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1. del - sologuitar 
 

Forord - På guitaren er intet let 

Art.harm = Kunstflageolet samt ”Skalmeje” 

  6  = D - Nedstemt 6. streng  

Guitarens toner på forskellige strenge til bånd XIII 

     Dobbelt-kryds og      dobbelt opløsning 

     = Segno 

Positioner 

Capo-tastro til gammel musik 

     Dobbelt punkteret node 

Coda og 

       el.     el.        (Lang trille) 

       Prall-trille (Kort trille) og mordent 

Rasguado og Staccatissimo 

De højeste toner på   1 

Nedstemt   3  til Fis 

Pizzicato 

Skalaøvelser 

Tabulatur (Vihuela og barokguitar) 

Musikalske former (kompositionsformer) 

Guitarkomponister 

Opslagsbog: 

Fortegn og dynamik 

Langt forslag, dobbeltslag og triller 

Tempo 

Musikalsk ordliste 

Tonenavne på dansk, engelsk og fransk 

Nodeoversigt på hele guitarens gribebræt - nodelængder 

Musikhistoriske perioder 

 

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

Man opnår ikke at spille et instrument godt, såfremt der ikke arbejdes meget - 

dagligt - med fuld opmærksomhed, bevidsthed og stadig refleksion. 

Det er ikke den tid, der anvendes på øvelsen, der giver resultat, men intensiteten 

af den energi, man anvender på øvelsen. Tre uopmærksomme arbejdstimer kan 

ikke opveje en times bevidst og eftertænksomt arbejde. 

Det er nødvendigt at arbejde regelmæssigt. Går der flere dage uden at øve, føles 

der modstand, når arbejdet påbegyndes igen. Musklernes stivhed kræver overvin-

delse og trætheden indfinder sig hurtigere. Arbejdes der derimod dagligt, giver 

øvelsen i sig selv mere arbejdslyst, og musklerne bliver ikke så hurtigt trætte. 

Skønt begavede med særlige evner, har alle store kunstnere måttet øve sig dag-
ligt for at opnå deres virtuositet og fortsætte kontinuerligt for ikke at miste den. 

De dårlige vaner udslettes ikke med samme lethed, som de erhverves. For at 

overvinde dem. må man bekæmpe dem gennem lang tid og uden ophør, og selv 

da er det ikke muligt at overvinde dem alle. Nogle er så genstridige, at lige meget 

hvor megen vilje og opmærksomhed man anvender, så dukker de op igen, som 

om man aldrig havde forsøgt at befri sig for dem. 

Studer med opmærksomhed fra begyndelsen, således at den korrekte udførelse 

bliver en vane, for grunder man denne vane på det fejlagtige, er det vanskeligt at 

rette den. 

Jo mere intens og konstant opmærksomheden er, des hurtigere kan man tillægge 

sig en vane eller befri sig for den. Så snart trætheden indfinder sig kan opmærk-

somheden ikke fastholdes, og der kan kun ydes et passivt arbejde. 

En halv times øvelse er nok til at begynde med. 

Efterhånden og i takt med, at vanerne udvikler udholdenheden, 

udvides øvetiden. 

Ingen anstrengelse er forgæves, enhver anstrengelse medfører 

et fremskridt. 

Et skridt føles som ingenting, når man ser vejens længde, 

men skridt efter skridt når man målet. 

 

Fra "Escuela Razonada de la Guitarra" af Emilio Pujol 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" På guitaren er intet let " 

Andres Segovia 
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Etude opus 60 nr.5 
moderato 

Fernando Sor (1778-1839) 

fine 

D.C. al fine 

II I 

I 
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Minuet Henry Purcell (1659 -1695) 

Orient Joze de Azpiazu (1912 - 1986) 

Harm. XII 
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Andantino Ferdinando Carulli (1770-1841) 

Etude 
Tempo de marcia 

 

Johann Kaspar Mertz (1806-1856) 

4 
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Der står en lind 
(Ungersvendens falskhed) 

Grazioso 
fra opus 147 

 

Mauro Giuliani (1781-1829) 

 Gl. dansk folkevise 

arr. Flemming Weisdorff 

1 

1 

2 
4 

1 
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Etude opus 60 nr.13 Fernando Sor (1778-1839) 

Tourdion Carlo Calvi 1646 

0 
3 

  

2 
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Kunstflageoletter - Art.harm 

 

Flageolet-toner kan, som tidligere nævnt, spilles flere steder på guitaren, men den 

kraftigste får man på bånd XII - nøjagtig på midten af strengen.  

Kunstflageolet-toner (Art.harm.) er en spilleteknik, der benytter sig af den kraftige 

flageolettone midt på strengen, men på alle bånd, som almindeligt melodispil. 
 

Tonen tages med venstre hånd som normalt. Højre hånds pegefinger (I) berører 

samme streng nøjagtigt 12 bånd højere, og strengen anslås med ringfingeren (A) 
 

Ved en kunstflageolet-tone på 1. bånd sættes I-fingeren på 13.bånd, 

ved en tone på 2. bånd sættes I-fingeren på 14. bånd osv. 

Ved en løs tone ( 0. bånd) sættes I-fingeren derfor på 12. bånd. 
 

8va. - betyder, at tonen klinger en oktav over det noterede. 

 

 

 

                   Eks. Tonen F 

                     på 1. bånd 

 

                           Art.harm. 8va. 

                                               = 

                                                                        I            A 

 

                                                                     Bånd       Anslag 

                                                                      XIII 

 

Som øvelsesmelodier i kunstflageolet-spil er mange af de små enstemmige 

melodier i Flemmings Guitarbog 1 gode. 

Stille nu 

 

         Art.harm. 8va. 

Oluf Ring 

”Skalmeje” - På næsten samme måde som kunstflageoletter spilles en anden 

guitarteknik, som giver en blød, sprød ”orientalsk” klang. 

Strengen anslås nøjagtigt midt på det klingende stykke af strengen - med alminde-

ligt frit anslag (Tirando). Højre hånds anslag flyttes altså hele tiden 12. bånd højere 

end venstre hånds finger-placering. 
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Russisk folkemelodi 

Stykket kan have en normal bas-stemme spillet med tommelfinger (P) 

under melodistemmens flageolet-toner. 

Birken 

 

           Overstemme 

           Art.harm. 8va. 

Visa från Rättvik 
Svensk spillemandsmelodi 

arr. Flemming Weisdorff 

Art.harm.8va. 

Art.harm.8va. 

Nat. 
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Carnavalito 
allegro 

Folkemelodi fra Bolivia 

arr. Jesus Benites 

Menuet 
andantino 

 

Henry Purcell (1659-1695) 

i i 

i i 

i 

i 
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Estudio Blanco 
moderato 

 

Flemming Weisdorff 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

Ferdinando Carulli (1770-1841) Larghetto 
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Preludio nr. 2 
agitato 

 

Manuel Ponce (1882-1948) 

Flageolet-toner (Harm.) kan også skrives med: 

 

 

                      For at øge guitarens toneområde, stemmes i nogle musikstykker 

                      6. streng en tone ned fra E til D 

   6  = D 

 

Bemærk, og tonerne på 6.streng så befinder sig en tone (2 bånd)  

højere end normalt 
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Salterello 
allegro 

Vincenzo Galilei 16. årh. 

