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Flemmings Guitarbog 2 

Flemming Weisdorff 

del 1 - solo 

Guitarspil 
efter noder 

guitar 
på klassisk/spansk 
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1. del - sologuitar 
 

Det 2-stemmige guitar-nodesystem 

Fortegnet 

Sulla Tastiera og Sulla Ponticello 

Volte 1 og 2 

Ny tone A på 1. streng 

Bindebuer 

Staccato 

Bluesrytme 

Legato opad 

Forslag 

Barré 

Skiftende taktarter 

Fermat 

Legato nedad 

flere toner på 1. streng 

Flageolet-toner, ritardando og a tempo 

Arpegio (brudt akkord) 

Trioler, Marcato og Accelerando 

Tekniske øvelser 

Stemning af guitaren 

Musikalske former (kompositionsformer) 

Guitarkomponister 

Guitarens historie 

Opslagsbog 

 

2. del - sammenspil 
Sammenspilsstykker for 2, 3 og 4 guitarer 

Julemelodier for 1, 2 og 4 guitarer 

Flemmings Guitarbog 2 
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En prik efter en node hedder en punktering og 
forlænger denne node med halvdelen af dens værdi. 

                                           C   D  E   F   G   A   H  C  D  E   F  G 

    E      F      G     A     H 

 

                               E    A   D    G    H   E 
 

                             F                      C         F 
 

                                   H    E    A 
 

                            G    C    F          D         G 

 

Hel-node 

 
Halv-noder 

 
Fjerdedels- 

noder 
 

Ottendedels-   
noder 

 

Hel-pause 

 
Halv-pause 
 
Fjerdedels- 
pause 
 

Ottendedels-   
pause 



Flemmings Guitarbog 2 - side 4   Copyright 2017 © Flemming Weisdorff 

Det 2-stemmige guitar-nodesystem 

I lighed med klaveret, men til forskel fra f.eks. fløjten, er guitaren et instrument, 

der kan spille flerstemmigt, dvs. flere toner på en gang. 

For at lette læsningen af dette, skrives noder til guitarmusik i 2 linjer (stemmer) 

og nogle gange i 3 eller 4 stemmer - i det samme nodesystem. 

Under-stemmen, hvor nodestregerne vender nedad, spilles af tommelfingeren (P) 

Over-stemmen, hvor nodestregerne vender opad, spilles af de andre fingre (I M A) 

 

                                                   M     I      M     A 

                                                                                      Overstemme 

                        Eks: 

 

                                                                                      Understemme 

                                                 P              P 

 

En node kan have 2 streger      både en opad og en nedad. Den spilles med tom-

melfingeren (P), men hører i virkeligheden til den øverste stemme. 

Afvigelser fra dette kan forekomme, særligt i ældre nodetryk, men så vil det i reg-

len være angivet med P, I, M eller A under noden, hvilken finger der skal bruges. 

Andantino Dionisio Aguado (1784-1849) 
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Allegretto 

 

Ferdinando Carulli (1770-1841) 

Et      foran en node forhøjer jo noden med et bånd, og giver den tilnavnet IS 

 

På sammen måde vil et     foran en node sænke denne node med et bånd, 

som er en halv tone, og give den tilnavnet es 

 

 

                 Eks:                                                                  Des 

 

 

     kan være løst. Så står det inde i musikstykket  og gælder takten ud. 

 

     kan være fast. Så står det i begyndelsen af hver linje, 

og gælder i hele musikstykket. 

  

     kan ophæves med et opløsningstegn:       som gælder takten ud. 

 

     ,      og     gælder også for højere- eller dybereliggende noder af samme navn.  
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Estudio Azul 
allegretto Flemming Weisdorff 

Andante Anonym 
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Vals 
allegro 

 

Leopold Meignen (1793-1873) 

fine 

D.C. al fine 
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Sulla Tastiera og Sulla Ponticello 
 

Sulla Ponticello (SP) Spil tæt ved stolen - giver en hård klang. 

Sulla Tastiera (ST) Spil ved gribebrættet - giver en blød klang. 

Prøv i det foregående stykke (Vals), hvor der er mange gentagelser, 

at spille delene med forskellig klang: 

Normalt spil (Nat.) og i gentagelserne SP eller ST. 

En lille frø i mosen sad 

 

Folkemelodi 

Byssan Lull 
 

Svensk vuggevise 

       Volte 1     og        Volte 2           Betyder: Slutning 1 og 2 

I musikstykker med gentagelser kan der være forskellig slutning på 1. og 2. gang 

det spilles. Første gang spilles der med Volte 1 til gentagelsestegnet. 

Der gentages, og anden gang springes Volte 1 over og Volte 2 spilles i stedet for. 

Derefter spilles stykket færdigt. 
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En ny node A på 1. streng 

og noden H på spillet 3. streng 

Tonen H har du mest spillet på den løse 2. streng, 

men du også tidligere prøvet at spille den på 3. streng på 4. bånd. 

Det skal du også gøre i det næste stykke musik, 
 

Det hænder, at en tone ikke skal spilles på en løs streng, som den ellers 

normalt bliver gjort. 

Det kan være, fordi der samtidigt skal spilles en anden tone på den 

samme streng, eller fordi det vil klinge bedre. 

I stedet for må man så spille tonen på en dybere streng. 

 

Ofte vil dette være angivet med et strenge-nummer under den 

pågældende tone. 

H 

Strenge-numre skrives som et tal i en ring.    3   =  streng 3 

H 

H 

A 

3 

A 
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Vals Ferdinando Carulli (1770-1841) 

De fleste tidligere stykker har været spillet i position 1. 

En position angives ud fra det bånd, som 1. finger er placeret på. 

Hvis man f.eks. spiller et C på 2. streng med 1. finger, spilles der i position 1. 

Når man sætter 3. finger ned på D på 2. streng, er det også position 1. 

Man kan skifte imellem flere positioner, og dette angives ofte ved en lille streg 

foran det finger nr. der flytter. 

En position angives ofte ved af et romertal f.eks.  

I stykket herunder skiftes der i 3. linje position flere gange, og hele sidste del 

(linje 5 og 6) spilles i 2. position. 

Husk at flytte tommelfingeren med på bagsiden af guitar-halsen. 
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Bindebuer 

 

 

2 noder af samme navn kan bindes sammen til en node 

ved hjælp af en bindebue. 

 

Det bliver så til en lang tone, 

der er lige så lang som begge noders sammenlagte værdi. 

