla sina rötter mer eller mindre 
djupt rotade i den elisabetanska myllan och även om de också 
alla var verksamma efter Elisabeths död, är det kanske lite 
missvisande att uttryckligen kalla dem the Jacobean Lutenists. 
Flera av dem komponerade sannolikt också många av sina vik-
tiga verk före 1603, t.ex. Dowland, Danyel och Rosseter. Den 
mest representative för en nyare stilinriktning är Robert John-
son, men av denne mästare får vi bara höra ett kort stycke, 
The Prince’s Almain (på skivan benämnd enbart Almain). 
Prinsen var Jakob I:s son, Henrik, prins av Wales, som dog 
bara 18 år gammal 1612. Förutom ståtliga och anspråksfulla 
fancies, gaillards, almains och preludes låter oss Karl Nyhlin 
få höra många anonyma stycken med folkligt ursprung både 
från England och Skottland, ofta förekommande i de många 
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handskrivna luttabulaturböckerna från 1600-talets första 
decennier, t.ex. i Jane Pickeringes, Margaret Boards, Rowallans 
lutböcker. Som Karl Nyhin själv framhåller i sin text till skivan 
föreligger många verk i flera versioner och detta ger exekutören 
stor frihet att välja och tolka. Därför är det av ett visst intresse 
att få mer detaljerad information om vilka källor som använts 
för respektive verk. Det saknas här samtidigt som vi får vi 
veta i vilken temperatur lutan är stämd i och vem som har 
tillverkat strängarna! En välkänd, enkel Scots Tune får inleda 
skivan för att följas av Daniel Bachelers sofistikerade version av 
den populära Une jeune fillette, baserad på en fransk folksång 
från 1570-talet med italienskt ursprung från 1470-talet, också 
kallad La Monica. Nästa stycke av Bacheler skall väl vara En 
me revenant och inte En me reverant som det står i texthäftet. 
Bacheler är en av de få lutenisterna från denna period som 
vi har en samtida bild av (som 15-åring ridande på en häst i 
en begravningsprocession) och hans musik utmärks av hans 
musikaliskt intelligenta variationer och divisions. Samtliga 
kompositörer på skivan var från tid till annan anställda som 
lutenister vid hovet. Kungen, drottningen, prinsarna Henry 
och Charles hade sina egna hovmusiker. Till de kungliga 
lutenisterna hörde Robert Johnson, Philip Rosseter och John 
Dowland. Daniel Bacheler hörde till drottning Annes hov och 
vid prinsarnas hov fanns Robert Johnson, John Danyel samt 
John Sturt. I själva verket var det fler lutenister anställda vid 
hovet efter drottnings Elisabeths död. Skivan avslutas med ett 

av Dowlands mästerverk, den undersköna fantasian Farewell. 
Om den inte hade varit komponerad långt tidigare, kunde den 
ha varit ett symboliskt farväl till The Golden Age. Karl Nyhlin 
är en utomordentlig lutenist och musikant med en vacker 
tonbildning, auktoritet och fulländad teknik. Hans lösningar 
på ornamentering och variationer är helt idiomatiska samt väl-
fungerande. I några fall skulle jag ha önskat ett något långsam-
mare tempo, t.ex. i Dowlands fantasior. Som helhet ett mycket 
vackert spelat och varierat urval musik som visar bredden och 
kvaliteten på den engelska och skotska lutmusiken från The 
Golden Age!

KENNETH SPARR
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Studera GITARR på Gotland
 

 Välkommen till oss!  
Vi erbjuder musikstudier i  nybyggt musikhus      

med bra övningsrum, konsertlokal och inspelningsstudio. 
Välj mellan pro�lerna:    

Gitarr HUVUDLÄRARE JAN EKEDAHL - Folkmusik-Ensemble - Sång

Sista ansökningsdag 15 april

Nyhet!    Sommarkurs i �ngerstylegitarr 11 - 15 juli. 
          Möjlighet till samspel med folkmusik- och viskurs. 

Sista anmälningsdag 4 juni. 
Info: Jan Ekedahl tfn 070-865 33 34 epost: jan.ekedahl.gotland@folkbildning.net 
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bach to Tan Dun
Beijing Guitar Duo
Tonar
Det är skönt att ibland kunna bli förbluffad av en ny musika-
lisk bekantskap. I bästa fall innebär det att man är öppen för 
nya intryck. Jag har aldrig tidigare hört en klassisk gitarrist 
från Kina, det ska villigt erkännas, men de två unga gitar-
risterna i denna duo har öppnat mina öron för att det natur-
ligtvis kan komma talangfulla gitarrister också från denna 
invånarrika nation.

