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Del 7
Säkerhet

Hej! Nu är vi här igen, med ännu ett spännande avsnitt av frukts gitarrskola. Idag har vi ett
väldigt viktigt ämne på schemat. Nämligen säkerhet. Säkerhet är något som många ungdo-
mar flinar åt, men vi vill höja ett varningens finger. Om du struntar i säkerheten idag kan du
få ångra det i morgon. Lätt fångat, lätt förgånget. Det börjar med en silvernål, och slutar med
guldpläterade kontakter.

Varför skall man då hörselskydda sig?
Det är egentligen ganska enkelt. Ju
bättre öronskydd, desto högre volym
och större förstärkare kan man ha. Som
ni alla vet bör man i första hand känna
volymen, inte höra den.

Men alla har inte råd med dyra öron-
proppar och förstärkare, inte i början i
alla fall. Men vilket WC-papper man
skall använda kräver en smula efter-
tanke. Tumregeln är att tråtta in så
mycket som möjligt. Följaktligen är ett
tunt papper att föredra. Lambi, som
kanske skulle ligga nära till hands är
således inget bra alternativ.

Vi uppmanar er även att tänka på mil-
jön, och om möjligt köra med returpap-
per. Allt för iögonenfallande färger är
heller inte särskilt lyckat. Pastellfärgat
papper i öronen är så 1983.

Kom ihåg att 220 volt inte är att leka
med. Gummistövlar är att rekommen-
dera i alla väder. Sedan Kiss slog ige-
nom (tack vare gummistövlarna) så är
gummistövlar inte längre något man
behöver skämmas över.

Det finns olika färger, du bör välja
en som matchar gitarren. Vi rekommen-
derar inhemska stövlar av märket
Nokia. De har klarat sig mycket bra i
Trafikmagasinets test i vinterföre.

Vi vill också tipsa er om vilka andra
användningar man kan ha av stövlarna.
Man kan mycket väl skriva upp låtlistan
på dem. Efter spelningen kan man till
exempel använda dem att förvara pe-
dalerna i.

Hjälm kanske inte är så viktigt om du
spelar jazz.

Ibland kan man råka på musiker som
inte tycker om att använda skydd. De
säger att något av känslan går förlo-
rad. Men här gäller det att stå på sig,
och tänka med huvudet. Låt ingen
pressa dig till att skippa skyddet. Om

de inte går med på att använda skydd
så skall du bara säga: ”Då får det vara”.
Speciellt om du spelar med okända
människor är det otroligt viktigt att
skydda sig. Sedan när ni har lärt känna

varandra bättre finns det andra sätt att
skydda sig.

Tills nästa gång vill vi bara önska er:
Spela säkert!


