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1. del - sologuitar 
 

Forord af Flemming Weisdorff 

Baroktiden og guitaren, instrumentet, stemning og notation 

Baroktiden: Ornamentering 

Baroktiden: Fransk og italiensk stil 

Tema med variationer 

La Folia variationer 

Blandede guitarstykker 

Nedstemt   5  til G 

Metronom og metronomtal 

Opslagsbog: 

Fortegn og dynamik 

Langt forslag, dobbeltslag og triller 

Tempo 

Musikalsk ordliste 

Tonenavne på dansk, engelsk og fransk 

Nodeoversigt på hele gribebrættet - nodelængder 

 

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

Flemming Weisdorff 

side 
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Forord 
 

Denne bog, som er nr. 4 i rækken af Flemmings Guitarbøger, kan betragtes som 

et supplement eller en udvidelse af Guitarbog 3. 

Hvor jeg i bog 3 præsenterede et bredt udvalg af forskellige komponister, teknik-

ker, stilarter og tidsaldre, kan man her i bog 4 gå mere i dybden med forskellige 

udvalgte emner. 

 

I bog 3 stiftede man bekendtskab med baroktidens guitarlitteratur præsenteret 

gennem komponister som Gaspar Sanz og Robert de Visée. Herigennem kom man 

i kontakt med den helt specielle og smukke klang netop denne spændende guitar-

musik er i besiddelse af. Den megen udsmykning, som er karakteristisk for denne 

epoke, berørtes ganske let i de udvalgte stykker musik. 

 

Her i bog 4 er et helt afsnit helliget netop denne store guitarepoke, og man dyk-

ker ned i de mange forskellige typer af forsiringer, samt de forskelle, de enkelt 

komponister byder på. Man ser nærmere på selve tidens guitarstemning og 

bestrengning, og kommer derved ind på de problemer, som transskriptioner af 

denne musik frembyder. Der stiftes bekendtskab med både italiensk og fransk ta-

bulatur, og både den italienske og franske barok-spillestil forklares. 

 

Et andet afsnit handler om en af musikhistoriens mest benyttede kompositionsfor-

mer - Variationsrækken. Her eksemplificeret gennem et lille udvalg af forskellige 

guitarkomponisters bud på den gamle, velkendte melodi ”Folias de Espana” som 

komponister inden for alle instrumenter og i alle tidsperioder har prøvet kræfter 

med. 

 

Derudover er der flere stykker af tidligere præsenterede og kendte guitar- 

komponister. I bog 3 var der flere mindre stykker af guitarens mestre som f.eks. 

Sor, Carulli og Giuliani. Her i bog 4 kan man prøve at spille et helt værk i flere 

satser. En smuk Sonatine af Giuliani og en Sonate af Carulli er fine eksempler på 

disse typiske klassiske instrumentale kompositionsformer. 

 

Stykker med omstemte strenge er altid lidt teknisk kompliceret, og i bogen er der 

flere eksempler på dette. 

 

Et par dramatiske og romantiske guitarværker af Legnani og Viñas er der også 

blevet plads til, og fra den latinamerikanske verden er der karakteristiske stykker 

af Villa-Lobos, Antonio Lauro og Leo Brouwer. 

 

God arbejdslyst og fornøjelse 
 

Flemming Weisdorff 2013 



Baroktiden og guitaren 
 

Tidsrummet ca. 1600-1750 kaldes for barokken, en periode som både inden for 

kunst, arkitektur og musik har sat sig store spor. 

Renæssancens stræben efter det store og følsomme, kulminerer i Barokken og 

kommer til udtryk gennem skabelsen af det enorme og lidenskabelige. 

Udformningen af concertoen, suiten, fugaen og operaen når sine højdepunkter i 

Højbarokken (ca.1700-1750) med komponister som Bach, Händel og Vivaldi. 
 

Barokken må dog ikke opfattes som en ensartet periode, hvor man i 150 år 

skabte musik på samme måde, men som en del af et udviklingsforløb, der som i 

dag, havde mange forskellige moderetninger. Dog var der visse fælles grundtræk, 

som har tilskyndet eftertiden til at se perioden under et. 
 

Ornamentik og triller har tidligere været nævnt i Flemmings Guitarbøger: 

(Forslag: bog 2 side 21, Arpeggio: bog 2 side 42, Triller: bog 3 side 31, Praltrille 

og Mordent: bog 3 side 36, Langt forslag og Dobbeltslag: bog 3 side 100) som 

forskellige muligheder for udsmykning af et musikstykke. 

Denne ornamentik er ovennævnte steder beskrevet ret enkelt. Der findes 

væsentligt flere varianter af disse udsmykninger, som var særligt udbredt netop i 

barokken. 
 

Musikken kan opdeles i to grundretninger - italiensk og fransk stil, som dog i 

periodens midterste del havde tendens til sammensmeltning. Tyskland, Østrig og 

England hentede i begyndelsen sin inspiration i Italien, men blev senere påvirket 

af den franske stil. 

Spaniens opfattelse tå tæt på Italiens, dog i guitarmusikken med sit eget typisk 

spanske tilsnit, der også havde afsmitning på andre lande, 
 

Når vi i dag taler om barokmusik på guitar, må der skelnes mellem to typer. 

Musik transskriberet fra andre instrumenter, skrevet af ikke-guitar komponister. 

