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Fender 2000  vs. Folkgitarren

Detta har hänt. 1981 lanserade Fender en ny modell
av den legendariska stratocastern. Till mångas förvå-
ning och andras glädje hade man bytt ut det
gamla stallet mot ett modernt Floyd Rose-stall.
Samtidigt kungjorde man att Fender i framti-
den skulle använda modern teknik – bland
annat digitala mickar – för att skapa vad man
kallade ”gitarren för ett nytt millenium”.

 Uttalandet fick blandat mottagande och en
grupp inom Fender bestämde sig för att för-
söka skapa en gitarr som de ansåg bättre låg i linje
med stratocasterns tradition.

1998 var deras arbete klart. Reissue-modellen, po-
pulärt kallad folkgitarren, blev populär i vissa kretsar
medan andra klagade på att den var slarvigt byggd
och svårspelad. Samtidigt steg förväntningarna på vad
Fender 2000 skulle komma med.

Hösten 1999 presenterades så äntligen den nya
fendergitarren. De som hade tagit folkgitarren till sitt
hjärta anklagade omedelbart Fender 2000 för att ha
övergivit den sanna traditionen. De nya materialen och
framförallt den digitala tekniken fick folk att sätta
cokisen i vrångstrupen.

Förespråkarna sade att gitarren var lättspelad och
att man kom närmare det autentiska soundet med den
nya tekniken. Motståndarna sade att man knappt
kunde känna igen soundet mera och att man bara
blev förvirrad av att spela på gitarren.

Människor som debatterar på det här sättet tenderar
att missa poängen. När man bara spelar på gitarrerna
för att hitta argument för eller mot de olika modellerna
blir det aldrig musik av det hela.

Ju mer tid du satsar på att debattera, desto mindre
hinner du spela. Och det var ju faktiskt för musikens
skull som gitarren skapades.

Det kommer aldrig att byggas en perfekt gitarr som
alla kan gilla, och det är kanske inte heller det vikti-
gaste. Genom historien har mycket stor musik ska-
pats på gitarrer som knappt hållit ihop.

Hej allihopa och välkomna än en gång till frukts gitarrskola. Ingen har väl lyckats undgå den
aktuella debatten mellan förespråkarna för den nya Fender 2000-modellen och de som
förespråkar reissue-versionen från 1998. Men för dem som inte riktigt hänger med så skall
vi börja med en liten resumé.

Musiken behöver inte bli bättre för att vi får bättre
gitarrer. Det är vad vi gör med gitarren som räknas.
Skulle man inte hellre kunna se de två modellerna
som en rikedom och låta den skillnad som finns mel-
lan dem bli en ny aspekt i musiken? Låt de två gitarrer-
na komplettera varandra!

Samtidigt vill vi också rikta en varning till alla som har
starka åsikter i frågan. Hela den här debatten leder
bara till en sak. Att vanliga gitarrister tappar förtro-
ende för Fender och att Gibson får allt större andel av
marknaden. Är det verkligen värt det?