 

 

 

 

                    Eks: 

Sentimental blues 

 

Gerald Schwertberger (1941 – 2014) 

II 
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Staccato 
 

 

Er der prikker over eller under en node: 

skal den spilles Staccato 

Det betyder: Spilles som korte, adskilte toner. 

Tysk dans 
allegretto 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
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Ecossaise 

 

Anonym (1835) 

Sarabande 

 

Anonym 

II 

II 
I I 

II 

I 
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Andantino 
 

Joseph Küffner (1776-1856) 

Andante 

 

Dionisio Aguado (1784-1849) 

SP nat. 

nat. = naturlig tone spillet over lydhullet. 

Ophæver en tidligere angivet brug af ST - SP osv. 
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Etude 

1 Helnode 

 
 

2 Halvnoder 

 
 

4 Fjerdedelsnoder 

 
 

8 Ottendedelsnoder 

 

16 Sekstendedels- 

noder 

Helpause 
 
 
Halvpause 
 
 

Fjerdedels- 
pause 

 
Ottendedels- 
pause 

 
Sekstendedels- 
pause 

Sekstendedelsnoder 

 

Dionisio Aguado (1784-1849)           
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Vals 

 

Ferdinando Carulli (1770-1841) 

fine 

D.C. al fine 

Etude 
allegretto 

 

Napoleon Coste (1806-1883) 
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Moderato 

 

Mauro Giuliani (1781-1829) 

Ligesom alle andre noder, kan også en ottendedelsnode punkteres. 

En punkteret node forlænges med halvdelen af sin værdi. 

 

En punkteret ottendedelsnode er derfor lige så lang som 3 sekstendedelsnoder. 

 
  

       Punkteret halvnode: 

 

 

       Punkteret fjerdedelsnode: 

 

 
 

       Punkteret ottendedelsnode: 

m i m i a m i a m i a 

i     a      i      a    i                 i     m   i       a     i                   i      m    i       a      i                    i      a    i      m    i 
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Tema 
moderato 

 

Matteo Carcassi (1792-1853) 

Kontradans 

 

Anonym 

II 
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Andantino 

 

Per Olof Johnson (1928 - 2000) 

Andantino 

 

Matteo Carcassi (1792-1853) 

Etude 

 

Ferdinando Carulli (1770-1841) 

Her står der ingen fingersætning - find selv den rigtige. 

fine 

D.C. al fine 
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Bluesrytme 

 

I blues, jazz og andre former for rytmisk musik spilles rytmen         på en 

anden måde end i klassisk musik. 

I den klassiske musik tælles hele længden som 4 sekstendedels-slag, og den 

punkterede ottendedelsnode varer 3 slag: 

 

 

 

I rytmisk musik deles hele længden kun i 3 slag (trioler) 

og den punkterede ottendedelsnode varer her 2 slag: 

 

 

 

 

Dette giver musikken en mere ”swingende” rytme, som er karakteristisk for 

blues, jazz mm. 

Det er naturligvis vigtigt ikke at forveksle disse to måder at spille rytmen på, 

da det vil lyde lige forkert i begge musik-stilarter 

Guitarbooggie 
med becifringer 

 

Anonym 

2 0 2 
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3 
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D.C. al fine 

fine 

Legato - opad 

 

Hvis to forskellige noder er bundet sammen med en bue, er det en legato-bue, 

og tonerne skal spilles sammenhængende. 

 

 

 

 

 

Er det et opadgående legato spilles det således: 

Den første tone anslås på normal måde med højre hånd. Den anden tone anslås 

ikke med højre hånd, men venstre hånds finger sættes så hurtigt og kraftfuldt 

ned på strengen, at den frembringer den anden tone. 

Ecossaise 

 

Mauro Giuliani (1781-1829) 
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Forslag 
 

Små noder indsat foran og sammenbundet med en normal node kaldes Forslag 

 

                       Eks: 

 
 

De bruges til at udsmykke musikken, og har ikke selv nogen egentlig nodeværdi, 

idet takten i forvejen er fyldt ud med de normale noder/pauser. 

I stedet for ”stjæler” de deres værdi fra den normale node, de er bundet til. De 

spilles hurtigt, netop på det sted i takten, hvor den normale node skulle have væ-

ret spillet. Denne bliver derfor forsinket/forskudt et lille øjeblik. 

 
 

Læses:                                                Spilles: 

 
 

Tonerne skal spilles legato, således at den første lille node anslås normalt med 

højre hånd. Derefter sættes venstre hånds finger kraftfuldt ned på strengen til 

den anden lille tone. Herefter flyttes den igen hurtigt, samtidigt med at den træk-

ker lidt i strengen (faktisk anslår den strengen). Herved høres den tredje node 

(normal størrelse), som i dette tilfælde også er den samme som den første lille. 
 

I gammel musik fra før ca.1800 ”stjæler” forslagene ikke sine værdier fra den 

node, de er bundet til, som derfor spilles på sin normale plads i takten. I stedet 

for taget de deres værdi fra den foregående node, som derfor bliver forkortet lidt. 

 

 

Læses:                                                Spilles: 

 
 

De ovennævnte eksempler er alle Dobbelt forslag. 

Forslag findes også som Enkelt (kort) forslag, og består af en lille gennemstreget 

node bundet til en normal node. Den spilles på samme måde som den sidste af de 

2 små noder i det dobbelte forslag. 

 
 

                          Læses: 

 

 

                Før 1800                                     Efter 1800 

 

Spilles: 
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Samba Caramba 

 

Gerald Schwertberger (1941 – 2014) 

Lento 

 

Ferdinando Carulli (1770-1841) 

m   i      p     i      m   i 
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Tema og variation fra opus 30 
andantino 

Mauro Giuliani (1781-1829) 
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Andante opus 35 nr.1 

 

Fernando Sor (1778-1839) 
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Flere gamle noder på nye steder 
 

 

 

 

                                                   A     D    G     H    E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            A    D     G     H    E 

Abtanz 

 

Pierre Phalese (1510-1573) 
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Allegretto opus 44 nr.2 

 

Fernando Sor (1778-1839) 

Tourdion 

 

Pierre Attaignant (1529) 

D.C. al fine 

fine 

II 
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Allegro 

 

Mauro Giuliani (1781-1829) 

Sekvens og Imitation 

 

Per Olof Johnson (1928 - 2000) 

 2 

4 

a m i 

m i m i a 
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Allegro 

 

Fernando Sor (1778-1839) 

Barré-greb 
 

Man kan nogle gange blive nødt til at tage flere end en tone med 1. finger på 

venstre hånd. Dette kaldes et barré-greb og skrives med en streg ned langs no-

derne, nogle gange med et angivet bånd-nr. som romertal samt evt. fingernumre. 