Typisk er der tale om klaver- cello- eller violinmusik af f.eks. Bach, Händel 

og Purcell. 
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Denne form for guitarmusik kom frem omkring slutningen af 1800-tallet og blev 

meget populær i form af  transskriptioner af f.eks. Tarrega, Pujol eller Segovia. 

Også musik skrevet til instrumenter der ligger tættere på guitaren som f.eks. 

lutten, spilles i dag gerne på guitar. 
 

Dernæst er der den musik, der oprindeligt er skrevet for guitar, men også her bli-

ver der, hvis den spilles på en moderne guitar, tale om transskription, idet barok-

guitaren var stemt anderledes, og musikken fortrinsvis blev noteret i tabulatur. 

Barokmusik for guitar vil i dag ofte være omskrevet til noder og tilpasset den 

moderne guitar. Denne tilpasning kan dog være fortaget så gennemgribende, at 

det kan være svært at finde den originale barokguitarmusik bag ved nodebilledet. 

Bemærk især, at dybe bastoner på 6. streng slet ikke forekommer originalt på 

grund af guitarens stemning og bestrengning. 
 

I renæssancen inden baroktiden spillede guitaren en meget lille rolle. Den blev 

brugt i Spanien og opnåede en vis popularitet i renæssancens Frankrig. På dette 

tidspunkt havde guitaren kun 4 strenge, der dog var dobbeltstrenge. Selvom der i 

vihuelakomponisternes bøger kunne være et lille afsnit med sologuitarmusik, var 

det mest som akkord-akkompagnement til sang mm., at den blev brugt. 
 

Men i barokken stiger guitarens popularitet, vihuelaen forsvinder, og guitaren, der 

nu har 5 dobbeltstrenge, bliver sammen med lutten brugt både som ledsagerin-

strument til sang og instrumentalspil, samt får sine egne komponister ude over 

Europa. Musikken når sine kunstneriske højdepunkter i denne periode, hvorefter 

brugen af lut og guitar går af mode, og erstattes af tasteinstrumenterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4-strenget renæssanceguitar og guitarmusik skrevet i tabulatur. 



Instrumentet, stemningen og notationen 
 

Guitarens store opblomstring i barokken, til dels som modeinstrument, resultere-

de i fantastisk smukt byggede instrumenter med udsmykninger i elfenben, 

ibenholt og pergament. Særligt udtalt i typen "Chittarre Battente" (slag-guitar), 

som med sine stålstrenge var beregnet til let akkompagnement ved sang. 
 

Den anden guitartype ”Chittarra Spagnuela” (spansk guitar) var mere beregnet til 

”punteado”-spil (fingerspil, melodispil). 

Guitaren var mindre end den moderne guitar, havde strenge af tarm og silke, og 

havde en lys, sprød klang. Den havde 5 sæt dobbeltstrenge (strenge-kor). 

Herunder ses 3 barokguitarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Chittarre Battente         Chittarre Spagnuela          Chittarre Spagnuela 

               af Sellas                  af Tielke               af Stradivarius 

 

Strengenes stemning var ofte meget forskellig komponisterne imellem, endog 

mellem samme komponists forskellige værker, og i musikbøger hvor stemningen 

ikke er beskrevet i forord eller på anden måde lader sig tolke, kan det volde pro-

blemer at bestemme denne. Dog kan man sammenfatte barokguitarens stemning 

i disse 3 grundtyper. 

 

                        A                                      B                                   C 

 

 
Strenge- 

       kor 

Flemmings Guitarbog 4 - side 5   Copyright 2013 © Flemming Weisdorff 



Som det ses, benyttedes der forskellige muligheder for stemning af den dobbelte 

bestrengning hvad angår 4. og 5. strengekor. 

 

I stemning B vil den dybest klingende tone være 4. streng, og i stemning C vil 

dybest klingende tone være 3. Streng. Stemning A har en dyb 5. streng, og 

benyttedes mest til akkordspil 

 

Ved melodispil blev stemning B og C populære, idet det her lader sig gøre at spille 

et trinvist melodiforløb som et skift imellem en dybtliggende og en højtliggende 

streng med P-I- fingerskift (bedst ved stemning C) 

Dette fremkalder en særlig effekt "Campanella” (klokkeklang), som blev en meget 

yndet og vigtig del af barokguitarmusikkens klangbillede. 

 
 

               III III   0   0     I    II    II                              I  III   0  III  II  II   0    0  

 

 

 

 

                                  Campanella-spil i stemning C 

 

 

I barokkens tidligste del blev guitarmusik hovedsagligt udgivet i form af akkord-

spil, i de såkaldte ”Rasguado”-bøger. 

Musikken spilledes som strøg over strengene, og for at kunne notere akkorderne 

på en let og enkel måde, benyttede man en becifringstabel (Alfabeto), hvor den 

tidligst kendte er udgivet af spanieren Juan Carlos y Amat 1596. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fra Amats guitar grebstabel 1596 
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Akkordsystemet var opbygget således, at den hyppigst benyttede akkord hed A, 

den næstmest hyppige B osv. Akkorderne blev så skrevet i en linje med rytme-

noder over og kunne anvendes som ledsagemusik eller selvstændige dansesatser. 

Med tiden kom der flere tabeller til og akkordernes antal øgedes. 

