
frukts

gitarrskola

Del 6
Skönhet

Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av frukts gitarrskola. Det är en tuff värld vi
lever i. För att klara dig i den hårda konkurrensen gäller det att ha den rätta loo-
ken. Ser du inte bra ut är det lika bra att lägga av. Men sätt inte ditt plektrum på
hyllan riktigt ännu, för det finns hopp. Utgående från vår långa erfarenhet i bran-
schen kan vi rekommendera följande skönhetstips.

Som ung gitarrist gör man klokt i att inte äta alls
ett par veckor före en spelning. Diverse dieter kan
du glömma. Vi har prövat. Erfarenheten visar att
svält ger den rätta utmärglade kroppshyddan, det
bleka ansiktet med de utstående ögonen och den
glasartade blicken. Dessutom svettas man mera
när man svälter vilket är en stor fördel. Svett =
cool. Efter 40 år fyllda ändras reglerna så att det
inte är någon skillnad hur du ser ut. Det viktiga är

bara att du klär dig på
precis samma sätt som du
gjorde när du var 20,
gärna samma kläder. Om
du tar på dig ett par eller

tjugo extra kilon, gör det ingenting. Vid det laget
har du antagligen uppnått kultstatus i alla fall, och
ingenting kan ändra på det.

Kläder. När det gäller överkroppen går diskussio-
nens vågor fortfarande höga om huruvida man
skall spela med bar överkropp eller ej. Det finns
för- och nackdelar med båda alternativen. Om en
sträng går av och slår dig på ditt bara bröst gör
det ont. Mycket ont. Denna ibland pinsamma
händelse undviker man bäst med en läderjacka.
Den främsta fördelen med att spela med bar
överkropp är att svetten kommer till att rinna ner
och sugas upp av träet i gitarren, vilket ger bättre
sound och snygg yta. Och glöm inte den effekt
som uppkommer när strålkastarskenet reflekteras
på dina svettiga axlar.

När det gäller shortsen är det främst längden som
kräver extra eftertanke. Om man lyckas få tag på
ett par brasilianska fotbollsshorts från VM 1982,
ANVÄND DEM INTE. För att undvika missför-
stånd  rekommenderar vi att shortsens längd är
minst 35 cm. Någon övre gräns för längden på
shortsen finns inte, men växlar med musikstilen.

En riktig gitarrist skall ha tjock hud på fingrarna och
mycket starka fingrar. För att bygga upp fingermus-
kulaturen finns det speciella träningsredskap att
inhandla, se bilden. Att bygga upp tjock hud är
ingen konst. Det gäller bara att varannan dag gnug-
ga fingrarna lite lätt mot ett rivjärn.

Detta var några av våra bästa tips, men kom ihåg
att det inte är ytan som är  viktigast. ”Sann skönhet
kommer inifrån”, sade Jimi Hendrix kort före sin död
(kanske). Vi här på frukts gitarrskola kan bara hålla
med!

Svett = cool.


