KOMPENDIUM
BASS
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AKKS-PEDAGOGIKK
AKKS-kursene er basert på spilleglede, og
vi ønsker at spillingen skal starte så tidlig
som mulig. Ved å utøve “learning by doing”
opplever kursdeltakere raskere mestring,
og får selv laget egne knagger teori og
teknikk kan festes på. AKKS skal være et
sted hvor alle skal få samme muligheter,
uansett nivå, ambisjon og forutsetning, får
lære og utøve musikk. Musikken skal være
et verktøy for å lage forbindelser mellom
mennesker, oppfordre til mestring og skape
glede. Dette ser vi på som et viktig verktøy
for å forbedre likestillingen og mangfoldet
i musikklivet.
SPILLEGLEDE - Å FOKUSERE PÅ
PROSESSEN OG MESTRING
Hvordan lærer du best å sykle? Jo, du
setter deg på sykkelen og prøver deg frem!
I AKKS ønsker vi at det skal være kort vei til
mestring. Ved å bli kjent med instrumentet
og tidlig lære å bruke det, får du begynt
spillingen raskt selv er det lettere å ta til
seg teori og teknikker. Det er ikke alt du får
til første gangen, og det er det heller ingen
som forventer. Du lærer i ditt eget tempo,
det viktigste er å ha det gøy! Og om du har
et visst bilde av hvordan det skal høres ut husk at det ikke er noen fasit på musikk.
Når du raskt kommer i gang med spillingen,
er det også lettere å starte å spille med
andre. Vi mener at å spille med andre gir
god forståelse for samspill og er svært
motiverende på lang sikt.
Det å lære seg et instrument som en
reise. Du trenger ikke oppnå et spesifikt
mål i løpet av en viss tid. Nyt reisen og
mestringsfølelsen for hvert skritt du tar.
Det er jo det å lære seg noe nytt som er
spennende, og du blir jo egentlig aldri
ferdig utlært
TRYGT OG MOTIVERENDE LÆRINGSMILJØ
Hos AKKS skal det være rom for å prøve
seg fram, feile, stille spørsmål og vokse.
Vi har alle forskjellige forutsetninger og
måter å lære på, og vi må jobbe sammen

for å skape et miljø hvor dette er mulig.
Du utvikler deg i ditt eget tempo, så om
det er noe du ikke føle deg komfortabel
med er det greit å si ifra til instruktøren.
Instruktøren er der for deg, og skal være
en veileder som kan hjelpe deg til å
beherske instrumentet. Både deltakere
og instruktører har sammen ansvar for
sette rammen for et trygt og motiverende
læringsmiljø.
NORMKRITISK TENKING
Hos AKKS ønsker vi å sette fokus på
normkritikk. Normkritikk handler om å
utfordre normene vi møter i hverdagen.
Normer er uskrevne forventninger eller
regler i samfunnet. En norm er altså en
forventning mange har til samfunnet
for å enklere plassere og forstå hvordan
samfunnet er bygget opp.
Tenker du på en rørlegger, ser du kanskje
for deg en mann? Man har kanskje et bilde
over hvordan en familie ser ut? Men det er
ikke nødvendigvis slik. Bryter du en norm,
kan du oppleve å at du blir “straffet” for
dette. For eksempel om du sniker i køen,
så får du stygge blikk. Ved å bli bevisste på
normer og privilegiene og begrensningene
som følger med dette, kan vi være med
på å endre dette i samfunnet vårt. Du
driver med normkritikk både når du er
oppmerksom på og bevisst handler for å
utfordre normene.
Som du ser finnes det flere normer i
samfunnet som kan begrense livene
våre, og disse finner vi også i musikklivet.
Innenfor musikken har man gjerne sterke
normer og forventninger, blant annet til
musikere. Søker du for eksempel opp
trommeslagere på nett, finner du kanskje
et ganske ensformig bilde av en spesifikk
gruppe mennesker, med lite variasjon. Ved
å utfordre normene gir vi plass til personer
som faller utenfor normen, og skaper et
rikere og mer mangfoldig musikkliv. Kjønn,
seksualitet, alder, etnisitet, funksjonsevne,
religion, sosial status og klasse skal ikke
spille noen rolle når det kommer til å utøve
og lære musikk. Nettopp derfor er det
viktig for oss å utfordre disse normene, slik
at alle får en sjanse til å delta i musikklivet
på sine premisser.
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Bass brukes i all slags type musikk, både i
bandsammenheng og i elektronisk musikk.
Den første elektriske bassgitaren ble
utviklet på midten av 1930-tallet, men
det var først på 1950-tallet at den ble
lansert og masseprodusert på den måten
vi kjenner den i dag. Bassgitaren var ikke et
nytt konsept, før den elektriske bassgitaren
fantes bass i akustiske versjoner, for
eksempel kontrabass som vi kjenner fra
klassisk musikk. Nå for tiden er også synthbass veldig populært. En synth-bass kan
både være et fysisk keyboard eller den
kan være programmert på en datamaskin.
Ofte kan man også ha både synth-bass
og bassgitar, hvis man spiller i band for
eksempel. Hvis man ikke har et trent øre
kan bassens rolle i musikken være litt
vanskelig å oppfatte. Når man ser noen
opptre på en scene, og de spiller gitar eller
trommer, er det derimot lett å koble det
man ser til det man hører fordi de lager
en tydelig og spiss lyd. Lyden av bass er
massiv og skaper dybde i musikken, og
ofte kan det virke som om man føler den
mer enn man hører den. Som når man står
nær høyttalerne på konsert og kjenner det
dunke i brystet. I virkeligheten er det masse
bass, men man hører den ikke så tydelig
fordi den har så mørke frekvenser.
DE FORSKJELLIGE DELENE PÅ BASSEN
Den største delen nederst på bassen kaller
vi for kroppen. Her finner vi pickupene.
Dette er mikrofonene som tar opp lydsignalene, også kalt frekvensene, fra
strengene. Lydene blir sendt via noen