Harm. XII Harm. VII Harm. V 

SP. 

ST. SP. 

SP. 

ST. 

ST. 

nat. 

6  = D 
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Noderne i forskellige positioner 

 

Den samme tone findes ofte på flere forskellige strenge. 

Der er derfor mulighed for at undgå store venstrehånds-spring ved at finde tonerne 

i nærheden af hinanden. Derved spiller man på tværs af gribebrættet i stedet for på 

langs af strengen. 
 

Den samme tone klinger forskelligt på de forskellige strenge, så dette giver også 

mulighed for at vælge tonens placering ud fra en ønsket klangfarve. 

 

Oversigt over tonernes placering på de forskellige strenge:           

Findes kun på streng 6 

D        E         F       G        A       H       C        D       E        F 

E          F                        G                   A                      H       C               D               E      F 

E          F                        G                   A                      H       C               D               E      F 

H           C                        D                   E         F                 G              A               H       C 

G                       A                       H        C                  D                    E       F                G 

D                        E            F                     G                    A                H       C                D 

A                           H                C                   D                      E        F              G               A 

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

Noder med samme navn og farve: 

giver samme tone 
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Etude Napoleon Coste (1806-1883) 

The trees they grow high Gl. engelsk folkemelodi 

arr. Flemming Weisdorff 

  

V 

0 

2 



Tre dansesatser 

  

1. Mariona 
allegro 

 

Gaspar Sanz (1640-1710) 
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2. Danza de las Hachas 
allegretto moderato 

3. Españoletta 
allegro 
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Etude opus 60 nr.7 Fernando Sor (1778-1839) 

fine 

D.C. al fine 
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Side walkin` 
ragtime 

Christopher G. Camp 

Andante Johann Kaspar Mertz (1806-1856) 
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Allegro 

 

Mauro Giuliani (1781-1829) 
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Impromptu fra ”Albumsblade” 
andante 

 

Henrik Rung (1807-1871) 

Air Johan Anton Logy (1650 -1721) 

Harm.8va 

Harm.8va 

Harm.8va 
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Vals Ferdinando Carulli (1770-1841) 

fine 

D.C. al fine 
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Menuet 
fra ”Anna Magdalena Bachs Nodebog” 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Dobbelt kryds 

Dobbelt kryds      foran en node forhøjer den med en hel tone ( 2 bånd) 

og giver noden tilnavnet isis (Eks: Gisis) 

 

Dobbelt kryds kan ophæves med dobbelt opløsningstegn 
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Trio fra opus 57 Mauro Giuliani (1781 -1829) 

Andantino opus 44 nr. 7 Fernando Sor (1778-1839) 

fine 

D.C. al fine 
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fine 

Dal Segno al fine 

Taberna vieja 
Tango - moderato Gerald  Schwertberger (1941–2014) 

 

        Segno = Tegn til angivelse af bestemt sted i noderne 
 

Dal Segno = Fra tegnet 
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Andantino 
opus 35 nr. 2 Fernando Sor (1778-1839) 

Visa 
Preludio nr. 1 för gitarr - allegretto 

 

Hilding Hallnäs (1903-1984) 

Positioner 

Et romertal (eks. V, VII, X osv.) over noderne angiver, hvilken position de pågælden-

de noder skal spilles i. Positionen angives som det bånd, hvor 1. finger befinder sig, 

hvis alle 4 fingre sættes ned på gribebrættet - hvad de ikke behøver at gøre. 

En position angives altså for 1. finger, selvom det kun er 3. finger eller 4. finger, 

der befinder sig på gribebrættet. 

Et positions-skift angives ofte med en streg i mellem fingernumrene.  Eks. 3 3 
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Pavane nr.3 fra ”El Maestro” 
for vihuela Luis Milan (ca. 1500-1551) 

ST. SP. nat. 

ST. 

SP. 

nat. 
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Både lut og Vihuela (se Flemmings Guitarbog 2 side 59) er instrumenter, som stem-

mes næsten lige som guitaren. Det kan derfor ofte lade sig gøre, at spille musikken 

direkte på en guitar. Dog var strengene stemt lidt højere på disse instrumenter, og 

man kan derfor med fordel sætte en capo-tastro på 3. bånd, hvorved nogenlunde 

samme toneleje og en lidt lysere klang kan opnås. 

 

 

 

 

 

    Klassisk capo med                  Elastik-capo                       Mekanisk capo 

          violinskrue 
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Andantino Ferdinando Carulli (1770-1841) 
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Andantino 
opus 35 nr. 14 Fernando Sor (1778-1839) 

En tone, der punkteres, forlænges jo med halvdelen af sin værdi: 

 

                                                         =              = 3/8 

 

En tone, der dobbelt-punkteres, forlænges med halvdelen af sin værdi 

samt halvdelen af punktets (forlængelsens) værdi: 

 

                                                         =                = 3/8 + 1/16 = 7/16 
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        = ”Knude” bruges som stedangivelse i et musikstykke, hvor man ønsker at 

            ”binde” to dele sammen. 

 

             poi = derefter                            coda = slutningen 

 

Dal segno al         poi coda = Fra segno til        (knuden) derefter til slutningen. 

 

 

 

 

 

 

  El Vito - Canción Andaluz 

   allegro                                                                              Spansk Folkemelodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Coda 

 

 

                                                              Dal segno 
  

                                                             al         poi Coda 



        eller     eller           angiver en trille (lang trille) 

 

Trillen udføres som et hurtigt legato mellem hovednoden og noden over - 

med start på taktslaget. 

 

I ældre musik (før ca. 1800) startede trillen på tonen over hovednoden: 

 

                                                 Udføres: 

 

 

I senere musik (efter ca. 1800) startede trillen på hovednoden: 

 

                                                 Udføres: 

 

Ønsker man i den senere musik, at en trille skal starte på tonen over hovednoden, 

angives det med et kort forslag: 

 

                                                 Udføres: 

Menuet Johann Krieger (1652-1735) 
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Allegretto moderato 
opus 31 nr. 3 Fernando Sor (1778-1839) 
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Andantino opus 21 nr. 17 Matteo Carcassi (1792-1853) 

fine 

D.C. al fine 

Harm. 

Harm. 

Harm. 

D.C. al fine 

fine 

Cajita de musica 
allegretto moderato 

Bartolomé Calatayud (1882-1973) 
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Pazzamezzo 
allegretto (Evt. Capo på III) Anonym 

Menuet fra ”Don Juan” 
andantino Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
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2 Preludios Cortos 

1. moderato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. andante espressivo 

Manuel Ponce (1882-1948) 
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Forslag med tre toner               tager ligesom tidligere nævnte forslag sin værdi 

fra den node, de er bundet til, og spilles legato. 