 

 

 

 

                            Italiensk becifrings linje med rytmenoder 

 

Efterhånden blev melodispillet fremherskende, og til notation af dette benyttedes 

et såkaldt ”tabulatur”-system, hvor 5 streger angiver de 5 strengekor, og 

tal/bogstaver herpå angiver det bånd, hvor en finger skal trykkes ned. 

Taktstreger og noder over linjen angiver musikkens rytme. Desuden kunne der 

være tegn for fingersætning, pauser, forslag, legatobuer og ornamentik, og 

becifringstegn blev også gerne benyttet i tabulaturet. 

 

Der fandtes 2 tabulatur-systemer. 
 

Det italienske, hvor 1. streng er nederst, og båndene angives ved tal. 

Benyttedes bl.a. af Gaspar Sanz, Ruiz de Ribayaz, Santiago de Murcia, Giovanni 

Foscarini, Francisco Guerau og Ludovico Roncalli. 
 

Det andet var fransk tabulatur, hvor 1. streng er øverst, og båndene angives 

ved bogstaver, a = løs streng, b = 1. bånd, c = 2. bånd osv. 

Benyttes bl.a. af Robert de Visée, Francisco Corbetta, Francois Campton, Francois 

le Coco og Nathaniel diesel. 

 

 

 

 

 

 

         Italiensk tabulatur af Gaspar Sanz (se Flemmings Guitarbog 3 side 49) 

 

 

 

 

         Fransk tabulatur af Robert de Visée (se Flemmings Guitarbog 3 side 37) 
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Grebstabel af Gaspar Sanz 1675. Fingre med ring på bruges ikke. 
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Her et eksempel på en melodi skrevet i italiensk tabulatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præludiet er skrevet til guitar stemt i stemning B, i italiensk tabulatur med enkelte 

becifrings tegn. Ang. becifringerne se foregående side. 

Bemærk at det første C ikke er en becifring, men taktangivelsen 4/4. 

 

Tegn og ornamenter: (forklaring - se de efterfølgende sider) 
 

         Vibrato                 Forslag                 Arpeggio           = 1/8 pause 
 

          Mordent                Bindebue  

 

At der i takt 5 står et 2-tal over H, betyder at grebet H skal tages pa 2. bånd. 

Bemærk at tallet 10 skrives som romertal X. 

 

Ved at overføre tabulaturet til noder ud fra stemning B, opstår der et nodebillede, 

som kan fortælle os hvordan stykket har lydt på en barokguitar (øverst næste 

side), læg især mærke til ”campanella”-effekten i takt 5,6 og 7. Desuden er det 

tydeligt, at det mange steder på 4. strengekor er oktavstrengens tone, der har 

størst betydning for melodien f.eks. takt 2,3 og 9. 

 

Alt dette bør der tages hensyn til, hvis der foretages en transskription til den 

moderne 6-strengede guitar (se næste side) 

Ludovico Roncalli 1692 Preludio 
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Tabulaturets nodebillede 

Transskription til moderne 6-strenget guitar 
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Ornamentering 
 

Ornamentik (forsiringer, manerer) en alt det i musikken, som både rytmisk og 

harmonisk kan påføres eller ændres uden at have væsentlig indflydelse på grund-

kompositionen. Det brugtes til understregning af et musikstykkes karakter og 

stemning. I barokken kaldes dette ”affekt”, og har været benyttet flittigt gennem 

tiderne. I Barokken når brugen dog vældige højder, og bliver af afgørende betyd-

ning for selve musikkens udførelse. 

 

Man skelner man mellem ”væsentlige manerer” og ”vilkårlige manerer”. 

”De væsentlige manerer” er små faste formler noteret ved tegn for triller, 

mordenter, forslag mm. Tegnene er mange og forskellige, og i kilder fra tiden er 

forklaringerne ofte modstridende, således at det samme tegn kan have forskellig 

betydning. 

 

I øvrigt blev disse tegn lige så ofte udeladt, som skrevet med i notationen. 

Det var jo musikalske stil-elementer, man kendte, og enhver musiker vidste hvor-

når og hvordan de skulle spilles. Blandt disse er kadencetrillen og forslaget obliga-

toriske, hvad enten de er noteret eller ej, alle andre er valgfri. 

 

Nogle komponister har udskrevet musikken fuldt forsiret, andre overlader det til 

den spillendes smag og stilfornemmelse. Et musikstykke kan derfor varieres me-

get bl.a. ved repetitioner. Imitationer skal dog forsires ens. 

 

De vilkårlige manerer er den spillendes egne improviserede forandringer og forsi-

ringer af nodebilledet. 

 

Forslag, (Appoggiature, Apoyamento, Cheute): 

En tilføjet tone, som tager sin værdi fra den hovedtone, den er placeret ved. 

Skrives i noder gerne som en lille node (ikke gennemstukket), der er bundet 

til hovednoden, spilles altid på hovednodens slag, og hovednoden anslås derefter 

legato. Den anvendes oftest i trinvise bevægelser, hvor den følger melodiens op- 

eller nedretning. 

Forslagets længde forandrer sig gennem barokken, kortest i den tidlige, længst i 

den sene barok, men helt faste regler er der ikke. Forslaget er betonet og opløses 

i efterslaget. 

 
 

Læses 

 

                                                                                                         eller 

Spilles 
 
 

                      Tidlig Barok              Mellem Barok                  Sen Barok 
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Både i tabulatur og noder kunne der være tegn for forslag. 

