Elgitarrens historia

(av Rickard Carlsson)

Sedan början av 1930-talet hade det funnits solida (ej ihåliga) el-förstärkta s.k. lap steels
(hawaigitarrer) som användes inom countrymusiken. En man vid namn Les Paul, för övrigt en
mycket skicklig gitarrist, gjorde tidiga försök när det gällde att göra vanliga gitarrer
"elektriska", bl.a. med gamla grammofonpickuper och telefonlursmikrofoner. Redan 1934 lät
han bygga en halvakustisk gitarr med halvtumstjocks lönnlock och
plats för en mikrofon. Förstärkartekniken fanns sedan tidigare med
rundradiosändningarna som kom igång på 1920-talet som gjorde att
det fanns kristallmottagare och så småningom rörmottagare med
förstärkare i snart sagt alla hem.
Halvakustiska gitarrer användes av t.ex. Muddy Waters i
hans elektriska Chicagoblues men även av Charlie Christian, en
fantastisk gitarrist som spelade swing-jazz i Benny Goodmans orkester
i mitten på 1930-talet. De gitarrtillverkare som nu växte fram hette
bl.a. Gibson, Epiphone, Gretch samt Rickenbacker. Tanken att en elCharlie Christian med "jazzburk"
förstärkt gitarr inte behöver vara ihålig var något som fascinerade Les
Paul och 1941 skruvade han ihop en gitarrhals på ett solitt trästycke.
För syns skull limmade han också på en itusågad halvakustisk Epiphonekropp på vardera sidan om stocken. Detta ledde så småningom till att
Gibson-fabriken drygt tio år senare gav en helt solid modell med namnet
”Les Paul”. Än idag räknas Gibson Les Paul som en av de bästa
elgitarrerna som någonsin gjorts och som har spelats av storheter som
Gary Moore och Peter Green.
Gary Moore med Gibson
Les Paul

Men Les Paul var inte ensam gitarrmeckare. En enögd, strängt taget tondöv ung man som
hette Clarence Leo Fender skulle tillverka de elgitarrmodeller som är mest tillverkade och
mest kopierade i hela världen. På 30-talet startade Leo en liten radioverkstad i södra
Kalifornien, USA. Han byggde enkla högtalaranläggningar som han hyrde ut. I början på 40talet träffade han Doc Kauffman, som hade jobbat på Rickenbacker och konstruerat en
mystisk svajarm för elgitarrer. Kauffman var den som inspirerade Leo att syssla med
elgitarrer. 1943 byggde Leo Fender sin första elgitarrprototyp som mest såg ut som en
gitarrhalshals med en gitarrpickup. Tanken var att countrygitarristerna skulle få en elgitarr
med mer sustain (lång klingande ton) än de traditionella "jazzburkarna" och 1950 var det
dags. Fender Broadcaster såg dagens ljus. Den bytte snart namn till Fender Telecaster. Denna
gitarrmodell blev en megahit för gitarristerna älskade den uppkäftiga "twangen" och den
långa tonen.
Leo Fender fortsatte att rada upp succéer med Precisionsbasen 1951 och Bassmanförstärkaren
1955 - uppfinningar som fortfarande uppskattas och används världen över. Några hade klagat
över att Telecastern kändes kantig mot kroppen så Leo satte sig vid ritbordet och ritade en ny
modell, nu dessutom med svajarm. Fender Stratocaster var här 1954 och framgången blev
total. Snart ville alla ville spela på ”planka”. 1950-talets Rock’n Roll gitarrkändisar spelade
dock oftast på halvakustiska elgitarrer som t.ex. Bill Haley, Chuck Berry och B.B King med
undantag av Buddy Holly som spelade ”strata”. På 60-talet uppstod ”ståltrådsmusiken” med
elgitarrband som ”The Ventures” i USA och ”The Shadows” i England. Hank B. Marvin från
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”The Shadows” spelade låten ”Apache” grymt övertygande på Fender
Stratocaster med svaj och super-rent reverbsound. Sveriges svar på denna
musik blev gruppen ”Spotnicks”.
Bluesrockgitarrister som Eric Clapton och Pete Townsend (The Who) har
varit viktiga för gitarrspelets utveckling tillsammans med Jimmy Page (Led
Zeppelin), Jeff Beck samt Keith Richards (Rolling Stones) som banade väg Eric Clapton med Fender
för hårdrock. Men det mest banbrytande var nog Jimmy Hendrix aggressiva Stratocaster.
men ändå kontrollerade gitarrspel med ett ”häng” som var helt outstanding. Hendrix riff och
solon plagieras än idag och anses av många gitarrister vara legendariska.

Jimmy Hendrix med "felvänd"
Fender Stratocaster
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