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Del 1

Hej och välkomna till frukts gitarrskola. På den här sidan kommer du att få lära
dig grunderna i gitarrspelandets sköna men knepiga konst. Gitarrspelandets
position var en gång stark inom kristenheten, men har på senare tid försvagats
och blivit något som är endast få förunnat. Detta vill frukt ändra på!

Det är inte svårt att lära sig tillräckligt
mycket för att på ett enkelt men
funktionellt sätt kunna spela med i de
enklaste sångerna. Pröva själv!

I dagens lektion ska vi lära oss två ack-
ord. När du har lärt dig dessa två kom-
mer du att kunna spela till bland annat
sångerna: Gubben Noak och Vilken
mäktig Gud vi har. Åkej, då kör vi igång!

Tryck ner pekfingret, långfingret och ring-
fingret på strängarna 2, 3 och 4 räknat
nerifrån, på det andra mellanrummet
(även kallat band). Observera! Var nog-
grann så att du inte rör de närliggande
strängarna. (fig1)
Ta sedan fram tummen på din andra
hand och smek långsamt strängarna
uppifrån och ner från den femte strängen
räknat nerifrån. (fig 2) Ackordet A-dur
borde nu ljuda. Om inte, se felsöknings-
schemat.

För att spela det andra ackordet, E-dur,
flyttar du fingrarna så att långfingret och
ringfingret trycker ner fjärde och femte
strängen på det andra bandet och pek-
fingret trycker ner den tredje strängen på
det första bandet. (fig 3) Dra nu med
tummen över samtliga strängar.

Öva flitigt på dessa två ackord och lär
dig att växla mellan dem tills övergången
blir naturlig. Sedan kan du prova att
spela med i låten nedan. Lycka till!
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E-dur

A
Vilken mäktig Gud vi har
                                  E
Vilken mäktig Gud vi har
A
Alla änglar böja sig
Hela jorden fröjda sig
                       E         A
Vilken mäktig Gud vi har

Felsökningsschema
Om det låter dåligt:
Tryck hårdare!
Stäm gitarren!
Byt strängar!
Ta en promenad och försök på nytt lite senare!
Köp en synth!