Det kan både forekomme som hel barré over alle strengene, 

eller som delvis barré over nogle af strengene. 

 

 

 

       hel barré:                                 delvis barré: 

II 

I 
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Skiftende taktart 
 

Et musikstykke behøver ikke at beholde den samme taktart gennem hele stykket, 

men kan skifte undervejs. 

Dette står i begyndelsen af den takt, hvor taktarten skifter, og gælder indtil en ny 

taktart angives 

Alef Beis 
andante 

 

Jiddisch sang 
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Etude opus 31 nr.1 
andante 

 

Fernando Sor (1778-1839) 

Allegro 

 

Mauro Giuliani (1781-1829) 

fine 

D.C. al fine 
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Andante 

 

Per Olof Johnson (1928 - 2000) 

En fermat       over en node, akkord eller pause angiver, 

at den skal holdes lidt længere end normalt 

March 

 

Erwin Schaller (1904 - 1984) 
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Ecossaise fra opus 39 
allegro 

Legato - nedad 
 

Legato, der går nedad spilles ligesom den anden tone i et dobbelt forslag 

(se side 21) således, at den første tone anslås normalt. Herefter flyttes venstre 

hånds finger igen hurtigt, samtidigt med, at den trækker strengen til siden. 

(faktisk anslår den strengen). Herved høres den anden node. 

 

H og C på  3  streng 

 

                                                                                               H 

 

                                                                                                    C 

 

 

 

 

                                                                                       H                   IV 

 

                                                                                       C                    V 

 

Anton Diabelli (1781-1858) 
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Andantino Joseph Küffner (1776-1856) 

Minore Niccolo Paganini (1782-1840) 

Flere toner på 1. streng 

                                                                V                       VIII                     XII 
 

                E          F                   G            A            H    C         D        E 

 

 

 

 

 

                   E          F                  G            A            H    C         D        E 
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Moderato 

Divertimento 
andante 

 

Bartolomé Calatayud (1882 - 1973) 

fine 

D.C. al fine 

IV 

Anton Diabelli (1781-1858) 

I 

IV I 
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March 
maestoso 

Matteo Carcassi (1792-1853) 

Estudio (Etude) 
andante 

Andrés Segovia (1893-1987) 

fine 

D.C. al fine 

1 
2 3 

1 
4 2 

4 

2 
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Bulerias 
Spansk dansemelodi 

 

Bartolomé Calatayud (1882 - 1973) 

III 
I 
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Recoupe 

 

Pierre Attaignant (1529) 

III I 
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Andante 

 

Ferdinando Carulli (1770-1841) 
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Allegretto 

 

Erwin Schaller (1904 - 1984) 
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Tema af Beethoven 
andante 

 

Matteo Carcassi (1792-1853) 

Flageolet-toner 
 

Flageolet-toner er toner, der kun findes bestemte steder på guitaren. 

De spilles på en speciel måde, og klinger meget rent og klart. 

Det sted, der skal spilles på guitaren, angives med en node, der ikke nødvendig-

vis angiver den tone, der fremkommer. At det skal være en flageolet-tone, ses 

ved, at der ved noden står Harm. (nogle gange Arm.), som er en forkortelse af 

ordet Harmoniqes (Flageolet). Eventuelt angives også bånd-nr. 

I stedet for, som normalt, at trykke strengen ned, berøres det pågældende sted 

på strengen blot, og tonen anslås ( ofte SP). Når man forsigtigt fjerner fingeren 

fra strengen vil tonen stadig klinge. 

 

Ritardando 

rit. er en forkortelse for ritardando, som betyder, at tempoet skal falde gradvist. 

 

a tempo betyder, at det oprindelige tempo skal spilles igen. 

I 

II 

II 

4 
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Vals 

 

Bartolomé Calatayud (1882 - 1973) 

rit. tempo a 

rit. 

3 
2 

2 

1 

2 

Gliss. 

2 3 
3 

1 
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Arpegio (brudt akkord) 
 

En bølgelinje          angiver, at en akkord skal spilles Arpegio, som betyder har-

peagtigt. Akkorden brydes op, således at en finger stryger over samtlige toner - 

I,M eller A nedadgående eller P opadgående. En eventuel pil kan angive retnin-

gen. Kan også spilles P I M A hurtigt efter hinanden. 

Menuet 

 

Robert de Visée (ca.1655 - ca.1733) 

Tango Souvenir 

 

Gerald Schwertberger (1941 – 2014) 

fine 

 

D.C. al fine 
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32-dels noder 
 

 1 helnode kan deles i 2 halvnoder, 

 eller 4 fjerdedelsnoder 

 eller 8 ottendedelsnoder 

 eller 16 sekstendedelsnoder 

 

 eller 32 toogtredivedelsnoder. 

 

 

Nodelængder 

 

 

 

1/1 

 

2/2 

 

4/4 
 

8/8 

 

16/16 

 

32/32 

 

 

Pauser 

 

                    1/1     1/2     1/4   1/8    1/16  1/32 
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Andantino opus 60 nr.6 

 

Fernando Sor (1778-1839) 

fine 

D.C. al fine 

0 
1 1 

4 

3 2 
4 

3 

2 

1 
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Preludio Amarillo Flemming Weisdorff 

rit. a tempo 

  

cantando 

sonoro 
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Sonatine fra opus 80 Joseph Küffner (1776-1856) 

1. sats - allegretto 

2. sats - andante poco adagio 

dolce 
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3. sats - allegretto 

rit. a tempo 
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Trioler 
 

 

En fjerdedelsnode       kan jo deles i 2 lige lange ottendedelsnoder: 

 

Den kan også deles i 3 lige lange noder, som kaldes trioler: 

Det angives ved et 3-tal over noderne. 

Disse 3 trioler vil altså tilsammen vare det samme som 1 fjerdedel. 

 

Marcato - angiver at en tone eller akkord skal fremhæves eller markeres særligt 

kraftigt. 

Dette skrives med       eller      over noden/akkorden. 

 

Accelerando betyder, at tempoet skal stige. Forkortes til accel. 

 

poco a poco betyder lidt efter lidt. 