Meng Su och Yameng Wang som tillsammans utgör Beijing 
Guitar Duo har redan tidigare givit ut en cd där de bl a spelar 
en originalkomposition av Sergio Assad, Maracaípe. De har 
också fått en mentor i Manuel Barrueco, som de båda studerat 
för i Baltimore. Barrueco har också varit med och producerat 
den nya skivan som utges på Barruecos skivmärke Tonar.
De två gitarristerna möttes när de båda studerade för Chen 
Zhi, den främste av Kinas gitarrpedagoger och de har sedan 
också studerat för Manuel Barrueco. De har prisbelönats både 
som solister och som duo, och det är lätt att förstå varför när 
man lyssnar på den nyutkomna skivan.

Repertoaren på skivan börjar med två sonater av Scarlatti, 
varav den ena kan beskådas på video på duons hemsida
(www.beijingguitarduo.com). Särskilt den andra av dessa
(i d-moll K.141) är ett snabbt tekniskt mästarprov där duon 
visar upp en fenomenal dynamik och en självklar auktoritet.
Därefter följer Bachs Chaconne i d-moll som böljar mellan 
långsamma, känsliga partier där de två gitarristerna måste gå 
upp i ett, och starka och snabba delar där teknik och tempo 
flödar ur fingrarna.  

Det är roligt att lyssna på de två gitarristerna i Castelnuovo-
Tedescos Sonatina Canonica. De är som två ystra föl utsläppta 
på vårens första grönbete. Många toner glimmar till lite extra 
här och det finns humor och attityd till övers! 

Granados Valses poeticos fortsätter den dansanta delen av 
skivan med stor glädje och på sina ställen även med en allvarlig 

ton. Det är här jag klarast kan skilja ut de två gitarristernas 
temperament från varandra. Trots detta ger skivans konvolut 
ingen information som hjälper mig att identifiera vem som är 
vem av de två gitarr-rösterna på skivan. 

Världspremiären på skiva för Manuel Barruecos arrangemang 
av Tan Duns Eight memories in watercolor får avsluta skivan. 
Detta rika verk är ursprungligen skrivet för piano, men jag 
tror att den kinesiska klangen och känslan av snabba skisser i 
akvarell kommer fram bättre genom gitarrerna. 

Man kan summera skivan med att säga att Meng Su och 
Yameng Wang knockar de flesta gitarrduos med vad de visar 
upp här och det ska bli mycket spännande att följa deras 
fortsatta karriär.

ROLF NILSÉN

Guitarra Negra
Sebastián Caldas
Daphne

Sebastián Caldas är en ung talangfull gitarrist som ursprung-
ligen är född i Montevideo i Uruguay, men  familjen flyttade 
till Sverige och vid nio års ålder började Sebastián att spela 
gitarr. Han har därefter studerat för Marco Socias i Spanien 
och träffat många stora gitarrister i master classes. Sebastián 
Caldas genomgick häromåret en masterexamen hos professor 
Jan-Olof Eriksson i Piteå, och den föreliggande cd:n är till 
vissa delar ett resultat av denna examination.
 
Caldas inleder skivan med Máximo Diego Pujols 5 preludier 
med olika amerikanska rytmer, och det ger ju en effektfull 
entré. Men efterhand visar det sig att de följande komposi-
tionerna på skivan är mer intressanta och mindre bekanta för 
mig.

José Luis Merlin har dedikerat sin Suite del Recuerdo till ingen 
mindre än Atahualpa Yupanqui. Det är en mycket respektfull 
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hyllning och följer nära Yupanquis spelstil och rytmer i sex 
korta stycken.

Därefter kommer en inspelning av Piazollas Tango triunfal 
som skrevs 1954 och är en av hans klassiska tangokomposi-
tioner i en något mer traditionell stil.Tyvärr får vi inte veta 
vem som gjort det vackra arrangemanget för gitarr.