 

Larghetto opus 35 nr.3                      Fernando Sor (1778-1839) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        angiver en Prall-trille (halv trille), og udføres som et hurtigt legato mellem 

hovednoden og tonen over. I ældre musik (før ca.1800) med start på taktslaget 

(betonet). I senere musik (efter ca.1800) med start før taktslaget (ubetonet) 

 

                  I langsom ældre musik:       I hurtig ældre musik:         I senere musik: 

 

                = 



Flemmings Guitarbog 3 - side 37   Copyright 2009 © Flemming Weisdorff 

        angiver en Mordent, og udføres som prall-trillen, 

blot mellem hovednoden og tonen under.  

 

                 I langsom ældre musik:       I hurtig ældre musik:          I senere musik: 

 

                 = 

 
 

2 satser fra Guitar-suite i D-mol  Robert de Viseé (ca.1655-ca.1733) 

 

1. Preludio  andante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Bourreé  allegretto 
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Rondo  poco allegretto Ferdinando Carulli (1770-1841) 

calando a tempo 
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rall. 
a tempo 

Vem kan sägla förutan vind Svensk melodi arr. Flemming Weisdorff 

      

= Tommelfinger                 Calando = faldende tonestyrke og tempo 

    gennemslag 
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Leo Brouwer (1939-) 2 Estudios Sencillos 

(Enkle etuder) 

 

Nr.1 Movido   (1.00 min.) 

Cantado el Bajo 

Cantado el Bajo 

marcato 

sonoro 

morendo 

El Bajo = Understemmen                  Morendo = Hendøende styrke 

Buerne skal opfattes som fraseringsbuer og angiver melodiens fraser 
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Nr.2 ”Coral”   (2.00 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         =   Tenuto  =  Båret, fremhævet tone                      Meno =  Mindre 

Ojos Azules Folkemelodi fra Chile 

arr. Jesus Benites 

sonoro 
dim. 

dim. 
meno 
sonoro 

rit. 
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Francesco Molino (ca.1775-1847) Sonate i C-dur 

1. sats   andante 

           Dolce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ad lib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad lib.  =  Ad libitum  =  Frit foredraget, efter behag 
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2. sats   Rondo 
allegretto 
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Minore 
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Flemmings Guitarbog 3 - side 46   Copyright 2009 © Flemming Weisdorff 

Larghetto Matteo Carcassi (1792-1853) 

Senza =  Uden 

rep. =  repetition -  gentagelse 

fine 

D.C. al fine 
senza rep. 

Harm. 8va Harm. 

8va 
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Gaspar Sanz (1640-1710) 

 

                                            (i uddrag) 

Som andre komponister i baroktiden bruger Gaspar Sanz de vanlige ornamenter: 

      = pralltrille og        = mordent, og ligesom andre triller fra samme tid 

udføres disse med start på taktslaget. 

Men hos Sanz spilles trillen (kaldet Trino = T) altid med start på hovednoden 

og går op til noden over. Mordenten spilles som sædvanligt. 

                                               I langsom musik:                 I hurtig musik: 

 

                                = 

 

Om ornamenter siger Sanz i forordet til sin bog fra 1674, at: 

”De kan spilles, også hvor de ikke er noteret 
 

Villanos   allegretto 
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Pavane   moderato 

Rujero   allegro 
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Españoletta   allegro 
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Canario 

allegro 

II 

II 

VII 

VII 
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2 

II II 

II II 

VII 

VII 



Allegretto moderato poco agitato e espressivo  Fernando Sor (1778-1839) 
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Flemming Weisdorff 

Estudio Verde 
largo 

Art.harm. 

8va 
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Silvius Leopold Weis (1686-1770) 

Gagliard 

allegro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 6  = D 
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Allegretto Matteo Carcassi (1792-1853) 

= Forte - og lige derefter piano 
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Boceto Andaluz 
allegretto 

 

Bartolomé Calatayud (1882-1973) 

2 2 
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Rasg. = Rasguado = Rytmisk Arpeggio. Spansk (flamenco) teknik, som 

udføres med neglene, der hurtigt efter hinanden slås ned over strengene, 

ofte i komplicerede, rytmiske højrehånds figurer. 

 

                            = Staccatissimo  meget kraftigt staccato 
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Flemming Weisdorff Estudio Rojo 
larghetto 

poco lento 

Harm. XII 
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tempo 1 

Harm. XII 

tempo ad libitum 

SP. ST. 

De højeste toner på   1    streng 

 
 

                                                                 XII            XV             IX 

                                                                 E     F        G      A     H 

 

 

            E    F    G    A    H 
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Menuet og trio 
con moto 

Leonhard von Call (1767-1815) 

fine 

Menuet 
D.C.  

Trio 

Calando a tempo 



Largo 
2. sats fra Koncert i D-dur for lut og strygere 

Antonio Vivaldi (ca.1678-1741) 

arr. Flemming Weisdorff 
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II 4 

3 
V VII III 

II 
IV II 

4 

IV II 

III 

II 

V 
I VII 

II 



Etude nr.9 fra ”Snadne etudy pro kytaru” Milan Zelenka & Jana Obrovska 
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rit. 



Hvis man nedstemmer guitarens 3. streng fra G til Fis, får man den stemning, 

som vihuelaen og lutten havde, og kan derfor spille disse instrumenters musik 

direkte fra notationen. Kan, som tidligere nævnt, spilles med capo på bånd III. 

Angives ved   3   = Fis        (I nogle noder  3a  en Fa   ) 

 

Stykket kan også spilles med normal guitarstemning, men bemærk så, at finger-

sætningen ikke passer, samt at enkelte nodeværdier vil klinge kortere. 

 

Pavana muy llana para taner                             Diego Pisador 1552 

(Pavane, meget simpel at spille) 

 

Despacio  (Roligt     = 72) 

 

 

 

 

 
3  = Fis 
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Fernando Sor (1778-1839) 
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Allegretto opus 35 nr.22 
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Ingegerds samba Flemming Weisdorff 

fine 

Dal Segno al fine 
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Etude  andantino Mauro Giuliani (1781 -1829) 

Preludio nr.2 ”Semplice” Hilding Hallnäs (1903 -1984) 

ST. 

SP. 

SP. 

ST. 
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Romanza Española Anonym spansk 

fine 

D.C. al fine 
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Anonym 1500-tallet Kemp´s Jig 

 

 

 

 
 

6  = D 

Prall-trillen her starter på hovednoden, og går opefter. 

2 
 



Flemmings Guitarbog 3 - side 69   Copyright 2009 © Flemming Weisdorff 

Canción popular Española nr.24 Manuel Ponce (1882 -1948) 
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Scherzo fra opus 333 Ferdinando Carulli (1770 -1841) 

3 
2 
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3 Estudios Sencillos 

 

 

 

Estudio nr.5 
allegretto  (1,15 min.) 

Leo Brouwer (1939-) 

sonoro 

sonoro 

rall. 
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Estudio nr.6 moderato (1,25 min.) 



, 

Estudio nr.7 
Lo mas rapido posible (Så hurtigt som muligt) (0,45 min.) 

sub. 

sub. 

sub. 

sub. 

secco 

marc. 

cresc. molto 

cresc. 

SP. 
Nat. 