I nogle tilfælde forskellige tegn for op- og nedadgående.  Eks:  B  C  D  E  F  G 
 

                         A         B         C       D           E       F     G     H    I     J      K 

Læses: 

 

 
 

Spilles 

 

 
 

             Kort forslag kan noteres 

 

 

 

 

Kort forslag skrevet således (gennemstukket)                      anvendes først fra 

ca. 1800, og hører altså ikke hjemme i barokmusik, men ses alligevel ofte i 

senere transskriptioner af gammel musik. 

 
 

Gennemgangs-forslag var populære i Tyskland og Frankrig i 1700-tallet. 

Disse spilles før slaget. 

 
 

                    Læses 

 

 

                    Spilles 

 

 

Dobbelt forslag spilles på slaget meget hurtigt. 

 
 

                    Læses 

 

 

                    Spilles 

 
 

Kan også være skrevet som en ”Schleifer” (Slide) 

 

                    Læses 

 

 

                    Spilles 
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Trille, (Trino, Treblement) bruges først og fremmest som obligatorisk 

kadencetrille (se Flemmings Guitarbog 3 side 31 og 61) 

 

 
 

               Læses: 

 

 
 

                              Spilles: 

 

 

Både i tabulatur og noder findes også andre tegn, der angiver en trille: 

 

 

 

I den allertidligste barok kunne trillen begynde på hovednoden, men reglen er, 

at trillen begynder på tonen over hovednoden, som betones og ofte forlænges 

(forberedt trille). Herefter accelererer trillen ofte, og kan som afslutning gå ned til 

tonen under hovednoden. 

 
 

               Læses: 

 
 

               Spilles: 

 

 
Kan også skrives med efterslag således: (mest i den sene Barok) 

 

 
 

 

 

En trille kan også spilles således: 

 
               Læses: 

 

 

               Spilles: 

 

 

Kan også skrives med efterslag således: 
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Hvis trillens start-tone er identisk med foregående tone kan man sammenbinde 

disse to. Dette er dog valgfrit. 

 

 
 

               Læses: 

 

 
 

                              Spilles: 

 

 

Standard barok-triller skal have afslutning, og skal altid udføres. 

Men længden, trilleantallet og hastigheden afhænger af stykkets karakter og tem-

po, samt den spillendes egen opfattelse. 

 

Inden for guitarmusikken er der i øvrigt visse komponister bl.a. Gaspar Sanz, der i 

forord til udgivne musikbøger fordrer en trille med start på hovednoden. 

 

Dette gælder også for det næste ornament: Halvtrillen. 

 

Halvtrillen begynder, medmindre andet er forskrevet, på tonen over hovedno-

den. Denne forlænges ikke som i trillen, og halvtrillen har heller ingen afslutning, 

men ender på hovednoden, som holdes lidt - afhængig af dennes længde og 

stykkets tempo. 

Halvtrillen har en udpræget rytmisk funktion, og spilles altid meget hurtigt. 

 
 

               Læses: 

 
 

               Spilles: 

 

 
Med 4 toner kaldes den ”Pralltrille” og anvendes typisk i nedadgående 

trinvis passage. I hurtigt tempo spilles en ”Schneller”. 

Disse to er meget benyttede, og hører også til den ornamentik, 

der kan anvendes frit. 
 

                                         Pralltriller                               Schneller 

 

       Læses: 

 

 

       Spilles: 
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Tegnet       findes ikke hos tabulatur-guitarkomponisterne, der i notationen ikke 

skelner mellem halvtrille og trille, og som derfor udelukkende bruger de før 

nævnte trilletegn, også ved angivelse af halvtriller. 

Det er her op til den spillende at skelne. 

Dog møder men ofte halvtrilletegn, når der spilles barok-tabulatur transskriberet 

til noder, eller spiller musik skrevet for andre instrumenter. 

 

 

 

Mordent, (Martellement): 

Mordent betyder ”bidende”, og mordenten er netop hurtig og skarp. 

Den går fra hovednoden, som betones kraftigt, til tonen under hovednoden og 

tilbage. Den spilles på slaget. Hyppigst er den kort, men også dobbelt og fortsat 

mordent bruges. 

 

                              Korte                       Dobbelt                      Fortsat 

 
 

Læses: 

 
 

Spilles: 

 

 

 

Mordenten anvendes hyppigt i opadgående spring eller trin, sjældent i 

nedadgående spring og aldrig i nedadgående trin. 

 

 

Mordent-tegnet         erstattes både i noder og tabulatur ofte af 

disse tegn: 

 

 

I mange tilfælde skrives i et stykke musik samme tegn, f.eks. 

 

som angivelse af et ornament, der så både kan betyde 

forslag, trille, pralltrille og mordent 
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Dobbeltslaget består af 4 toner - tonen over hovednoden, hovednoden, tonen 

under hovednoden og til sidst igen hovednoden. Forefindes i disse typer: 

 

                              Standard       Omvendt      Fra hovednoden 

 
 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 

 
 

Det mest brugte er Standard-versionen. Tegnet kan også skrives: 

Spilles det på slaget, er det betonet. 

Det kan også spilles mellem to slag, og er så ubetonet: 

 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 

 

 

Fortegn over eller under tegnet indvirker på dobbeltslagets over- eller undertone: 

 

 
 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 

 

 
 

Dobbeltslaget rytmiske form kan varieres meget, afhængigt af stykkets tempo. 

