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”Med en bra wah-wah-pedal klarar
man sig genom en hel låt med bara
en eller två toner”

Experten tipsar
Petter Näse

(Garlic,
Monica

Penn)

Hej igen! Vi här på frukts gitarr-
skola får massvis med brev från
såväl garvade virtuoser som ny-
komlingar i den sexsträngade
harpans förlovade land. Tyvärr
hinner vi inte svara på alla brev
personligen, men ett brev från
signaturen ”Gitarrist –77” fick oss
att reagera och därför skall vi här
besvara hans (eller hennes) fråga
mer ingående.

Vi citerar.

”Kära frukt.
Tack för en jättebra gitarrskola. Många
av de tips och tekniker ni lärt ut har jag
funnit mycket användbara, både på
scen och studion. För några vekor
sedan besökte jag ett kristet café och
gitarristen, vars namn jag inte minns,
började plötsligt fingra med båda hän-
derna på greppbrädan, som om han
skrev på en skrivmaskin. Det lät ungefär
så här: di-di-di di-di-di osv. Hoppas ni
förstår hur jag menar. Vad kallas denna
teknik, och hur kan man använda den
på ett smakfullt sätt?”

Tackar som frågar! Det du antagligen
har bevittnat är en teknik som var

Tapping

mycket populär på 80-talet, speciellt i hårdrockskretsar och
idag inte är alltför vanlig. Men med den 80-talsrevival vi idag
ser bryta fram är kanske även denna teknik på väg tillbaka.
Den kallas tapping. Som många andra alternativa tekniker
är dess upphovsman gitarrgurun Eddie Van Halen.

Egentligen är det inte svårare än att man istället för att
knäppa på strängen med plektrum hamrar med fingret
(pekfingret är vanligast) på strängen så att en ton ringer. Det
går bättre om man har ganska mycket dist på. Sedan gäller
det bara att experimentera fram olika kombinationer och
ackord.

När skall man då använda tapping? Ja, det vanligaste
användningsområdet är när man vill ta ett solo ”over-the-
top”, för att få en vräkig avslutning helt enkelt. Det är också
bra för att imponera på småpojkar under soundchecken.

Vi måste dock påpeka att det finns många som rent ut sagt
hatar allt vad tapping heter, så använd det med måtta.
”Lagom är bäst” som min gamla gitarrlärare i högstadiet
brukade säga. Men det är utan tvekan en teknik du kan ha
nytta av och bör ha i din ”arsenal”.

Om du vill skicka brev till gitarrskolan är adressen:
frukt
PB 369
65100 Vasa
Märk kuvertet ”Gitarrskolan”