Lyssnaren blir överraskad när man kommer till Antonio José 
Martinez Palacios Sonata para Guitarra. Då ändras ljudbilden 
i inspelningen fullständigt och gitarren har backat en lång bit 
från mikrofonerna, verkar det. Det känns som att man plöts-
ligt sitter i en konsertsal efter att ha lyssnat till en studioinspel-
ning i första delen av skivan. Märkligt! Varför? Kompositören 
var ung och lovande när han avrättades av Francos falangister i 
Spanien 1936, och detta är ett av få verk som han fullbordade. 
Det är tråkigt att detta vackra verk är inspelat med en ljud-
teknik som inte riktigt hjälper fram musiken

Kompositören Sara Varas studerade samtidigt med Sebastián 
Caldas i Burgos, och de två delade ett intresse för flamenco. 
Detta intresse har sedan manifesterat sig i Varas komposition 
Guitarra Negra for Guitar and sextet. De fem delarna av detta 
verk har uppkallats efter några av flamencons palos (genrer): 
Nana - Granaina - Martinete - Seguiriya - Bulerias. Fram-
förandet och inspelningen av Guitarra negra var en del av 
Sebastián Caldas masterexamination.

Den som anmäler sig till SGLS Liten Gitarrakademi i
Ingesund i sommar kommer att kunna träffa gitarristen 
Sebastián Caldas, eftersom han kommer att spela en av kväl-
larna där. Efter att ha lyssnat på Guitarra Negra är jag säker på 
att det kommer att bli en intressant konsert.

ROLF NILSÉN

RECENSIONER NYA SKIVOR

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet bildades 1968 på 
initiativ av Jörgen Rörby. 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.

Senaste nytt hittar du alltid på www.sgls.se och SGLS facebook-sida

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet

www.gitarrmakare.se

Gitarrbyggare
Heikki Rousu

Sand 213, 881 91 Sollefteå, Sweden

062 02 24 21  0705 94 95 87  heikki.rousu@hotmail.com
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Konserter

20 Huskvarna, Giralda Flamenco

21 Tranås, Giralda Flamenco

21 Helsingør, Danmark, Georg Gulyás gitarr Joaquin Rodrigo,
 Concierto de Aranjuez, dirigent Andrew Manze

22 Helsingborg, Helsingborgs Symfoniorkester, Georg Gulyás
 gitarr Joaquin Rodrigo, Concierto de Aranjuez
 dirigent Andrew Manze

22 Solna, Solnadals värdshus kl 19.00
 Duo Rita Saxmark & Sabina Agnas

23 Tyskland, Berliner Dom, Johannespassionen
 Magnus Andersson luta & teorb

24 Gislaved, Giralda Flamenco

27 Uppsala Konsert och Kongress Stora Salen kl 19.30
 Uppsala Internationella Gitarrfestivals vårkonsert
 ”Kings of strings” Tommy Emmanuel, Stochelo Rosenberg 
 & Vlatko Stefanovski

28 Stockholm, Musikvalvet (Baggen, Svartmangatan 27,
 Gamla Stan) kl 19.00. Mårten Falk solorecital
 Spansk musik genom fem sekler.

28 Sundbybergs kyrka kl 12.15
 lunchkonsert Magnus Grönlund gitarr

29 Tyskland, Berlin, Viktoriaförsamling solokokonsert
 Magnus Andersson luta & teorb

31 Göteborg, Skårskyrkan kl 18.00 Magnus Grönlund Gitarr
 Dan Larsson Klarinett och Hvitfeldtska gymnasiets
 kammarkör. Musik av bl a Ingvar Karkoff, M.C.Tedesco,
 Sven Hagvil, Texter T.Tranströmmer, G.Lorca 

31 Göteborg, Artisten Stora salen kl 17.00 Hyllning till Gunnar
 Lif 80  år. Medverkande: Sven Lundestad, Magnus Gutke,
 Christer Brodén, Mårten Falk, Roger Molin, Patrik Karlsson,
 Da-vid Olsson, Bengt Wiktröm mfl. Filmvisning, livemusik,
 uruppföranden av specialskriven hyllningsmusik av
 Christofer Elgh och Lars Carlsson mm.