 

 

         Læses: 

 
 

         Kan 

         spilles: 

 

Dobbeltslaget forekommer ikke i tabulaturmusikken, 

men kan bruges som fri forsiring. 
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Efterslag, (Accent) spilles i hele barokken - i fransk stil. 

Kan angives ved forskellige tegn. 

Forekommer ikke i tabulaturmusikken, men kan spilles som fri forsiring. 

 

 
 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 

 

 

 

Meget ofte blev to eller flere ornamenter kædet sammen. 

Almindeligt er langt, opadgående forslag og mordent: 

 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 

 

 

 

Almindeligt er også dobbeltslag kombineret med trille eller mordent. 

Kan evt. ses med dette tegn: 

 

 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 

 

 

 

 

Vibrato, (Temblor, Trillo, Flatement) er en effekt, som i dag bruges naturligt hvor 

som helst i musikken, det passer ind. 

I barokken var dette et ornament som alle de andre, og blev særskilt noteret, 

oftest med dette tegn: 

 

I senere tids musik finder man betegnelsen Vibr. 
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Arpeggio betyder ”harpeagtigt”. Hermed menes, at en akkord spilles opbrudt. 

En pil kan evt. angive retningen. 

 

 

                                                        eller 

 

Dette er en meget benyttet effekt i barokmusik, hvor også disse tegne kan angive 

et arpeggio: 

 

I spansk musik benyttes også det lidt kraftigere ”rasguado”, der spilles med neg-

lene (oversiden), hvor fingrene meget hurtigt ”skydes” ned over strengene en ad 

gangen. Bortset fra i Spanien (især i flamenco) går dette af brug ca. 1700. 

 

Akkorder eller samklange kan i øvrigt efter behag brydes på forskellig vis - f.eks. 

 
 

   Læses: 

 
 

  Kan 

  spilles: 
 

                                                                       eller 

 

I tabulaturmusikken finder vi opbrudt anslag angivet således: 
 

                                      Og det modsatte, et samtidigt anslag: 

 
Blandt de mere improvisatoriske, frie forsiringer finder man 

Gennemgangsnoder 

 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 

 

og Tirata (Løb) 

 

         Læses: 

 
 

         Spilles: 
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Den franske og den italienske stil 
 

De to hovedstrømninger som førte an i barokken, havde selvfølgelig store ligheds-

punkter, og hvis man kort skal redegøre for forskellen, kan det ikke undgås at bli-

ve en ret skematisk og forenklet fremstilling, som det til dels kan være svært at 

gøre brug af, når der spilles. Enkelte detaljer er dog af vigtighed. 
 

Et citat fra en samtidig franskmand, Mersenne fra 1636 siger: ”Med hensyn til ita-

lienerne, så repræsenterer de så vidt muligt passionerne, sjælens og åndens af-

fekter - vrede, raseri, tungsind, forsagthed og mange andre passioner. Hvorimod 

vore franskmænd er tilfredse med at kildre øret, og anvender i deres sange ikke 

andet end en evindelig sødme, hvilket begrænser deres energi” 
 

Italiensk stil er udadvendt, følelsesladet, vital, temperamentsfyldt med store kla-

re linjer. Den franske stil er indadvendt, behersket, net og forfinet og fyldt med 

elegante detaljer, hvad det ovenstående citat kun kan bekræfte. Hvad angår det 

rytmiske, overholder italienerne stort set det skrevne nodebillede, hvorimod 

franskmændene i stor udstrækning betjener sig af overpunkteringer og inégalitet. 

 
 

Overpunkteringer vil sige, f.eks.        nærmere udføres som 

og            som ca.  

 

Inégalitet betyder at ens noterede nodeværdier bliver spillet med forskellig 

længde, afhængigt af, om noden falder på et grundslag eller ej. 

Man betegner slagene som ”gode” og ”dårlige” slag. 

De gode slag (+), som er grundslag, bliver lidt længere og betones, 

de dårlige slag (+), som er mellemslag, forkortes lidt og ubetones. 
 

Eks:  

 

I 3-delt takt er 1.slag godt, 2.slag dårligt og 3.slag halvgodt. 

 

 

Et dårligt slag kan dog blive godt ved en lang eller høj tone. 

 

 

1.slag i en bindebue er altid godt. 

 

 

I italiensk stil vil man være mere tilbøjelig til at overholde nodelængderne 

(égales) 

Med hensyn til ornamenter spilles i fransk stil alle mulige væsentlige manerer, 

mens de vilkårlige bruges mere sparsomt. 

Omvendt forholder det sig i den italienske stil 
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Til venstre ses en Barokguitar 

bygget af Tielke med 5 sæt 

dobbeltstrenge. 

Til højre ses hovedet af en 

guitar bygget i 

1600-tallet, også af Tielke 

som en typisk barokguitar 

med 5 dobbeltstrenge. 

Af de oprindelige 10 huller til 

stemmeskruerne, 

er de 4 blevet tilproppet, 

formentligt i slutningen af 1700

-tallet, i et forsøg på at følge 

den nye tids udvikling med 6 

enkeltstrenge. 