Malagueña 

moderato 
Spansk folkemelodi 

arr. Flemming Weisdorff 

 

animato 

4 

2 

1 

2 

1 
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poco a poco accel. 
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Tekniske øvelser 
 

Øvelse nr. 1 

Denne øvelse træner sikkerheden i begge hænder samt positionsfornemmelsen i 

venstre hånd. Bør øves både i 3/4 og 4/4 i forskellige anslagskombinationer: 

MIMI - IMIM - MAMA - IAIA - IMAIMA - AMIAMI. 

Kan øves både apoyando (støtteanslag) og tirando (frit anslag) 
 

                  4/4 

 

 

 

 

 
 

                   3/4 

 

Øvelse nr. 2 

Denne øvelse er særdeles god til træning af venstre hånd. Træner både bevægel-

se, rækkevidde og sikkerhed. Når den spilles rigtigt, ligner venstre hånd en stor 

edderkop, der kravler på gribebrættet - heraf navnet. 

 

   Edderkoppen                                                                  Per Olof Johnson 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse nr. 3 

Denne øvelse er en træning i legato med alle fingre i både opadgående og ned-

adgående legato. 

Sørg for, at alle toner bliver tydelige og kraftfulde. 

 

 

 

 

 

 

Alle øvelserne kan spilles forskellige steder på guitaren. 

Har man svært ved en øvelse, kan man starte i et højt bånd, hvor afstanden mel-

lem båndene jo er mindre, og så sætte den gradvist ned ad gribebrættet. 
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Stemning 

med flageolet-toner 

 

Er guitaren helt båndren, kan den 

stemmes ved hjælp af flageolet-tonerne, 

som giver en mere nøjagtig stemning. 

En finger berører strengen nøjagtigt over 

det angivne bånd. Strengen trykkes 

ikke ned mod gribebrættet. Strengen 

anslås nær ved stolen (SP). 

Fingeren kan flyttes, og tonen vil stadig 

klinge - og der kan stemmes samtidigt. 

 
 

 

Flageolet - tone: 
 

Naturlig tone: 

Stemning af guitaren 
 

Tryk 1. streng ned i 5.bånd. Denne tone er 

A-kammertonen, som skal stemme med en 

stemmegaffel (A 440). Er strengens tone dybere 

end stemmegaflens, strammes strengen lidt, indtil 

tonerne er enslydende. Er den for høj, løsnes 

strengen, til den er dybere end stemmegaflens, 

og strengen strammes op. 

Tonen holder sig bedst, hvis man altid slutter med 

at stramme strengen. 

Når 1. streng er stemt, kan man stemme 2. streng 

ved at trykke den ned i 5. bånd. Denne tone er H, 

som skal stemme med 1. streng løs. 

Derefter stemmes de resterende strenge som 

på tegningen. 

         A D G H E 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IV 
               H 
     V 
 

     A D G     E A 
                         A 
                       440 

       1. metode            2. metode 
                                   ( i oktaver) 
                   H E 
 
 

 
 
 

 
                         440 
                          A 

 
 

       E A D    H 
                        V 

 
                                 H E A D 
 

                         VII                       VII 
     H E A D    H 
                            440 
                              A 
 

 
 

                                                     XII 
                                  E A D    H E 
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Musikalske former 
(kompositionsformer) 

 

Kompositionsformer på nogle af de stykker, der forekommer i 

Flemmings Guitarbog 1 og 2. 

 

Allemande 

(alman, allemagne) 

Betyder "tysk dans". Populær dans fra 15-1600 tallet i roligt tempo. Den efterføl-

ges ofte af en hurtig Tripla. Blev almindelig i den instrumentale Suite (se denne). 

 

Balletto 

Graciøs musikform med let, danseagtig karakter. Oprindelig hofdans med vise-

sang og tale, som brugtes ved kostumefester. 

Populær i Italien omkring 1600-tallet. 

 

Blues 

Amerikansk musikform med tydelige spor fra afrikansk musik. Udviklet omkring 

1900 af negerbefolkningen. Ofte er det en meget enkel melodi i 12 takter med 3 

grundakkorder. At være "blue" (blå) er et slangudtryk for melankolsk, bedrøvet, 

og blues-sangenes indhold er også oftest af denne karakter. Blues er forløber og 

direkte stamform til jazz og rock. 

 

Bourreé 

Fransk folkedans fra 1500-tallet i hurtig 4/4 eller 2/2 med en fjerdedels optakt. 

I 1700-tallet bliver den populær som selskabsdans i højere sociale kredse, og 

kommer som kunstmusik med i den instrumentale Suite. 

 

Branle (bransle) 

Populær fransk runddans med sang og omkvæd fra 1500-tallet i 2- el. 3-delt takt. 

I ældre udgave moderat/hurtigt, i senere udgave noget hurtigere. 

 

Canario 

Fransk let, hurtig dans i 3/8, 3/4 eller 6/8 fra 15-1600 tallet, muligvis indført fra 

de Canariske øer. Forlænget (punkteret) node på rytmepunkterne i takt-starten. 

 

Courante 

Dans i 3/4 eller 6/8 fra 1500-tallet. I ældre form er den hurtig, senere bliver den 

mere moderat. I 1600-tallet meget populær som selskabsdans, bliver ca. 1650 

fast del i den instrumentale Suite. 

 

Divertimento 

Instrumental musikform fra slutningen af 1700-tallet af en let og underholdende 

karakter. Kan have flere satser ligesom Suiten (se denne). 

 

Ecossaice 

Skotsk dans i 2/4 i hurtigt tempo. Meget populær som selskabsdans i begyndel-

sen af 1800-tallet. 
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Españoletta (Spagnoletta) 

Dans i spansk stil fra 15-1600 tallet. 

 

Flamenco 

Sydspansk sigøjnermusik, som omfatter sang, dans, guitarspil, rytmisk håndklap 

og fodtramp. Der findes ca.40 forskellige flamenco-grundtyper. Nogle af de mest 

almindelige er Soleares, Fandangos, Alegrias, Siguijiras og Bulerias. Flamencomu-

sikken er opstået omkring 1500 som en kultur- og musikblanding fra jøder, ara-

bere og sigøjnere, der blev forfulgt, og måtte søge tilflugt i bjergområderne. I be-

gyndelsen bestod flamenco oftest af enkle og dybe klagesange, og først fra ca. 