Sub. = Subito = Pludselig                  Secco = tørt 

                                    = Fraseringspause 
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Fernando Sor (1778-1839) Etude opus 31 nr.4 

andante 
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John Dowland (1563-1626) The most high and mighty 

Christian the Fourth, 

King of Denmark, His Galliard 

= sforzando = Kraftig lydstigning, fremhævning af en enkelt tone eller akkord. 
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Allegretto opus 60 nr.9 Matteo Carcassi (1792-1853) 

poco rit.            a tempo 

poco rit. 
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Larghetto Mauro Giuliani (1781 -1829) 
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Preludio ”Lágrima”  (Tårer) 
andante 

Francisco Tárrega (1852-1909) 

 

”Fortolkning skal være som livet - 

en eksplosion af frihed” 
Andres Segovia 

D.C. al fine 

fine 

Original fingersætning i takt 7 (A) og 10 (B): 

A: B: 

A 

B 
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Marcia fra ”Liten Serenad” opus 39 
allegro moderato 

Coda 

D.C. senza rep. poi Coda 

          eller         = Portato = Let adskilte toner. Båret, men dog adskilte. 

 

Pizz. = Pizzicato = Tonerne dæmpes med højre hånd ved stolen, samtidigt 

                               med anslaget, som ofte er med P-fingeren 

Dag Wirén (1905-1986) 
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Fernando Sor (1778-1839) Rondo opus 48 nr.6  allegretto 
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ST. SP. Nat. 

tempo ad libitum a tempo 

SP. 

Nat. 

Nat. 

Nat. 

ST. 

SP. 
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a tempo 

rit. 

Pizz. 
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Nat. 
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Catalansk folkemelodi 

arr. Miguel Llobet (1878-1939) 
El Testament D´Amelia 
andante espressivo 

 

 

 

 

 

 

6  = D 

Harm. VII 

Overstemme  Art. Harm.  8va 

Nat. 

Harm. XII 
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Mazurka ”Adelita” Francisco Tárrega (1852-1909) 

 

poco cresc. 

rit. 

fine 

D.C. al fine 

poco rit. 

molto ten. 

a tempo 

a tempo 

rit. 

Ten. = Tenuto =  Båret, udholdt 

Molto = Meget 

 

 

 

Simili = Mage til, det samme. 

Doloroso = Smerteligt, bedrøvet 
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Preludio nr.3 ”Bach in memoria” 
andante 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 

 

rall. 

a tempo 

rit. 

a tempo 

Fingersætning simili 

Fing. simili 

Fing. simili 

rall. 

rit. 
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molto adagio e doloroso 

andante 

espressivo 

rall. a tempo 

rit. 
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Skalaøvelser i dur og mol 

Baseret på ”Segovias skalaer”. Øves med alle anslagstyper/kombinationer og 

gerne med forskellig taktinddeling i forskellige tonearter. 

 

1. Durskala fra  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Durskala fra  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Molskala (melodisk) fra  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Molskala (melodisk) fra  5 



Tabulatur 
 

Vihuela Tabulatur - til Luis Milan: Pavane nr. 3 fra ”El Maestro” (se side 26) 

 

 3  = Fis ( 1. streng øverst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-strengs Barokguitar Tabulatur - til Gaspar Sanz: Canario fra 

”Instruccion de Musica sobre la Guitarra Española 1674” (se side 50) 

Normal stemning (1.streng nederst) 
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Musikalske former 
(kompositionsformer) 

 

Kompositionsformer på nogle af de stykker, der forekommer i 
Flemmings Guitarbog 1, 2 og 3. (Fortsat fra Flemmings Guitarbog 2) 

 

Aria (Air, Ayre) 

Betyder vise, sang eller melodi. Oprindeligt betegnelse for solosang med akkom-

pagnement fra 1600-tallet. Hjemmehørende i oratorium og opera, men forekom-

mer som instrumentalmusik i form af stykker med stærk melodisk, sangbar ka-

rakter. 

 

Bossa nova 

Også kaldet jazz´n samba. En blanding af den brasilianske, folkloristiske samba 

og den rolige "cool"-jazz, lanceret i slutningen af 1950-erne af Stan Getz, Gilber-

to, Jobim m.fl. Sambaens sydamerikanske rytmer blandes med jazzens stil, og 

den lidt "forfinede" Bossa Nova med de karakteristiske rytme-"lift" opstår. 

 

Etude (Estudio) 

Øvelses-stykke, studie. Enkelt stykke musik, ofte tredelt med vægt på et særligt 

spilleteknisk eller foredragsmæssigt problem. Mange etuder er dog også af stor 

musikalsk værdi og nærmest komponeret som koncert-etuder. 

 

Fantasi (Fantasia, Fancy) 

I ældre instrumentalmusik et let og fuga-lignende (se dette) stykke musik, men 

ret frit behandlet. Hyppig for vihuela og lut i 1500-tallets Italien og Spanien. Se-

nere mere udbredt og på andre instrumenter, særligt i England for viola-

ensembler. I nyere musik kendetegner det en fri kompositions form med improvi-
sationstræk (se dette), nogle gange i form af variationsrækker eller potpourrier. 

 

Fuga 

(betyder flugt) barokmusikkens udvikling af kanon (se denne), melodi i flere 

stemmer, hvor 1.stemme (dux) starter et tema, som gentages i et andet tonele-

je, når 2.stemme (comes) senere træder ind. Hertil danner 1.stemme en mod-

stemme (kontrapunkt). Efter et kort mellemspil træder 3.stemme ind med temaet 

spillet en oktav over eller under 1.stemme. Flere stemmer kan efterhånden træde 

til, og melodien indføres i alle stemmer - kaldet fugaens eksposition. Derefter for-

mes stykket ad forskellige veje til et helstøbt kontrapunktisk og flerstemmigt 

værk. 

Fugaens mester var J.S. Bach, der lod den indlede med et Preludie (se dette) 

 

Gagliard (Galliard, Gaillard) 

Italiensk lystig, livlig springdans fra 1500-tallet i tretakt, ofte efterdans til Pava-

ne, som den kan være en hurtig variation over. Også med i den tidlige instrumen-

tal-suite, men bliver i 1600-tallet fortrængt af Couranten (se denne) 

 

Impromptu 

(indfald eller improvisations-stykke) Kompositionsform, der anvendes i den ro-

mantiske periode som et oftest en-satset solostykke af let og lyrisk karakter, 

nærmest som en nedskrevet improvisation. 



Improvisation 

Frit opfundet stykke eller udsmykning af komposition, der opstår og spilles umid-

delbart. Forekommer i barokmusik og i den klassiske musiks "frie kadencer". Er 

en væsentlig faktor i nyere rytmisk musik som jazz, rock mm. 

 

Koncert 

Udover det, at fremføre musik (koncertsal, koncertflygel), menes der også med 

ordet en bestemt kompositionsform for et solo-(evt. Duo, trio mm.) instrument 

samt orkester. Fra 15-1600-tallet forekommer Concertoer for en eller flere soli-

ster med akkompagnement af andre instrumenter (Basso Continuo). Senere bl.a. 

via Bach og Vivaldi med større orkester og stykket delt i 3 satser, i reglen hurtigt-

langsomt-hurtigt, 

I klassisk musik bliver koncerten mere symfonisk opbygget, og solostemmen går i 
retning af det meget virtuose. For guitar er der skrevet koncerter af bl.a. Sor, 

Carulli, Giuliani, Rodrigo, Villa-Lobos og Ponce. 