I løbet af 1700-tallet forsvinder tabulaturet ud af guitarmusikken (Det er dog duk-

ket op igen i den nyere tids rytmiske musik). Det uoverskuelige antal af ornamen-

ter forenkles, og komponisterne går mere over til fuldstændig notation, hvorved 

det improvisatoriske element bliver mindre udtalt. Mange ornamenter bliver nu 

indskrevet i nodebilledet evt. ved hjælp af små noder 

 

Det lange forslag inddrages i notationen og forsvinder som ornament, og det 

korte, gennemstukne forslag         tages i brug i slutningen af 1700-tallet. 

Det bliver almindeligt at lade en trille starte på hovednoden. 

 

Guitar og lut forsvinder ud af billedet for en tid, og guitaren vender først tilbage i 

slutningen af 1700-tallet/begyndelsen af 1800-tallet – nu med 6 enkelt-strenge. 

Her i wienerklassikken bliver den til gengæld så populær som aldrig før. 

Både som amatørinstrument og som koncertinstrument i hænderne på virtuoser 

som Giuliani, Sor, Aguado, Carulli, Carcassi, Paganini og mange flere. 

 

På dansk er der om barokguitaren udgivet denne bog i 2 dele: 

Fritz Pedersen: ”Barokguitaren” – Komponisterne, Musikken 

Bjarne Tveds Guitarmusikforlag 1981/1984 
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Vigtige Barok-komponister 

Spanien 

Juan Carlos Amat ca. 1572-1642 

Gaspar Sanz 1640-1710 

Francisco Guerau  Bog udgivet 1694 

Santiago de Murcia   Bog udgivet 1714 

Italien 

Giovanni Paolo Foscarini ?-1650 

Francesco Corbetta 1615-1681 

Giovanni Battista Granata ca.1620-ca.1680 

Ludovico Roncalli   Bog udgivet 1692 

Frankrig 

Remy Medard   Bog udgivet 1676 

Robert de Visée ca. 1660-1720 

Francois Campion ca. 1686-1748 

England 

Gallot   Bog udgivet 1664-1684 

Tjekkiet 

Jan Antonin Losy (Johann Anton Logy) 

ca. 1650-1721 

Danmark 

Nathaniel Diesel ca. 1692-1745 

 

Stemning A (Rasguado) 

Stemning C Italiensk Tab. 

Stemning A Italiensk Tab. 

Stemning B Italiensk Tab. 

 

Stemning B Italiensk Tab. 

Stemning A+B Fransk Tab. 

Stemning B Italiensk Tab. 

Stemning B Italiensk Tab. 

 

Stemning B Fransk Tab. 

Stemning B Fransk Tab. 

Stemning B Fransk Tab. 

 

Stemning B Fransk Tab. 

 

Stemning B Fransk Tab. 

 

 

Stemning A Fransk Tab. 

Herudover kan der fra perioden nævnes nogle lut-komponister, 

hvis musik gerne spilles på guitar: 
 

Antonio Vivaldi (Italien) ca. 1678-1741 

Johann Sebastian Bach (Tyskland) 1685-1750 

Silvius Leopold Weis (Tyskland) 1686-1750 

Jacques og Denis Gaultier (Frankrig) ca. 1600-1672 

Charles Mouton (Frankrig) 1626-1692 
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Tema med variationer 

 

En af de ældste og mest benyttede kompositionsformer inden for instrumentalmu-

sikken er variationsrækken. 

Et tema, gerne velkendt og populært, spilles enkelt og genkendeligt. Herefter spil-

les en række af forskellige variationer af temaet f.eks. - dur, mol, hurtigt, lang-

somt, tremolo, arpeggio, flagoletter mm. for til sidst at afsluttes med en finale. 
 

Afvigelser fra denne formel forekommer naturligvis. I Carl Nielsens blæserkvintet 

opus 43, som er variationer over hans egen salmemelodi ”Min Jesus, lad mit hjer-

te faa”, høres temaet både i starten og i slutningen, og Benjamin Brittens berømte 

”Nocturnal opus 70” for guitar kan kaldes en omvendt variationsrække, idet tema-

et, et lutstykke af John Dowland, først efter en række variationer høres som slut-

ning i dette 20 min. lange værk. 
 

Variationsteknikken brugtes fra omkring 1500-tallet i vihuela- lut- og tasteinstru-

menternes musik, også gerne som improvisationer over en melodi, basgang eller 

akkordrække. Udviklingen går over to-satsede former med en rytmisk variant 

(Efterdans) af en dansemelodi, og i 1700-tallet er ”Double”-variationen blevet al-

mindelig i instrumentalsuiten. 

I slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet spiller variationsrækken 

en vigtig rolle i klavermusikken og forekommer både i kammer- og orkestermusik. 

I denne form viser Beethoven sig som uovertruffen mester. 
 

Guitarkomponister har benyttet denne kompositionsform flittigt, og både hos 

Sanz, Sor, Giuliani, Diabelli, Carulli og flere andre findes et righoldigt udvalg af 

variations-rækker over operatemaer, folkesange, lånte melodistrofer mm. Blandt 

de mest kendte er Sors "Mozart"-variationer og "Marlborough" (For he's a jolly 

good fellow) samt Giulianis ”Händel”-variationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside samt Tema (side 1) fra originaludgivelsen af Fernando Sors 

”Variationer over Mozarts Tryllefløjten” opus 9 
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”Folias”- variationer 
 

Blandt melodier til variationsbrug er der, især hos vihuela-komponisterne, enkelte 

der har været særligt meget benyttede f.eks. ”Guardame las Vacas”, ”Conde 

Claros” og andre. Det var tidens populære sange og folkemelodier, og som var 

kendt af de fleste. 