1850 udvikles det, som man i dag forstår ved flamencomusik, med virtuos guitar-

teknik og dans. Musikken viser dog stadig dyb tilknytning til orientalsk musik. 

 

Gavotte 

Livlig fransk dans i 4/4 el. 2/2 med 2 fjerdedeles optakt, udviklet af branlen (se 

denne). Populær i 16-1/00-tallet. Indført i den instrumentale Suite. 

 

Gigue (giga, jig) 

Oprindelig hurtig italiensk dans i 3/4, 6/8 dog også 4/4. Populær i England og se-

nere i Frankrig. Efterhånden i et lidt langsommere tempo. Bliver i 1600-tallet op-

taget i den instrumentale Suite. 

 

Kanon 

Melodi i en stemme, der kan synges eller spilles forskudt, så der opstår en form 

for flerstemmighed. 

 

Kontradans (countrydance) 

Fransk dans fra 1600-tallet i 4/4 el. 2/4 i hurtigt tempo. 

 

Menuet 

Majestætisk og rolig pardans i 3/4 opstået ca. 1650 i Frankrig. Meget populær i 

hele Europa indtil ca.1800, hvor den afløses af valsen (se denne). Er fra ca. 1700 

med i Den instrumentale Suite, og senere også i symfonien og sonaten, hvor den 

får et lidt hurtigere tempo, og ofte efterfølges af en trio. 

 

Pastorale (hyrdestykke) 

Musikstykke af fredfyldt, idyllisk karakter fra 15-1600 tallet. Oprindelig i kirkelig 

julemusik, senere i betydningen af landligt, idyllisk indhold. Har sin egen stille, 

"vuggende" rytme i 3-delt takt. 

 

Rigaudon 

Fransk folkedans fra Provence i 2/2 og livligt tempo. Populær i 1600-tallet som 

selskabsdans, forekommer også i den instrumentale Suite. 

 

Rondo 

Melodi med stadigt tilbagevendende hovedtema (a), som afløses af forskellige an-

dre temaer således: a b a c a d a osv. 
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Samba 

En brasiliansk dans i lige takt. Stammer fra folkedansene batoque og maxixe, 

som har den samme rytme. I den traditionelle samba, som er overordentlig popu-

lær i Brasilien, særligt omkring karnevallet, har rytmeinstrumenterne en særligt 

fremtrædende rolle. 

 

Sarabande 

Gammel dans fra Spanien i 1500-tallet og Frankrig og England i 1600-tallet i 

langsom 3/4 med vægt på 2. taktslag, som ofte forlænges med en punktering. 

Brugtes fra ca.1650 i den instrumentale suite. 

 

Sonate 

Kompositionsform som fremkommer i løbet af 1600-tallet, og får sin fulde udvik-

ling hos 17- og 1800-tallets wienerklassiske komponister som f.eks. Mozart, 

Haydn og Beethoven. Den klassiske sonate har i reglen 3-4 satser. 

1. sats hurtig i såkaldt sonateform, 2. sats langsom, ofte 3-delt. Forekommer der 

4 satser, er 3. Sats en lidt hurtig dansesats evt. menuet (se denne) eller scherzo. 

4. sats er hurtig, ofte som rondo (se denne). 

 

Sonatine 

Lille sonate, kortere, enklere og sjældent af så stor sværhedsgrad som en sonate. 

 

Suite (partita) 

Række af populære dansesatser skrevet som kunstmusik i instrumental form, 

meget populær i 15-1600tallet. Nåede sit højdepunkt hos J.S. Bach. 

I guitarmusik især hos Viseé og Sanz (se disse). 

 

Tango 

Gammel spansk folkedans udviklet til selskabsdans omkring 1900 i Argentina. 

Pardans i 2/4 i moderat tempo og med kraftigt markerede rytmer med punkterin-

ger. 

 

Tourdion (tordinon) 

Fransk springdans fra 15-1600 tallet. Langsom melodi i 3/4. 

 

Vals 

Selskabsdans fra 1800-tallet i roligt 3/4 tempo. 

Udvikler sig senere til wienervals i hurtigere tempo. 

 

Villanos 

Spansk dans i hurtigt tempo i 4/4 el. 2/2 fra 15-1600 tallet.  
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Guitarkomponister 

 

Nogle af de komponister, der forekommer i Flemmings Guitarbog 1 og 2. 

 

 

Renæssance og barok: (ca. 1500-1750) 
 

John Dowland 1563-1626 

Engelsk lutenist og komponist. Rejste i sine unge år rundt i Europa og fik ry som 

lutvirtuos. Fra 1598-1606 var han hofmusiker hos Christian d.4 i Danmark, hvor 

han boede på kronborg. Opnåede at blive lønnet som en af landets øverste em-

bedsmænd. Han har skrevet en mængde fremragende lutstykker samt kammer-

musik og sange. 

 

Gaspar Sanz 1640-1710 

Spansk guitarist og komponist. En af de første, som udgav en guitarskole med 

indføring i teknik og becifring. Skrev for den 5-strengede barokguitar en del mu-

sik, ofte inspireret af landets forskellige folkedanse. Udgivet senere i såkaldte 

"Suite Espanolas". 

 

Johan Anton Logy (Jan Anton Logi, Losy) 1650-1721 

Født i Böhmen som greve. En af tidens bedste lut-spillere og komponist. Rejste 

1668 rundt i Frankrig og Italien, hvor han stiftede bekendtskab med barokguita-

ren, for hvilken han også skrev musik. 

 

Robert de Visee ca.1655-ca.1733 

Guitarist og komponist ved det franske hof i Versailles. Skrev for den 5-strengede 

barokguitar i en let og lutinspireret stil. Mest kendt for sine 12 guitarsuiter med 

tidens populære danse – sarabande, menuet, gigue mm. 

 

 

Klassisk guitarmusik: (ca. 1750-1900) 
 

Ferdinando Carulli 1770-1841 

Italiensk guitarist født i Neapel. Grundlægger af det 

klassiske guitarspil i Italien, og pioner for guitaren i 

hele Europa. Uddannet cellist og selvlært på guitaren. 

Turnerede som guitarist i Wien og Paris, hvor han slog 

sig ned i 1808. Her boede han til sin død. Carullis 

guitarteknik var højt udviklet, og han udgav i 1810 en 

guitarskole, som i det store hele stadig benyttes. 