 

Lesson 

(lektion) I 16-1700-tallets England benyttet som titel på et mindre musikstykke. 

Til tider menes der omtrent det samme som etude, studio, übung. 

 

March (marcia) 

Stærkt rytmisk musikstykke i gående bevægelse og to-takt. Oprindeligt dans fra 

1500-tallet. I forbindelse med militærmusik af tungere karakter med nationalt 

islæt. I kunstmusikken mere let og hurtig, men også langsomme sørgemarcher 

forekommer. 

 

Maxixe 

Brasiliansk dans i moderat to-takt med enkle synkoperede rytmer, forgænger til 

samba. Opstod i slutningen af 1800-tallet og senere kendt i Europa. 

 

Mazurka 

Polsk pardans i 3/4 i moderat tempo (tempovariationer forekommer dog) rytmisk 

stærkt markeret og med 1. slag opdelt og vægt på 2. eller 3. Slag. Udviklet om-

kring 1700-tallet. Populær modedans i midten af 1800-tallet i hele Europa og 

brugt i instrumentalmusikken af bl.a. Chopin. 

 

Passamezzo 
Italiensk temmelig livlig 1500-tals dans i lige takt. Til tider en hurtig variation af 

en Pavane, efterfølges ofte af en Salterello. 

 

Pavane 

(efter italiensk "pavo" = påfugl). Højtidelig og langsom skridtdans fra 1500-tallet i 

Italien og Frankrig. Almindeligvis i lige takt og ofte efterfulgt af en hurtigere tre-

takts-dans. Vinder senere indpas i instrumentalmusikken bl.a. i suiten, og er ble-

vet brugt op til hvor tid af bl.a. Ravel. 

 

Preludio (Præludium, Prelude) 

Forspil. Oprindeligt fri improviseret orgelindledning til gudstjeneste eller salme-

sang. Som kompositionsform findes det fra 1500-tallet for orgel, cembalo og lut. 

Opstået som følge af improvisationens (se dette) legen med akkorder og passa-

gespil. Senere i barokken deles den i to dele - Preludio og Fuga (se denne), og får  
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efterhånden karakter af en ensartet komposition i hvilken J.S. Bach står som en 

uovertruffen mester. 

Preludier træffer man hos mange komponister gennem tiderne, for guitar hos 

Sor, Carulli, Ponce, Villa-Lobos m.fl. På guitar former Preludiet sig oftest som en 

fantaseren over akkordrækker gennem et delvist fast brydningsmønster i højre 

hånd. 

 

Ragtime 

Jazz-klaverstil der blev moderne omkring år 1900 i syd-USA. Senere omkring 

1920 populær i Chicago og New York. Karakteristisk ved en fast basstemme, der 

spilles på lige 4/4-taktslag, mens melodilinjen spilles med udsmykninger og syn-

koper. 

 
Romance (Romanza) 

Oprindeligt betegnelsen for en spansk, lyrisk folke-vise. Senere, fra 1700-tallet, 

gælder det for sange, opera-arier af romantisk, følelsesfuld karakter. I instrumen-

talmusikken menes der en lyrisk, sangbar melodi for solo- eller flere instrumenter 

eller orkester. 

 

Salterello 

Italiensk dans i hurtig tredelt takt fra 1500-tallet, ofte efterdans til Passamezzo 

(se denne) hvoraf musikken ofte var en variation. Senere i 1800-tallet forekom-

mer den som en ildfuld, spansk dans i 3/8 el, 6/8 med punkteringer på betonede 

taktslag. Bruges også af de klassiske komponister. 

 

Scherzo 

(spøg/skæmtfuldt stykke) fra 1600-tallet et instrumentalstykke af let og munter 

karakter. Overtager i 1800-tallet Menuettens rolle i symfonier og sonater, hvor 

den får en livlig, virtuos stil med stærk tendens til lunefuldhed, hvad angår over-

raskende musikalske udtryk og former. 

 

Scherzino 

Lille Scherzo 

 

Trio 

Selvstændig mellemdel (B) i forbindelse med Menuet, Scherzo, March (A) mm, 

som spilles i ABA-form. Er ofte mere rolig end A-stykket, som den skal stå i kon-
trast til, og spilles ofte i en anden toneart. 
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Guitarkomponister 

 

Lidt om nogle af de komponister, der forekommer i 

Flemmings Guitarbog 1, 2 og 3. (Fortsat fra bog 2) 

 

 

Renæssance og barok: (ca. 1500-1750) 
 

Luis Milan ca.1500-ca.1561 

Spansk komponist og vihuelaspiller. Var den første, der udgav en musiksamling 

for vihuelaen: "El Maestro" med 40 fantasier, 6 pavaner og ca.20 sange. Milan var 

hofmusiker i Valencia, og hans musik minder meget om den samtidige italienske 

lut-stil. Stykkerne, som er skrevet i tabulatur-system, spilles med omstemning af 

3.streng til fis i dag ofte på guitar. 

 

Antonio Vivaldi ca.1678-1741 

Italiensk komponist og violinist. Med sine over 400 koncerter 

er han en af barokkens betydeligste komponister. Ansat 1707-

1740 i Venedig. Kapelmester og succesrig opera-, koncert- og 

kammermusikkomponist. Vivaldi har skrevet for næsten alle in-

strumenter deriblandt mandolin og lut. Af disse stykker er hans 

D-durkoncert for lut og strygere den mest kendte og oftest spil-

lede, i dag lige så tit på guitar. 

 

Johann Sebastian Bach 1685-1750 

     

     Tysk komponist og musiker - barokkens store og betydnings 

    fulde mester. Har skrevet utallige orgelværker, koncerter, solo

    stykker mm. for mange forskellige instrumenter, først og frem

    mest strygere, blæsere og cembalo. Skrev også 4 suiter for lut, 

    som nu ofte bliver spillet på guitar. Derudover hører trans- 

    skriptioner af hans klaver, cello og violinstykker i dag til det 

    faste guitarrepertoire. 

 

 

Silvius Leopold Weis 1686-1770 

Tysk komponist og lutspiller. En af tidens bedste virtuoser, ansat ved hoffet i 

Dresden. Han kom i forbindelse med J.S. Bach, som skrev sin E-dur suite for lut 

til ham. Weis skrev selv meget, ca. 60 lutsuiter og en del småstykker, som i de-

res virtuose udformning i dag også spilles på guitar. 

 

 

Klassisk guitarmusik: (ca. 1750-1900) 
 

Francesco Molino ca. 1775-1847 

Italiensk violin- og guitarvirtuos. Rejste meget bl.a. Til Spanien. Boede efter 1820 

lang tid i Paris. Udgav en skole og skrev talrige værker for guitar, bl.a. en guitar-

koncert. 
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Leonhard von Call 1767-1815 

Tysk/østrigsk guitar-lærer og komponist, først og fremmest af letspillelig 

"husmusik". Selv spillede han fløjte, mandolin og guitar, og ved sin død var han 

ansat som kammermusiker ved hoffet i Wien. 

