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Del 12
Utvärdering

Tiden har kommit för det sista avsnittet av frukts gitarrskola. Vi hoppas att du har haft hälf-
ten så roligt som vi har haft, och att du även i fortsättningen kommer att utveckla dina kun-
skaper i gitarrspelandets sköna konst. För att lite hjälpa dig att ta reda på hur bra du har
tagit till vara den undervisning som har getts på dessa sidor, avslutar vi med ett litet test.
OBS! Det är inget prov, utan bara ett sätt för dig själv att utvärdera dina kunskaper.

1. Du skall strax inleda en spelning. Arrangören välkom-
nar dig upp på scenen och frågar dig inledningsvis:
”Varför spelar du egentligen?” Vad svarar du?

1) ”Vi vill bara använda de gåvor Gud har gett oss för att
sprida budskapet om Jesus”

X) ”Jaa, alltså, Jesus var ju egentligen den första rock-
stjärnan, typ.”

2) Du berättar om en profetia du fick på Midvinterveckan
1997.

2. Några takter in i ett gitarrsolo upptäcker du till din
fasa att du befinner dig i helt fel tonart, och inte har
någon aning om vad du egentligen borde spela. Vad
gör du?

1) Du trampar genast på alla dina effekter på samma gång,
varefter du fortsätter spela de konstigaste noter du kan
tänka med en min som säger åt publiken att de bara är
de som inte förstår ditt virtuosa space-free-jazz-solo.

X) Du tittar förvånat på din gitarr med en min som säger
ungefär ”Vem i hela friden har bytt plats på strängarna på
min gitarr?”

2) Du tittar argt på dina bandmedlemmar, får ett fruktans-
värt utbrott och rusar av scenen.

3. Konsertarrangören ber dig hålla en kort andakt, gärna
med någon form av appell, i slutet av konserten.

1) Du letar upp en lagom lång psaltarpsalm, läser den lång-
samt, med stor inlevelse. Du Betonar Varje Ord, och sä-
ger då och då: ”lyssna på det här” eller ”det här är häf-
tigt”.

X) Du går fram till mikrofonen och ber trummisen leda i bön.
2) Du berättar helt ärligt om din egen bakgrund, att du vis-

serligen är uppväxt i ett kristet hem, men att man förr
eller senare kommer till ett skede när man själv måste ta
ställning och bestämma vad man ska tro på. Man kan ju
inte leva på sina föräldrars tro heller.

4. Du har för få låtar för att fylla den tid arrangören har
bett om. Vilken av följande låtar gör du en sista-mi-
nuten-cover på?

1) Lean on Me, Knockin’ on Heavens Door, eller I Still Haven’t
Found.

X) Avslutar med några lovsånger, till exempel Ropa till Gud.
2) Du kör början på Toto’s Hold the Line i några minuter

medan sångaren improviserar ihop en text som löst byg-
ger på psalm 23.

5. Det går inget vidare för ditt band. Flytet saknas lik-
som. Vilka åtgärder föreslår du?

1) Du föreslår att ni som band måste använda mera tid till
bön.

X) Du skyller på demoniskt motstånd.
2) Du misstänker att motgångarna beror på att någon i ban-

det inte är lika helhjärtat beredd att satsa på bandet som
du. Du tar reda på vem det är och byter ut denne.

6. Basisten vill ha mindre keikkor, för att han ska kunna
umgås mera med sin flickvän. Vad gör du?

1) Förklarar för honom att han måste välja mellan sina egois-
tiska motiv och att arbeta för Guds Rike.

X) Föreslår att basistens flickvän börjar sjunga backing.
2) Skyller på demoniskt motstånd.

7. Rangordna följande (från ett till 27):
❑ Lovsång
❑ Övningskämppä
❑ Demo
❑ Publikkontakt
❑ Tajthet
❑ Gospel-FM
❑ Skivkontrakt
❑ Driv
❑ Rock And Act
❑ Teosto

❑ Groove
❑ Extranummer
❑ Show
❑ Bensinpengar
❑ Backstage
❑ Äkta
❑ Mellansnack
❑ Gitarrstativ
❑ Från Hjärtat
❑ Gratis Mat

Om du har svarat rätt på alla frågorna är du (kanske) en
ganska bra gitarrist.

(Gitarrskolan skrevs av Mikael Ahlskog och Patrik Hagman)

❑ Jammande
❑ 70-tals
❑ Feelis
❑ Sequenser
❑ Wah-Wah
❑ Beröra
❑ Svenska Kultur-

fonden


