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Experten tipsar

Jesustejp

Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av frukts gitarrskola.
Till en gitarrists standardutrustning hör gitarr (se del 1–3), förstärkare och en sladd. Alla
dessa kan man i nödfall klara sig utan. Men utan Jesustejp blir din karriär kort.

Jesustejp? Ordet Jesustejp är uppbyggt av två
delar. Jesus och tejp. I hedniska kretsar kallas
tejpen ofta silvertejp. Detta är en ytlig be-
skrivning, som inte säger något om tejpens verk-
liga karaktär. Tejpen har fått namnet Jesustejp
på grund av att:

1. Jesustejpen sviker dig aldrig
2. Jesustejpen klarar av allt
3. Det finns kraft i Jesustejpen
4. Jesustejpen håller att bygga på
5. Jesustejpen kan rädda ditt liv

Alltså, du behöver Jesustejp. Här är några kon-
kreta tips på hur du bäst kan använda
Jesustejpen. Du kan använda den till att tejpa
fast saker (Noter, pedaler, sladdar, basister).
Batteriluckor kan hel.. repareras. Om du har
mycket saker och liten bil, kan Jesustejpen hjälpa
dig att få fast bakluckan. Låset på kejsen* går
ofta sönder, men med Jesustejp behöver du inte
satsa dina bensinpengar på att köpa en ny. Som
vild punkare behöver du Jesustejp för att tejpa

fast axelremmen i gitarren. Detta ser dessutom tufft ut. Att
reparera strängar kan gå, men det är svårt. Vi rekommen-
derar dock inte att man använder Jesustejpen som pann-
band.

På köpet får man dessutom en rad andra förmåner. Är du
ny i bandet blir du snabbt allas bästis om du alltid har Jesus-
tejp med dig. Har ni problem att komma överens med ljud-
killen, lär en rulle Jesustejp lätta upp stämningen. Pratar
basisten för mycket? Tänk själv!

I vissa fall kan Jesustejpen vara direkt livsnödvändig. I svåra
partier händer det lätt att trummisen tappar greppet om
pinnarna. En punkterad lunga är inget att leka med, men
tejpa igen hålet, kvickt, så behöver du inte se dig om efter
en ny basist. Vid benbrott tejpar du lätt ihop en krycka av
två mickstativ.

Till sist, ett tips för att effektivera soundchecken: När key-
boardisten är på kaffepaus, passa på att knappa fram ett
ljud du gillar, och tejpa för alla knappar på synthen.
Soundchecken kommer att gå SÅ snabbt.

Du kanske är skeptisk, men vi vill utmana dig att satsa på
Jesustejpen. Du kommer aldrig att ångra det.

*)Kejs=Gitarrlåda (eng. case)
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”Hitta en gitarrist som du gillar och
kopiera honom så mycket som
möjligt tills du hittar en egen stil.”