2 Örebro, Konsert & Masterclass Georg Gulyás

4 Malmö, Heliga Trefaldighetskyrkan kl 18.00
 Konsert med Malmö Gitarrorkester 

10 Göteborg, Sokrates Taverna kl 18.30
 "Spansk gitarrafton" Emil Pernblad

10 Stockholm, Gamla Stan, Musikvalvet Baggen kl 18
 ”Love and Life” duo Rita Saxmark sång Sabina Agnas gitarr

11 Nyköping, Tunabergs kyrka  kl 18.00
 Stockholms gitarrensemble

13-17 Sundsvalls gitarrvecka
13 Sundsvall, Stadshuset kl 19.00 Göran Söllscher
14 Sundsvall, Almamia Lilla scenen kl 18.30 och 20.00
 David Kontra elgitarr och Erik Mår-tensson akustisk gitarr
15 Sundsvall, Kyrkans Hus, Martin Luthersalen kl 18.30
 Johan Norberg gitarr Jonas Knutsson saxofon
17 Sundsvall, Kyrkans Hus, Martin Luthersalen
 Kulturskolans gitarrister

13 Jönköpings konserthus kl 12.00 & 15.00
 Anita Agnas accordeon Sabina Agnas gitarr

14 Nässjö, Giralda Flamenco från Sevilla

15 Sävsjö, Giralda Flamenco

15 Malmö, Caroli kyrka kl 19.00 ”Secolo d´ Oro”
 1800-talsmusik med Marcus Strand gitarr

17 Eksjö, Giralda Flamenco

17 Karlshamn, Göran Söllscher

17 Göteborg, Sokrates Taverna Kl 18.30 "Mellan Bohuslän
 och Buenos Aires" Rebecka Gabriel & Emil Pernblad

17 Tyskland, Leipzig, Zum Heiligen Kreuz, JS Bach
 Johannespassionen. Magnus Andersson luta & teorb

18 Värnamo, Giralda Flamenco

18 Växjö, Göran Söllscher med
 Per Arne Glorvigen, bandoneon

19 Kristianstads konserhus kl 12.00
 Duo Rita Saxmark & Sabina Agnas

19 Vetlanda, Giralda Flamenco

Mars
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1 Tyskland, Lubecker Dom. JS Bach Elbipolis Barockorkester
 Johannespassionen Magnus Andersson luta & teorb

1 Linköping, Berga kyrka 16:00  Magnus Grönlund Gitarr
 Dan Larsson Klarinett och Hvitfeldtska gymnasiets kammarkör

8 Tyskland, Berlin, Konzerthaus, JS Bach: H-mollmässa
 Callinus Ensemble Magnus Anders-son luta & teorb 

12 Olofström, Folkets Hus kl 19.00 Mårten Falk solorecital 

13 Lund, Palaestra et Odeum kl. 12.15 Konsert med gitarrister från
 Musikhögskolan i Malmö

13 Göteborg, Sokrates Taverna kl 18.30
 "Spansk gitarrafton" Emil Pernblad

14 Danderyd, Djursholms kapell kl 16.00 Jim Nilsson Musik av Bach
 Entrépengen på 100 kr går till Amnesty

17 Malmö, Rosenbergssalen kl. 12.15, 1900-talets gitarrmusik med
 gitarrister från Musikhögskolan i Malmö

18 Österhaninge, S:t Eriks kyrka Lunchkonsert kl 12.00
 Magnus Grönlund, gitarr 

19 Täby, Tibble kyrka kl 12.00  Musik för tio strängar
 Tove Törngren cello, Liv Skareng gitarr

19 Malmö, Caroli kyrka kl. 12.15  Kammarmusik med gitarr med
 gitarrister från Musikhögskolan i Malmö

20 Piteå, Musikhögskolan Aulan kl 17.00  Hilma Wikström sång &
 Ekaterina Vasilieva, gitarr Spansk musik för sång och gitarr

20 Göteborg, Sokrates Taverna kl 18.30  "Mellan Bohuslän och
 Buenos Aires" Rebecka Ga-briel & Emil Pernblad

22 Köping, Hotell Gillet kl 17.00 Vin och gitarrmusik i skön förening.
 Mårten Falk spelar spansk gitarrmusik och munskänkarna
 serverar speciellt utvalda viner till de olika musikstyckena

24 Tyskland, Berliner Dom, Johannespassionen
 Magnus Andersson luta & teorb

24 Piteå, Musikhögskolan Acusticum kl19.00  Kristina Platonova
 Natalya Ivanova & Ekaterina Vasileva Musik för flöjt,
 balalaika & gitarr