Forskellige komponister har så brugt disse melodier og komponeret variationer 

over dem. 
 

En enkelt melodi slår dog alle i antal af variationsrækker. Det er den gamle danse-

melodi ”Folias de Espana” (Den spanske dårskab). Oprindeligt er det en meget 

livlig dans, som omtales første gang i begyndelsen ar 1400-tallet i Portugal. 

 

           Dmi               A                  Dmi                 C                     F 

 

 

          C               1.Dmi                 A                    2.Dmi A           Dmi 

 

 

 

Melodien blev hurtigt populær på den spanske halvø, og brugt til variationsbrug af 

vihuela-spillerne som f.eks. Diego Pisador i 1552. Herfra bredte den sig til resten 

af Europa, hvor man helt op til i dag kan genfinde den både i folkemusikken og 

som instrumentalvariationer i kunstmusikken. 

Med tiden bliver den spillet i et roligere tempo, og ofte mere som en fantaseren 

over akkorderne end melodien. 
 

Komponister som Diego Ortiz (ca. 1500-1565), Frescobaldi (1583-1643), Händel 

(1685-1759), Purcell (1659-1695), Corelli (1653-17l3) og Bach (1685-1750) har 

brugt den. I 1800-tallet findes den med utallige tekster som folkesang i Sverige. 

Herfra hentede Kuhlau den til sin kendte menuet fra ”Elverhøj”. 
 

Blandt de bedste guitarkomponisters Folias-variationer kan nævnes Francesco 

Corbetta (1615-1681), Gaspar Sanz (1640-1710), Fernando Sor (1778-1839) 

Opus 15a, Mauro Giuliani (1781-1829) Opus 45, samt Manuel Ponce (1882-1948). 

Herudover figurerer melodien i mange anonyme samlinger og hos mindre kendte 

komponister. 
 

Her følger et lille udvalg af Folias-variationer. 



Flemmings Guitarbog 4 - side 24   Copyright 2013 © Flemming Weisdorff 

Folias 
Fra ”Instruccion de Musica sobre la Guitarra Española” 

Bog 2 fra 1674 

Gaspar Sanz (1640-1710) 

T angiver en trille (Trino) med start på hovednoden (se side 13) 



Flemmings Guitarbog 4 - side 25   Copyright 2013 © Flemming Weisdorff 



Flemmings Guitarbog 4 - side 26   Copyright 2013 © Flemming Weisdorff 

Folie D´Espagne Anonym fransk ca. 1700 
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( = forslag, men også pralltrille eller mordent kan spilles. (se side 12) 
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6 Variations 

sur les Folies D´Espagne opus 45 
 

Thema andantino 

Mauro Giuliani (1781-1829) 

Variation 1 
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Variation 2 

Variation 3 

cresc. 

cresc. 



Variation 4 

Variation 5 

un poco piu adagio 
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Variation 6 

allegro vivace 

dolce 

cresc. a poco a poco 

attaca 

subito 

attaca = næste sats følger umiddelbart 

subito = øjeblikkeligt 
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cresc.        a         poco         a         poco 



Leo Brouwer (født 1939) 
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Estudio Sencillo Nr.9 
(0.50 min.) 

cresc.     rit. 

a tempo 
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Fernando Sor (1778-1839) Etude opus 31 nr. 20 
andante allegro 
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Fernando Sor (1778-1839) 



Fantasia del Quarto Tono                                   Luys Milan 1500-1551 

(Fantasi i fire stemmer) for vihuela 

 

Compas apresurado  (tilpas hurtigt     = 108) 

 

 

 

 

 

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

som vihuelaen havde. Kan, som tidligere nævnt, spilles med capo på bånd III. 
 

Angives ved   3   = Fis        (I nogle noder  3a  en Fa   ) 
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Sonatine opus 71 nr.2 

1. sats 

andantino espressivo 

Mauro Giuliani (1781 -1829) 
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2. sats andantino grazioso 
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3. sats allegretto con brio 
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Menuet og trio 
fra ”Grande Sonate” opus 25 

Fernando Sor (1778-1839) 

fine 
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Menuet D.C. al fine 

Trio 

Fra Fernando Sors ”Guitar Methode” vedr. spillestilling 



Capriccio opus 20 nr.9 
largo 

Luigi Legnani 1790-1877 
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allegro 

recitativo 

cresc. 

ad libitum 
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largo 
cresc. 

Recitativo = som recitativ 
 

Recitativ (talesang) - Deklamatisk solosang i ret fri rytmisk form, 

bestemt af tekstens rytme og sprogmelodi. 

Meget brugt i opera, hvor korte akkorder fra orkestret bruges som underlægning, 

ofte i en dramatisk sammenhæng. 

Recitativet er siden baroktiden blevet efterlignet indenfor instrumentalmusikken, 

som et udtryksfuldt ”talende” rubato 

Tremolo  Opdeling i 32-dels noder 

se Flemmings Guitarbog 3 side 99 

Luigi Legnani (1790-1877) 

Italiensk guitarvirtuos og sanger, som ofte spillede sammen med Paganini. 