 

Johan Kaspar Mertz 1806-1856 

Født i Ungarn og flyttede i 1840 til Wien, hvor stor succes som guitarist og kom-

ponist medførte en lang række koncerter i Europa. Har skrevet ca.100 værker af 

høj musikalsk kvalitet. Som guitarist hvor han ofte spillede på en guitar med 4 

ekstra basstrenge, var han overordentlig virtuos. 

 

Henrik Rung 1807-1871 

    Dansk komponist og guitarist. En af de eneste repræsentanter 
    for klassisk/romantisk guitarspil i Danmark. Spillede fra 1828 

    kontrabas i det kgl. Kapel og var fra 1842 syngemester på Det 

    kgl. Teater. Skrev mange sange og salmer, samt en del kom -

    positioner for en eller flere guitarer. Hans opus 1, som er af  

    meget høj sværhedsgrad, er som en slags hyldest opbygget  

    ligesom Fernando Sor's opus 1, og det er tydeligt at inspiration 

    sydfra har nået Rung i Danmark. 

 

 

Francisco Tárrega 1852-1909 

Grundlægger af den moderne guitarteknik og betydningsfuld 

som lærer for senere guitarister. Født i Spanien er Tárrega 

opvokset med guitarspil, og han begyndte allerede som dreng 

med at spille. Fik som ung undervisning af virtuosen Arcas 

(elev af Aguado), og gik på Madrids konservatorium i kompo- 

sition. Efter mange eksperimenter endte Tárrega med at spille 

uden negle for at få en blød, karakteristisk klang. Han forskede 

i guitarens klangmuligheder og udformede et nyt anslag, 

apoyando - (støtteanslag). Komponerede og arrangerede 217 

guitarværker, som for eftertiden står som musikalske perler i 

virtuos stil. Hans betydning for guitar-spillet i dag er enorm 

både som tekniker og komponist. 

 

Nyere tid 
 

Miguel Llobet 1878-1939 

        

       Spansk guitarvirtuos, elev af Tárrega, og hans 

       spillestil var meget præget af lærermesterens. 

       På et enkelt punkt afveg den dog væsentligt -  

       Llobet spillede med negleanslag. Han har des- 
       uden arrangeret og transskriberet en del folke- 

       sange og musikstykker til guitar i en for Tárrega-

       skolen karakteristisk stil. 
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Manuel Ponce 1882-1948 

     Mexicos mest betydningsfulde komponist i nyere tid. 

     Studerede i 1905 klaver og komposition i Europa og 

     virkede senere som lærer og komponist i Mexico. Skrev i 

     1914 en verdensschlager "Estrelita" og derudover en  

     mængde sange, klaver- og orkesterstykker ofte af lyrisk 

     karakter. Sikkert dog mest kendt for sine guitarværker  

     bl.a. "Concierto del Sur" for guitar og orkester, der blev til 

     i tæt samarbejde med andres Segovia, idet Ponce ikke  

     selv spillede guitar. Som en musikalsk spøg mellem de to 

     skrev han i 30-erne en del værker i gammel stil. Disse  

     blev af Segovia fremført som nyfundne værker af gamle 

     mestre, og først i 70-erne afslørede Segovia den rette op-
     havsmand. Ponce har skrevet mange andre sonater, præ-

     ludier mm., der står som perler i guitarlitteraturen. 

 

Heitor Villa-Lobos 1887-1959 

Brasiliens mest betydningsfulde komponist, og med ca.3000 

værker på sin opusliste er han verdens mest produktive. 

Omkring århundredeskiftet spillede han cello og guitar på 

cafeer og gader i Rio de Janeiro. Der lærte han sig choro, 

maxixe, samba og andre populære danse- og musikformer. 

Rejste i 1910-erne rundt i Brasilien og studerede landets 

folkemusik. Besøgte Paris 1923-30 og blev i 1940-erne op- 

taget af at organisere Brasiliens musikliv. Rejste som dirigent 

rundt i hele Sydamerika. Villa-Lobos musik er en sydende 

blanding af alt hvad han kender til - romantik, barok, folklore 

og modernisme. Blandt guitarværkerne er hans 12 etuder for 

Segovia fra 1929 og hans 5 præludier (oprindeligt var der 6, 

men et er forsvundet) fra 1940 samt hans "Suite popular 

Brasileira" fra 1912 mellem de mest spillede. 

 

Hilding Hallnäs 1903-1984 

Svensk komponist og organist. Har skrevet symfonier, kammermusik samt en del 

musik for guitar tilegnet guitaristen og landsmanden Per-Olof Johnson. 

 

Leo Brouwer 1939- 
        Cubansk komponist og guitarist, ansat ved 

        konservatoriet i Havanna. En af nutidens  

        mest betydningsfulde guitarkomponister, og 

        som guitarist er han specialist i fortolknin- 

        gen af moderne musik. 



Flemmings Guitarbog 3 - side 96   Copyright 2009 © Flemming Weisdorff 

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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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. 

 

Et        Dobbeltkryds foran en node forhøjer noden med to bånd (en hel tone). 

           Giver den tilnavnet ISIS 

Et        Dobbelt-b foran en node sænker noden med to bånd (en hel tone). 

           Giver den tilnavnet ESES 

Et        Dobbelt opløsningstegn ophæver        og 

 

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

r 

Styrketegn - Dynamiske betegnelser 

        = Piano-forte = Først piano og lige derefter forte. 
 

        = Forte-piano = Først forte og lige derefter piano. 
 

Forstærkning, fremhævning af enkelt tone eller akkord: 
 

         = Sforzando               = Sforzato                  eller rinf. = Rinforzando 
 

         = Ekstra kraftig fremhævning. 
 

         = Stærk fremhævning fulgt af et pludseligt piano. 

Piano-pianissimo              Pianissimo              Piano             Mezzopiano 

Ekstra meget svagt             Meget svagt              Svagt               Halvsvagt 

Mezzoforte                Forte                Fortissimo             Forte-fortissimo 

Halvkraftigt               Kraftigt             Meget kraftigt      Ekstra meget kraftigt 

4 x forte                og 4 x piano              bruges også. 

                       Crescendo                                   Diminuendo 

                  Styrken skal stige                            Styrken skal falde 
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Morendo (Mor.), Smorzando (Smor.) = Hendøende til næsten uhørbarhed. 
 

Calando = Aftagende både i styrke og tempo. 
 

Allargando = Tiltagende styrke og aftagende tempo. 

 

 

    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 bog 2 side 21) 

 

 

        Værdien deles i 3 lige lange toner. 

    Trioler   Også Femtoler   5  , Sekstoler   6   , 

        Syvtoler   7    osv. findes. 

 

 

 

    Marcato   Tonen markeres kraftigt. 

 

 

    Staccato  Korte, enkeltstående toner. 

 

 

 

    Staccatissimo Meget Staccato. 

Perdendo, Perdendozi, Mancando, Stingendo (sting.), Esperando = 

Hendøende, aftagende i styrke. 
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     Tenuto Tonen spilles båret, fremhævet. 

 

 

     Portamento eller Portato 

     Tonerne spilles båret, men let adskilte. 