Derudover har han udgivet over 300 stykker guitar- 

musik, både solo, duo og  kammermusik. Han var den 

første, der skrev guitarkoncerter med orkester. Hans 

samarbejde med guitarbyggeren Lacote førte til 

fornyelse og forbedring af guitaren. 
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Fernando Sor 1778-1839 

Født i Barcelona i Spanien er Sor vokset op med 

den spanske guitartradition. Som skoleelev i 

Montserrat klostret stiftede han bekendtskab 

med violinspil, musikteori og korsang. Og han 

begyndte at studere musik bl.a., som militær- 

musiker. Som 18-årig komponerede han sin 

første opera. I sit hjemland blev han en succesrig 

komponist og guitarist. Efter Napoleons indtog i 

Spanien tog han i 1813 til Paris, hvor han boede 

til sin død. Han turnerede til England og Rusland. 

I Paris spillede han ofte sammen med vennen og 

landsmanden Aguado. I 1831 optrådte de to med 

en duet, som Sor havde komponeret - ”les deux amis" (de to venner). Sor har 

skrevet både opera- og balletmusik, men det er som skaber af tidens mest fuld-

endte guitarmusik, han er kendt i dag. Hans orkestrale solo- og duo guitarmusik 

regnes for noget af det bedste, og han fik i sin levetid tilnavnet "guitarens Beet-

hoven". Også som udgiver af sin "Guitar Method", og som komponist af lettere 

pædagogiske værker er han i dag uovertruffen. 

 

Mauro Giuliani 1781-1829 

     Giuliani er født i nærheden af Neapel i Italien. Her stiftede 

     han tidligt bekendtskab med den neapolitanske guitar- 

     tradition. Studerede som ung musik i Bologna, og blev en 

     af tidens største guitarvirtuoser. Da han også var fløjte- 

     nist, skrev han naturligt nok for begge disse instrumenter. 

     Tog  i 1806 til Wien, hvor han blev meget populær. Han 

     var inspirator til guitarens opblomstring i denne by, og  

     skrev selv over 100 stykker musik. I 1820 tog han til  

     Rom, hvor han gav koncerter og komponerede musik i den 

     for tiden  fremherskende wienerklassiske stil. Bosatte sig i 

     1823 i Neapel, hvor han boede til sin død. Han var den  

     første, som skrev guitarmusik i den notationsform, der  

     med små  forandringer, stadig benyttes i dag. Til en af sine 

guitarkoncerter (nr.3) brugte han en tertsguitar stemt i G, som han havde ladet 

bygge. Samtidens kritikere lovpriste hans guitarspil i høje toner, og han skulle ef-

ter sigende have spillet med en fantastisk smuk, syngende tone. 

 

Dionisio Aguado y Garcia 1784-1849 

Spansk guitarist og pioner for det klassiske guitarspil. 

Tilegnede sig guitarspillet under indtryk af flamenco- 

musikken (se denne), og udviklede en fremragende 

teknik, bl.a., var han mellem de første, der brugte 

neglene til anslag. Aguado var forsker og gik viden- 

skabeligt til værks med guitarproblemer. I 1824 

udgav han en berømt guitarskole "Metodo para 

Guitarra". Samme år flyttede han til Paris, hvor han 

fandt et dybt venskab hos landsmanden Fernando 

Sor (se denne). De optrådte sammen, og skønt deres teknik var forskellig, beun- 
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drede de hinanden meget. Aguado er først og fremmest berømt for sin pædagogi-

ske musik, som omfatter etuder, der metodisk træner begge hænder. 

 

Joseph Küffner 1776-1856 

Tysk musiker og guitarist. Han var medlem af Würzburgs hofkapel. I 1802 blev 

han militærmusiker, skrev en række guitarstykker i let og diverterende stil med 

særligt henblik på amatørmusikere, som der var mange af på den tid. Har også 

skrevet opera, symfonier og kammermusik. 

 

Matteo Carcassi 1792-1853 

      Italiensk guitarist, meget virtuos, men som kompo-

      nist mest kendt for sine pædagogiske etuder opus 60 

      og sin guitarskole. Efter en rejse til Tyskland kom han 

      i 1820 til Paris, hvor han ved sin bedre teknik hurtigt 

      blev mere populær end sin kollega Carulli (se denne), 

      som efterhånden var ved at være en ældre herre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Diabelli 1781-1858 

Østrigsk musikforlægger, komponist, pianist og guitarist. Har skrevet eller udgi-

vet i hundredvis af guitarværker med sigte på amatører. Uddannet af Michael 

Haydn kom han til at spille en ledende rolle i Wiens musikliv. Hans musik er ofte 

inspireret af østrigsk folkemusik og skrevet i en for datiden populær og diverte-

rende stil. 

 

Niccolo Paganini  1782-1840 

Mest kendt som genial violinvirtuos, men var også en 

fremragende guitarist. Født l Italien, studerede han i 

1795 violinspil hos Rolla, som også spillede guitar. Har 

komponeret over hundrede solo- og duo-stykker for 

guitar samt violin/guitar og kvartetter for guitar og 

strygere. I 1801-1804 lagde han violinen helt væk, 

og spillede udelukkende guitar. Den gensidige på- 

virkning af de to instrumenter har nok mest været 

til fordel for violinen, som han tilførte en helt ny 

spilleteknik, man tidligere havde troet umulig - 

Pizzicato, flerstemmighed, flageoletter og arpeggio 

- alt sammen almindelig guitarteknik. 
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Napoleon Coste 1806-1883 

Fransk komponist og guitarist. Begyndte at spille som 

6-årig og gav sin første koncert som 18-årig. I 1830 

flyttede han til Paris og kom i kontakt med Aguado, 

Sor, Carulli og Carcassi (se disse), og begyndte at 

studere teori, teknik og komposition. Udgav over 50 

guitarværker. Mest kendt er hans etuder opus 38. 

Eksperimenterede med nye guitartyper bl.a. En 7- 

strenget model. I 1850 faldt han i forbindelse med 

en koncert ned ad en trappe og brækkede armen. 

Dette hæmmede i høj grad hans spillemæssige 

udvikling. 

 

 

Nyere tid (1900 - fremefter) 
 

Andres Segovia 1893-1987 

Det 20. århundredes mest berømte guitarvirtuos. På en gang toppunktet af 1800-

tallets klassisk/romantiske guitartradition, og igangsætter af den nyere tids op-

blomstring af guitaren.   