27 Göteborg, Sokrates Taverna kl 18.30
 "Svensk Visafton" Marita Rhedin & Emil Pernblad

28 Göteborg, No 1 Guitarshop Johannebergsg. 14 kl 14.00
 Sebastián Caldas gitarr

28 Nyköping, S:t Nicolai kyrka kl 16.00 Stockholms gitarrensemble

1-8 Tyskland, Berlin, HAU 1, Monteverdi: Orfeo, Kaleidoskop &
 Peaches, Magnus Anders-son luta & teorb 

2 Piteå, Musikhögskolan Acusticum kl19.00 Gitarrduo Ekaterina 
 Vasileva gitarr Mikael Mannberg bas & slagverk

9 Stockholm, Café Gabriel & Hilda Dou Rita Saxmark &
 Sabina Agnas

11 Malmö, Johanneskyrkan Göran Söllscher

12 Stockholm, Gröndals kyrka kl 18.00 ”Ahora aqui”
 2 X Agnas: Urban Agnas trumpet Sabina Agnas gitarr

20 Stockholm, Kulturföreningen Tellus, Midsommarkransen,
 Gummessonkvartetten spelar filmmusik och lätt-trallat klassiskt.

1 Malmö, teater MAF kl. 19.00, "Liv ur Balans"
 gitarrföreställning med Marcus Strand

6 Tyskland, Halle Akademie Fur Alte Musik Berlin
 Händel: Joshua, Magnus Andersson luta & teorb

8 Tyskland, Berlin Akademi Fur Alte Musik Berlin
 Philharmonie , Magnus Andersson luta & teorb

9 Borlänge, Göran Söllscher

10 Borlänge, Göran Söllscher

29 Danmark, Omø Kulturhuset Loen, kl. 16.00
 Duo Hesselberg/Camitz

Gå gärna in på vår hemsida www.sgls.nu
Där lägger vi kontinuerligt in konserter vi får kännedom om. 

KONSERTKALENDER

April Maj

Juni



Gitarr & Luta 1 • 2012 59



Gitarrnoter från Gehrmans

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

order@gehrmans.se

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

 

Gitarrbonus 1
11 klassiska pop- och rocklåtar som ofta 
efterfrågas! Arrangerade av Lars  
Petersson. Tab & noter.  
GE 11403     169:-

GE 11547

5 Etudes
I samma tradition av konsertetyder som 
Brouwer, Diego-Pujol och Villa-Lobos är 
Bo Hanssons 5 Etudes ett välkommet 
nytillskott till gitarrepertoaren. Välkling-
ande, utmanande, men ändå lättillgäng-
liga.  gE 11547     149:-

Repertoar för bröllop, dop och begravning
Tre samlingar för gitarr och sång av Ralf Sandberg och Torhild Winnberg. 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. De flesta av arrangemangen  
passar även utmärkt att framföra vid andra typer av konserter. En guldgruva för både sångare 
och gitarrister. För låtlista se www.gehrmans.se

”Vi gläds åt att upphovsmännen fortsätter sin gärning att skriva så att man uppnår en utvecklad 
harmonik utan tunga grepp... tillgängliga och till nytta för alla gitarrister”.
Helena Björzén, Gitarr & Luta nr 2, 2011
 

FÖR KÄRLEKENS SKULL  gE 11176     203:-
VÄLKOMMEN TILL JORDEN  gE 11375     203:-
DET ÄR VACKRAST NÄR DET SKYMMER  gE 11519     203:-

Lötmani
Jazz- och folkmusikinspirerat stycke med improvi-
sationsinslag för två gitarrer eller gitarr och melodi-
instrument. Av Arne Löthman.  GE 11821     79:-

Text & Ackordserien
Smidiga böcker i olika genrer. Tab till många riff.   

Ackordboxar anpassade efter originalläggning.  
Se hela serien på www.gehrmans.se

ca-priser inkl. moms

Komp- 
modeller
124 exempel i olika  
musikstilar och taktarter

Jürg Kindle

NYHET!
Kompmodeller 

Många böcker innehåller grepp-
tabeller och skalor, men få går 
igenom vad gitarrister kan göra 
för att variera sitt ackordspel i 
högerhanden. Denna bok inne-
håller 124 kompmodeller i olika 
musikstilar och taktarter.  

GE 11459     79,00