 
 

    Harm. 

    (eller Arm.) Flageolet-toner  (se Bog 2 side 40) 

 

     8va. = Octava Skal klinge en oktav højere. 

    Art.harm 

     Kunstflageolet-toner 

     (se side 8) 

 
 

   Fermat Tonen, akkorden eller pausen 

     holdes længere end normalt. 

 

 

   Arpeggio Akkorden anslås opbrudt. Er der en pil, 

       så anslås der i pilens retning. 

 

    Rasg. eller Rasguado 

    Spansk, rytmisk negle-arpeggio. (se side 57) 

 

   Positionsskift (Her skiftes fra position I til V) 

 

 

 

   Glissando Hørbart glidende skift mellem tonerne. 

 
 

   Repetition Opdeling i 32-dels noder 

      Udføres således: 

 

   Tremolo  Opdeling i 32-dels noder 

      Udføres således: 

 

   Tremolo  Opdeling i 16-dels noder 

      Udføres således: 

 

Antallet af skråstreger angiver hvilken nodeværdi, nodelængden skal opdeles i. 
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     III  Barré  Evt. med angivelse af bånd nr. 

      1. finger lægges over flere strenge. 

 

 

   Langt forslag. Findes kun i ældre musik                  = 

   (16-1700 tallet). En Lille ikke-gennemstreget node, 

   som deler hovednoden i 2 lige lange noder. 

   Udføres således:                                                     = 

 

 

   Dobbeltslag. Udsmykning, der deler en node i 4 korte toner 

   startende med tonen over hovednoden. 

 

   Anbragt over noden udføres den således: 

 

 

   Anbragt mellem noderne udføres den således: 

 

 

   Omvendt skrevet udføres den således: 

 

 

   Fortegn over eller (og) under forhøjer eller 

   sænker bi-tonerne: 

 

 

    Dobbeltslag kan også skrives med 

    små noder. Udføres således: 

 

Triller 

 

         eller     eller        Trille (lang)  (se side 31) 
 

          Prall-trille (kort) (se side 36) 
 

          Mordent (se side 37) 
 

 Disse triller, mordenter og dobbeltslag skal kun opfattes som skematiske 

 grundformer. I virkeligheden findes der meget stort antal varianter, særligt 

 fra Barok-tiden, som for hver komponist kræver et dybere studie, hvis man 

 ønsker en korrekt udførelse af deres musik. 



Flemmings Guitarbog 3 - side 101   Copyright 2009 © Flemming Weisdorff 

”Skalmeje”  (se side 8) 

Vibr.   Vibrato 

Pizz.   Pizzicato - Dæmpede toner. (se side 79) 

ST.    Sulla Tastiera - Der spilles ved gribebrættet. 

SP.    Sulla Ponticello - Der spilles ved stolen. 

Nat.    Naturlig tone - Ophæver en tidligere angivet brug af 

    ST. SP. Pizz. Harm. mm. 

    Nodetegn for nærmere angivet lyd: 

    eks. slag på dækket el. lign. 
 

IV    Romertal angiver bånd-nr. eller 

    positions-nr. ( Tallet angiver 1. fingers placering) 
 

 6  = D   6. streng nedstemmes til D (se side 12) 
 

 3  = Fis   3. streng opstemmes til Fis (se side 63) 
 

 6  = F   6. streng opstemmes til F (sjælden) 
 

Tempo-angivelser 
 

   Grave  Tungt, alvorligt, meget langsomt 

   Largo  Bredt, langsomt 

   Larghetto Lidt mindre langsomt 

   Lento  Langsomt 

   Adagio  Behageligt langsomt 

   Andante  Roligt gående 

   Andantino Roligt strømmende 

   Moderato Middel, jævnt tempo 

   Allegretto Lidt hurtigt 

   Allegro  Hurtigt, livligt 

   Vivace  Endnu hurtigere 

   Presto  Meget hurtigt 

   Prestissimo Hurtigere end Presto 
 

Stringendo (string.) - Accelrando (accel.) - Affretando - Incalzando: 

     Gradvist stigende tempo 
 

Rallentendo (rall.) - Ritardando (rit.) - Rilascendo - Ritenendo - Slentado: 

     Gradvist faldende tempo 
 

Ritenuto (riten.)  Øjeblikkeligt langsommere. 

Calando    Aftagende i både tempo og styrke. 

Allargando   Aftagende tempo med tiltagende styrke. 

A tempo (a To)  Som tidligere tempo. 

Tempo 1   Som 1. tempo. 

Tempo di    Tempo som (Marcia, Menuetto mm.) 
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Musikalsk ordliste 

A - i, for, i stil med 

Abbandono (con) - hengivelse 

Abbandonatumente - hengivent 

A cappriccio - med frit legende foredrag 

Ad libitum (ad lib.) - efter behag 

Affetto (con) - følelse, lidenskab 

Affettuoso - lidenskabeligt 

Agitato - heftigt, bevæget (tempo) 

Allagramente - rask, muntert 

Amabile - elskværdigt 

Amoroso - kærlighedsfuldt 

Animato - livfuldt, bevæget 

A piacere - efter behag 
Appassionato - lidenskabeligt 

Assai - meget 

Atonal - uden toneart, grundtone 

 

Bajo (el) - under (stemme) 

Barbato - vild, barbarisk 

Bizzaramente - besynderlig, lunefuld 

Brillante - glansfuldt 

Brio (con) - liv, munterhed 

 

Calore – varme 

Canción - sang 

Cantabile - sangbart, syngende 

Cantando - sangbart, syngende 

Capotastro (capo) - anordning til 

  påspænding på gribebrættet til ændring 

  af tonelejet 

Capriccio - lune, indfald 

Capriccioso - lunefuldt 

Carezzevole - indsmigrende 

Coda - slutning 

Con - med 

Concitato - ophidset 

Corto - kort 
 

Da – fra 

Dal - fra 

Da capo - (D.C.) - forfra 

Deciso - bestemt 

Deliberato - beslutsomt 

Delicato - med finesse 

Determinato - bestemt 

Devozione (con) - andagt, hengivenhed 

Distinto - klart, bestemt 

Divoto - ærbødigt, hengivent  

Dolce - blidt 

Dolente - smertelig 

Doloro - smerte 

Doloroso - smertelig 

 

E, ed, et - og 

Energico - energisk 

Eroico - heroisk 

 

Feroco - heftigt, vildt 

Festivo - festligt 

Fiero - stolt 

Flebile - klagende 
Flessibile - bøjelig, smidig 

Forza (con) - kraft 

Frasco - frisk, livligt 

Fretta - hast, hovedkulds 

Frettando - jagende, hastig 

Funebre - sørgeligt 

Fuoco (con) - ild, fyrighed 

Furioso - rasende, stormfuld 

 

Gentile - behageligt, venligt 

Giocoso - muntert, lystigt 

Gioia - glæde 

Giusto - rigtig, nøjagtig passende 

Glissando - glidende 

Grandioso - storslået, herlig 

Gravita - alvor, tyngde 

Grazioso - yndefuldt 

Grazia (con) - ynde, gratie 

 

Impetuoso - heftig, voldsom 

Indeciso - djævelsk, infernal 

Infernate -  djævelsk, infernal 

In modo di - i stil med 

Inquito – uroligt 
Insensibile - ufølsom, umærkelig 

Ira - vrede, hidsighed 

 

Jubiloso - jublende 

 

Lacremoso - grædende, tårefuldt 

Lamentabile - klagende 

Lamentando - klagende 

Lamentoso - klagende 

Largamente - bredt 

Leggiero (legg.) - let 
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Lene, leno - blid/mild 

Lieto - glad 

Lirica - lyrisk 

Lugubre - dyster, uhyggelig 

Lusingando - indsmigrende 

 

Ma - men 

Macabre - makaber, uhyggelig 

Maestoso - majestætisk, lidt langsom 

  og højtidelig 

Maggiore - dur-del (l forbindelse med 

  rondo, variationsrækker mm.) 