      Født i Linares i Spanien voksede han op    

      med guitarmusik, og gav delvist selvlært sin første 

      koncert i 1909. I 1911 kom han til Madrid, og fik her 

      sin første koncertguitar af guitarbyggeren Manuel Ra-

      mirez. I 1914 kom han i forbindelse med guitarvirtuo-

      serne Pujol og Llobet, men udviklede sin egen helt  

      personlige stil, og blev i 1920-30-erne kendt og be-

      rømt over hele verden. Mange komponister har tileg-

      net deres musik til ham, og som pædagog har han  

      ansvaret for uddannelsen af mange senere guitarvir-

      tuoser. Hans samarbejde med guitarbyggere har ført 

til udvikling af bedre og kraftfulde guitarer, og i 1947 fik han fiskesnørefabrikan-

ten Albert Augustine til at fremstille de første nylonstrenge. Segovias betydning 

som komponist er nok mindre, men hans guitaretuder hører dog blandt de 

bedste. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Andres Segovia i Falkonercentret 1976 ( Foto: Weisdorff) 
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Guitarens historie 

 

Guitaren kommer fra Spanien, det ved de fleste. Alene navnet ”La Guitarra” er 

spansk. I århundreder har den været nationalinstrumentet i de spansktalende 

lande, men hvor kommer den fra? Og hvordan fik den sin karakteristiske facon. 
 

Den vestlige kulturs vugge stod i mellemøsten, hvorfra den med Grækerne, Ro-

merne og Araberne op gennem århundrederne udviklede og bredte sig til resten 

af Europa, og det er fra samme kulturvandring, vi skal finde oprindelsen til vore 

dages guitar. Sitar, Kithara, Guitar - alle har de i instrumentnavnet  medtaget det 

gammelpersiske ord "tar", der betyder streng. ”Dotar” betyder 2 strenge, ”Setar” 

3 strenge og ”Chitar” har 4 strenge ligesom de ældste guitarer. 

Strengeinstrumenter af lut-typen med hals og krop genfinder man over hele ver-

denen. De bygger på primitive instrumenter konstrueret over udhulede kalabas-

ser og lign. Både Romerne og Araberne (Maurerne) bragte de mellemøstlige ud-

gaver af disse med sig til Spanien.  

 

 

 

 

 

 

 

       Arabisk lut                                                                             Europæisk 

               ”al ut”                                                                            lut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første gang vi møder noget, der ligner en guitar, er i 1500-tallet i det spanske in-

strument Vihuelaen, som er en håndspillet udgave ( viola del mano ) af viola-

familien, der siden hen skulle blive til violinen. (I Portugal hedder en guitar den 

dag i dag ”violao”) Indskæringerne i siderne kan stamme fra bueføringsteknikken 

på de strøgne instrumenter. For Vihuelaen bliver der skrevet fornem musik af for-

skellige spanske komponister. 

 

 

 

 

 

 

 

Vihuela 
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På samme tid finder vi en lille 4-strenget (dobbeltstrenget) guitar, som ikke har 

samme fine ry, og mest bliver brugt i folkelig sammenhæng. Men i løbet af 1600-

tallet får den 5 strenge (dobbelte), og 

bliver hurtigt populær. Den udvikler 

sig til 2 typer: ”Chitarra Puntuado” 

til solo- og fingerspil, og ”Chitarra 

Battente”  til akkordspil udført som 

rasguados. 

Der blev skrevet og udgivet meget 

musik for disse instrumenter både 

for amatører og professionelle, byg- 

get over folkelige og kendte danse- 

melodier. Meget af spilleteknikken 

og rytmerne fra de såkaldte 

"rasguadobøger", genfinder vi videre- 

udviklet i en senere tids flamenco- 

guitarspil. 

 

Efter en række år, hvor guitarens        4-strenget      Chitarra       5-strenget 

brug og popularitet er dalende, får          guitar          Battente         guitar 

vi fra slutningen af 1700-tallet en           16.årh.         17.årh.          17.årh.  

ny opgangsbølge for instrumentet, 

samtidigt med, at den har fået 6 strenge, som nu er enkeltstrenge. Man er sim-

pelthen blevet bedre til at fabrikere strenge. 

Med guitarister og komponister som Sor, Aguado, Carulli og mange flere, bliver 

der skabt musik som aldrig før. Den "klassiske guitar" får sin storhedstid. Denne 

guitar er, ligesom barokkens, lille og tynd med en, i forhold til i dag, spinkel 

klang. 

Dog eksperimenteres der med både spilleteknik og guitarbygning for at forbedre 

klangen. Aguado begynder at bruge neglene til anslag, en teknik der hurtigt bre-

der sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            6-strenget     6.strenget   Antonio Torres 

                                guitar             guitar            guitar 

                                18.årh.          19.årh.       1860-erne 
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Forskellige guitarbyggere forbedrer og øger guitarens klang, men først i 2. halv-

del af 1800-tallet med guitarbyggeren Antonio de Torres Jurado fra Sevilla sker 

der en egentlig revolution på området. 

I samarbejde med guitarister som Francisco Tárrega konstruerer han en helt ny 

guitartype - større og meget mere klangfuld. 

Det er denne guitar, der ligger til grund for vore dages instrumenter, hvad enten 

det er som klassisk eller flamencoguitar. Andre spanske guitarbyggere har siden 

Torres tid arbejdet videre på hans model, og skabt fremragende instrumenter, og 

eksperimenterne og udviklingen er ingenlunde slut. 

Den nye, kraftfulde guitartype bliver igennem 1900-tallet brugt af guitarister som 

Llobet, Pujol, Segovia og mange andre. Også uden for guitarkredse skrives der 

musik af Moreno-Torroba, Turina, Rodrigo, Castelnuevo-Tedesco, Manuel Ponce, 

Villa-Lobos. Britten, Hindemith m.fl. Nu både solomusik og guitarkoncerter med 

stort orkester. Guitarister som Diaz, Romero, Lagoya, Almeida, Julian Bream og 

John Williams spiller musikken på mesterinstrumenter af Ramirez, Hauser, Fleta, 

Contrerez, Esteso, Romanillo, Kohno og mange flere. 

I 1964 blev guitaren optaget som hovedinstrument på Musikkonservatoriet i Dan-

mark, og siden da er der også her i landet opstået en stor gruppe fremragende 

guitarister. 