Efter at have optrådt rundt omkring i Italien rejste han fra 1822 på koncertturné 

i Europa, bl.a. Tyskland, Wien og Paris. 

Han regnes af mange som arvtager til Giulianis virtuositet. Senere samarbejdede 

han som konstruktør med guitarbyggeren Staufer, hvilket bl.a. resulterede i en 

større guitar end tidligere med en mensur på 60-65 cm. Disse solgtes i stort tal 

over hele Europa fra 1840. 

Legnani har skrevet ca. 250 værker for guitar. 
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Sonate 
1. sats  allegretto 

Ferdinando Carulli (1770-1841) 
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2. sats  Thema con variazioni 

andante 

Var. 1 
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Var. 3 

Var. 2 
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Var. 4 
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3. sats  Finale 

allegretto 
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Preludio nr.1 ”Til minde om indianerne” 
andantino espressivo Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
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rit. 

Fingersætning simili 

cresc. animato 

poco allargando 

rit. 
a tempo 

3 
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a tempo 

a tempo 

a tempo 

allargando 

rall. 

Harm. XII 

Harm. XII 

rit. 

piu mosso 

IX 



Coda 

poco meno 

Harm. 
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Harm. Harm. Harm. 

Harm. Harm. Harm. 

Harm. 

Dal segno al 

poi Coda 

a tempo 

allargando poco a poco 



2 menuetter fra opus 11 Fernando Sor (1778-1839) 

Nr. 3   maestoso 

5  = G  (sol) 

6  = D  (re) 
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Dolce 
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Dolce 

Harm. 

VII 
V 

Dolce 

Dobbeltslag - se side 16 samt 

Flemmings Guitarbog 3 side 100 

Dobbeltslaget til menuet nr. 5 

på side 62: spilles: 

4     2    1     2 

1 
3 

1 
 
3 

2 
3 
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6  = D 

(re) 

Nr. 5   Andante maestoso 

Dolce 

cresc. 

Dobbeltslaget: se foregående side 



Andante Sentimental opus 40 José Viñas (1823-1888) 

Introduccion  andante 

andante con sentimiento 
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Harm. XII 

Pizz. Nat. 

Harm. VII 

glis
s. 

VII IX VII 
XII Harm. 
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Harm. VII 

Campanelas 
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Harm. 

XII 

Harm. XII 

Harm. 

XII 

con grazia 

Vals Venezolano nr. 2 
allegro Antonio Lauro (1917-1986) 

Antonio Lauro (1917-1986) 

Komponist og guitarist fra Venezuela. Inspirationen til Lauros værker er hovedsag-

ligt hentet i den rytmiske folkemusik fra hans hjemland, som Lauro er velkendt 

med gennem sin deltagelse i sang- og guitartrioen ”Los Canterei del Tropico” 



Hambo om backfoten 
Svend Asmussen (1916-2017) 

arr. Flemming Weisdorff 
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glis
s. 

glis
s. 

glis
s. 

glis
s. 

D.C. 
al fine 

fine 



Metronom og metronomtal 
 

Metronomen blev i 1816 opfundet af østrigeren Johann Nepomuk Mälzel. 

Metronomen er i al sin enkelthed en mekanisme, der hørbart (og synligt) kan slå 

et bestemt og justerbart antal slag pr. minut. 

Metronomen er blevet uundværlig i øvesammenhæng, og som angivelse af et 

mere præcist tempo er den et praktisk hjælpemiddel. 

Mälzels metronom var fjederdrevet, og skulle trækkes op. Dens præcision er 

afhængig af, at den står på et helt plant og vandret underlag. 

I sidste del af det 20. årh. kom der forskellige små og batteridrevne metronomer 

på markedet. De var lettere at transportere og ikke afhængige af underlaget. 

Fungerede samtidigt ofte som tuner (stemme-funktion). 

I dag kan man få apps til mobiltelefoner, som kan det samme, og desuden kan 

have forskellige andre specialfunktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mekanisk metronom           Batteridrevet metronom       Smartphone med 

             med fjeder                         med lysblink                  metronom-app 

Ofte står metronomtallet angivet over et musikstykke f.eks. M.M.      = 80 
 

Hvilket betyder: Mälzels metronom stilles på 80 slag pr. minut 

og 1 slag angiver en fjerdedelsnode. 
 

Tempobetegnelserne kan derfor inddeles i metronomtal således. 

              M.M. ca. Tempo: 

40-45     Grave 

45-50     Largo 

50-55     Larghetto 

55-60     Lento 

60-70     Adagio 

70-80     Andante 

80-88     Andantino 

88-106       Moderato 

106-120     Allegretto 

120-150     Allegro 

150-170     Vivace 

170-200     Presto 

200-          Prestissimo 
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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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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 Bog 3 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 Bog 3 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 Bog 3 side 31) 
 

          Prall-trille (kort) (se Bog 3 side 36) 
 

          Mordent (se Bog 3 side 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. 
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”Skalmeje”  (se Bog 3 side 8) 

Vibr.   Vibrato 

Pizz.   Pizzicato - Dæmpede toner. (se Bog 3 side 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 Bog 3 side 12) 
 

 3  = Fis   3. streng opstemmes til Fis (se Bog 3 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 



Nodeoversigt på hele gribebrættet 

 

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 
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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. 

www.weisdorff.dk 