Maliconia - melankolsk 
Marcato - markeret, fremhævet 

Martelato - kraftig staccato 

Marziale - marchagtig, krigerisk 

Melancoli - melankolsk 

Meno - mindre 

Mesto - sørgelig, bedrøvet 

Mezzo - halv, middel 

Minccioso - truende 

Minore - mol-del (l forbindelse med 

  rondo, variationsrækker mm.) 

Misterioso - mystisk, hemmelighedsfuldt 

Molto – meget 

Morbido - blød, veg 

Morendo - hendøende (styrke) 

Mosso - bevæget 

Moto (con) - bevægelse 

Movido - bevægeligt 

 

Narrante - fortællende 

Niente - intet 

Nobile - nobelt, ædelt 

Non - ikke 

 

Opus - nr.angivelse i kompositionsrække 
Ordinario - ordinær, almindelig 

Ossia - eller 

Ovvero - eller 

Passionato - lidenskabeligt 

Pastoso - blød, mild 

Patetico - patetisk, højtidelig 

Per - gennem, for 

Perdendo - hendøende (styrke) 

Pesante - tung, med vægt 

Petit, petite - lille 

Peu - lidt 

(un) peu - en smule, noget 

Peu a peu - lidt efter lidt 

Piacevole - behageligt 

Piangendo - grædende 

Piu - mere 

Placido - roligt, stille 

Plus - mere 

Poco - lidt, smule 

Poco a poco - lidt efter lidt 

Poi - derefter 

Polyfoni - flerstemmighed 

Pomposo - pompøs, pragtfuld 

Pour - for 

Pressante - pressende, ilende 

  (tempo = accel.) 
Pronto - hurtigt, parat 

 

Quasi - næsten, som om 

Que - som, end, at 

 

Rabbia - raseri 

Raddolcendo - mildnende 

Rapido - hurtigt 

Ravivando - genoplivet, 

  atter bevægelig 

Rigoroso - strengt (tempo) 

Rinforzando - forstærket tone 

  eller akkord 

Risolute - beslutsomt 

Risvegliato - igen opvågnet, 

  atter livlig 

Rubato - med afvigelser fra 

  grundtempoet 

 

Saltando - springende, hoppende 

Scherzo - spøg, muntert stykke 

Scherzando - munter, spøgende 

Se - hvis, om 

Segno (   ) - tegn 
Semplice - enkel, ukunstlet 

Sempre - altid, stadig 

Sencillo - enkel, simpel 

Sensibile - følsomt 

Sentimento (con) - følelse 

Senza - uden 

Serano - lys, klar 

Sforzando - forkortet, markeret 

Sforzato - forkortet, markeret 

Simili - mage til, ens 

Slancio - spring, fart 

Soave - blidt 

Solo - alene 
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Sonoro - klangfuld, harmonisk 

Sospirando - sukkende 

Sostenuto - roligt, tilbageholdt, 

  båret (tempo) 

Sotto - under, dæmpet 

Souteno - tilbageholdt, roligt 

Spinato - jævnt, flydende 

Spirituoso - åndfuldt, vittigt 

Stentado - besværlig, slæbende 

Stesso - samme 

Stinguendo - hendøende (styrke) 

Strascinando - slæbende 

Stringendo - efterhånden hurtigere 
Suave - mildt/elskværdigt 

Subito - pludseligt 

Suffocato - kvalt, dæmpet 

Sul - på 

Sulla – ved 

Synkope - rytme der går imod takten 

 

Tanto - meget 

Tempestoso - stormfuldt 

Tempo - hastighed 

Tempi - hastigheder 

Tempo di - hastighed som 

Tenuto - udholdt, båret 

Timoroso - frygtsomt 

Tosto - hastigt 

Transskription - omskrivning af 

  musik (instrument/toneart mm,) 

Tranquillo - roligt 

Trascinando - slæbende 

Tratto - slæbende 

Tres - meget 

Tristo - trist, vemodigt 

Troppo - for meget 

Tumultoso - stormende, larmende 

Tutti - alle 

 
Umoro - humor, lune 

Un, una, uno - en, et 

Unison - enstemmig 

 

Vacilando - vaklende vibrato 

Veemente - voldsomt 

Vif, vive, vivo - livligt, hurtigt 

Vigoroso - kraftfuldt 

Violente - voldsomt 

Voce - stemme 

Volante - flyvende 

Zeleso - ivrigt 

Zoppo - haltende 

     Tonenavne 

 

I Danmark, Norden og Tyskland anvendes samme tonenavne. 

I engelsk- og fransksprogede lande bruges nedenstående. 
 

Dansk    Engelsk    Fransk 

 

A - As    A - A flat    La - La bémol 

H - B    B - B flat    Si - Si bémol 

C - Cis    C - C sharp   Ut - Ut dièse 

D - Des    D - D flat    Ré - Ré bémol 

E - Es    E - E flat    Mi - Mi bémol 

F - Fis    F - F sharp   Fa - Fa dièse 

G      G     Sol 

Gis - Ges    G sharp - G flat  Sol dièse - Sol bémol 

 

Dur     Major    Majeur 

Mol     Minor    Mineur 
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Noderne i forskellige positioner 

 

Den samme tone findes ofte på flere forskellige strenge. 

Der er derfor mulighed for at undgå store venstrehånds-spring ved at finde tonerne 

i nærheden af hinanden. Derved spiller man på tværs af gribebrættet i stedet for på 

langs af strengen. 
 

Den samme tone klinger forskelligt på de forskellige strenge, så dette giver også 

mulighed for at vælge tonens placering ud fra en ønsket klangfarve. 

 

Oversigt over tonernes placering på de forskellige strenge:           

Noder med samme navn og farve: 

giver samme tone 

 



Nodelængder 

 

  1/1       =    2/2                                         1/2       =  2/4 

 

 
 

  1/4       =    2/8                                         1/8       =  2/16 

 

 

 

  1/16       =   2/32                                     1/32       =  2/64 

 

Pauser 

 

             1/1           1/2         1/4          1/8        1/16       1/32       1/64 

 

 

     =  En Punkteret node (pause) forlænges med halvdelen af sin værdi. 

   En Dobbelt punkteret node (pause) forlænges yderligere med 

     =  halvdelen af punktets værdi. 
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