 

 

           Jose Ramirez                                                   Rodriguez 

           moderne                                                          Flamenco 

           klassisk guitar                                                 guitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamencoguitaren ligner umiddelbart den klassiske guitar - men den adskiller sig 

alligevel på nogle væsentlige punkter fra denne. Den traditionelle flamencoguitar 

har som regel sider og bund af lyst træ som cypres eller ahorn, og træet er tyn-

dere. Dog er dækket på begge guitarer af gran eller ceder. Kassen ( kroppen ) er 

oftest dybere ( tykkere ) på den klassiske guitar, og strengehøjden er højere. 

Hvor strengene på den klassiske guitar går mere parallelt med dækket - så ligger 

flamencoguitarens strenge lavt, og strengene går skråt nedad mod dækket, hvor 

de fæstes dybt i strengeholderen. Indvendigt er der også visse konstruktions-

mæssige forskelle, og flamencoguitaren er oftest monteret med en plastik-plade 

på dækket til beskyttelse mod Golpeslag. Alt i alt en konstruktion, som er med til 

at gøre flamencoguitarens tone mere lys, skarp, kraftig, og kort, hvorimod man 

på den klassiske guitar bestræber sig på at få en blød, stor og lang tone. Dog 

bygges der i dag også de såkaldte "Flamenco Negra"-guitarer i mørkt træ, og 

med en mere dyb tone. 
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III 

Opslagsbog 

2   3   4   6 
4   4   4   8 

 = Taktarter. Antal slag i hver takt 

 = 
4 
4 

 = 
2 
2 

Alla Breve. 
Tælles som 2 slag i takten. 

Fingernavne 

Venstre            Højre 

       Volte 1     og        Volte 2           = Slutning 1 og 2 

Da capo (D.C. ) - Spil forfra 

al fine - hen til fine 

fine - Slut 

      = Segno (tegn) 

Dal Segno eller D.S. = Fra tegnet 

       = ”Knude” - stedangivelse i notationen 

Coda = Slutning 

Poi = Derefter 

Senza = Uden 

Rep. eller Repetition = Gentagelse (Replica) 

 3    Strenge nr. 

       Bånd nr. 

 3    Finger nr. (venstre hånd) 

4 

G-nøgle 

Nodelinjer 

Taktstreg 

Slut 
Takt 

Taktart 

4 
Start 

Gentagelsestegn = stykket skal spilles igen 
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Nodelængder 

 

 

1/1 

 

2/2 

 

4/4 
 

8/8 

 

16/16 

 

32/32 

 

       En Punkteret node forlænges med halvdelen af sin værdi 

 

Pauser 

                    1/1     1/2     1/4   1/8    1/16  1/32 

Noderne og tonerne på guitaren 
 

                                                                           V                      VII                  IX     X                XII 

 E           F                   G                  A                 H     C             D             E 

 H         C                    D                 E         F 

 G                    A                   H       C 

 D                    E         F                  G 

 A                    H         C                  D 

 E          F                   G                  A 

 

 

 

 

                                          E  F    G   A    H   C   D    E   F    G   A   H    C   D    E 

         E   F   G   A   H  C   D 
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Et     foran en node forhøjer noden med et bånd (½ tone). Giver den tilnavnet IS 

 

Et     foran en node sænker noden med et bånd (½ tone). Giver den tilnavnet ES 
 

Et fortegn kan være løst. Så står det inde i musikstykket  og gælder takten ud. 

Et fortegn kan være fast. Så står det i begyndelsen af hver linje, 

og gælder i hele musikstykket. 

Alle fortegn kan ophæves med et opløsningstegn:    som gælder takten ud. 

Alle fortegn gælder også for højere eller dybereliggende noder af samme navn.  

Tempobetegnelser 
 

Grave  Tungt, meget langsomt 

Largo  Bredt, langsomt 

Larghetto Ikke så langsomt som Largo 

Adagio  Behageligt langsomt 

Lento  Lidt langsomt 

Andante  Roligt, gående 

Andantino Roligt, strømmende 

Moderato Jævnt tempo 

Allegretto Lidt hurtigt 

Allegro  Hurtigt, livligt 

Vivace  Endnu hurtigere 

Presto  Meget hurtigt 

Rit.   Ritardando  Gradvist langsommere 

Rall.  Rallentendo  Gradvist langsommere 

Accel. Accelrando  Gradvist hurtigere 

String. Stringendo  Gradvist hurtigere 

Poco     Lidt 

Poco a poco    Lidt efter lidt 

A tempo     Som tidligere tempo 

Styrketegn - Dynamiske betegnelser 

 

 
 

   Pianissimo     Piano     Mezzopiano      Mezzoforte       Forte        Fortissimo 

  Meget svagt   Svagt      Halvsvagt       Halvkraftigt    Kraftigt    Meget kraftigt 

 

 

                       Crescendo                                   Diminuendo 

                  Styrken skal stige                            Styrken skal falde 
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Harm.     

    Flageolettone (se side 40) 

 

ST. (PC.)  Sulla Ponticello Der spilles ved stolen. 

ST.    Sulla Tastiera Der spilles ved gribebrættet. 
 

Nat.    Naturlig tone Ophæver brugen af SP, ST, Flageolet mm. 

 

 

    Bindebue  Binder noderne sammen til en tone. 

 

 

 
 

    Legato opad  Første tone anslås normalt.  

        Fingeren sættes kraftig ned på 

        næste tone. 

 

 

    Legato nedad Første tone anslås normalt. Fingeren flyttes 

        og trækker i strengen, så næste tone høres. 

 

 

    Enkelt og  Tonerne tager sin værdi fra de omliggende 

    dobbelt forslag noder. Spilles legato (se side 21) 

 

 

 

    Trioler   Fjerdedelsværdien deles i 3 lige lange toner 

 

 

 

    Staccato  Korte, enkeltstående toner. 

 

 

 

    Marcato   Tonen markeres kraftigt 

 

 

 

    Fermat   Tonen, akkorden eller pausen holdes 

        længere end normalt. 
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    Arpegio  Akkorden anslås opbrudt 

       evt. i pilens retning. 

 

 

    Barré  1. finger lægges over flere strenge. 

       Evt. med angivelse af bånd nr. 

 

    Ordliste: 

 

    Sonoro  Klangfuldt 

    Cantando Syngende, sangbart 

    Dolce  Blidt 

    Animato  Bevæget 

    Maestoso Majestætisk, højtidelig 

       i lidt langsomt tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den danske guitarbygger Arne Schlünsen i sit værksted i Skindergade 

Fotograferet 1972 af Flemming Weisdorff 