ledninger inne i kroppen og ut gjennom
inputen. Inn der kobler man en jack-kabel
som forbinder bassen med en forsterker.
En jack-kabel er en ledning som leder lyd
gjennom seg. Nederst på kroppen finner vi
stolen. Her fester man strengene.
Ved siden av inputen finner vi
volumkontroller som bestemmer hvor mye
lyd pickupene skal ta opp. På noen basser
har man flere knotter hvor man feks kan
kontrollere om man vil ha mer diskant eller
bass i tonen. Vi skal se nærmere på bass og
diskant senere.
Strengene går over pickupene og videre
over halsen. Den flate fremsiden av halsen
kalles gripebrettet. Det er her du setter
fingrenene for å lage toner. Strekene på
tvers av halsen kalles bånd. De enkelte
tonene finner man når man trykker ned
strengen mellom båndene når man spiller,
og båndene skiller de forskjellige tonene.
Det finnes to typer størrelser på
basshalser: long-scale og short-scale.
Long-scale har lang hals, mens short-scale
har kortere. Det kan være lettere å spille
på en short-scalebass fordi det er kortere
avstand mellom båndene, sånn at man ikke
trenger å strekke fingrene like langt for å
skifte toner. Som nybegynner er det helt
overkommelig å spille på en
long-scalebass også.
Øverst på halsen finner man hodet.
Her fester man strengene ved å snurre
dem rundt stemme-skruene. Strengene
strammes og justeres opp eller ned i
tone ved å vri dem rundt. Når man kjøper
bass-strenger så kan man velge mellom
light, medium og heavy, dette gjelder da

tykkelsen på strengene. Velger man tykkere
strenger får man mer lyd i bassen, men
det er tyngre å spille på. Vi ser mer på
stemming av bassen senere.
Der halsen går over i hodet er nøtten. Den
passer på at strengene sitter på plass.
4-strengsbass er det vanligste, men
det finnes også 5- og 6-strengs osv. På
5-strengsbass finnes det en enda tjukkere,
mørkere streng enn E-strengen. Denne har
tonen H. På 6- strengsbass er det både en
mørkere streng (H som på 5-strengs) og
en lysere/tynnere streng over G-strengen.
Denne har tonen C.

HVORDAN KOBLE
BASSEN TIL EN
FORSTERKER?
Bassen lager ikke så mye lyd i seg selv,
derfor trenger man en forsterker når
man skal spille sammen med andre. En
forsterker er en høyttaler man kobler til
bassen for å få ordentlig lyd. Det finnes
mange typer forsterkere, og de har mange
forskjellige knapper og knotter. Derfor kan
det kanskje virke litt komplisert, men det er
det egentlig ikke. Med litt øvelse blir du fort
kjent med de ulike knottene. På fremsiden
eller på oppsiden av forsterkeren vil du se
et panel med masse knotter og knapper.
Her finner du også inputen, vanligvis
helt på venstre side. