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GUITARSPIL I SÆRKLASSE 
 
Jeg er så privilegeret at jeg har optrådt med en række af Danmarks allerbedste guitarister. Både hvad angår elektrisk 
guitar og klassisk ditto.  
 
Nu er der nyt fra én af dem - og HVILKEN nyhed! 
Finn Olafssons "Acoustic guitar 3" er én stor fornøjelse at lytte til. Jeg kommer til selve musikken lige om lidt. 
 
Nogle taler om at "CD'en er død". Jeg tror ikke på det. Jeg har fornylig - i såvel England som Spanien - set mange 
butikker med et kæmpe udvalg af CD'er. Og heldigvis udkommer der til stadighed musik i dette (let-håndterlige og 
fleksible) format fra en lang række kunstnere. 
 
Finn Olafssons nye CD er imødekommende allerede i form af et cover med gode fotos og relevante oplysninger.  
Han skriver et par gode (og meget personlige) stikord til hver af de 11 tracks. Han skriver også på coveret hvilke 
guitarer, han benytter - og hvordan han stemmer dem. De alternative stemninger kender vi også hos fx Joni Mitchell. 
Det gør musikken meget varieret. Det er klogt at benytte forskellige stemninger (og dermed sound) på en hel CD 
med guitar-solo! 
 
Produktionen af musikken er i top. Men dét er ikke nok i sig selv. Det allervigtigste er naturligvis selve musikken og 
udførelsen. Finn spiller med overskud og store nuancer. Han behersker at spille i "flere lag" samtidig. Hans brug af 
flageoletter er raffineret. Flageoletter er når man ikke trykker strengen helt ned mod gribebrættet, men kun berører 
strengen let på bestemte steder. Jeg er vild med Finns beherskelse af disse.  
 
Finn har valgt at et enkelt track er skrevet af en anden komponist. Nemlig amerikanske Leonard Ellis. 
God idé fordi også dét bidrager til variation i stil og melodi/harmonik. 
Det pudsige er dog at Ellis melodiskrivning næsten minder mere om Finn Olafsson end Finn selv gør.  
En idé til "Acoustic guitar 4" (som jeg allerede glæder mig til) kunne være arrangementer af komponister, der ligger 
længere væk fra Finns eget univers. Paul Simon kunne være et bud på det, tænker jeg! 
 
"Acoustic Guitar 3" er en dejlig udgivelse. Flot produceret og med guitarspil af bedste karat.  
 
Anbefales! 
 
Link: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212595848465203&set=a.1248108236862.2037214.1054120929&ty
pe=3&theater 

https://www.facebook.com/finn.olafsson

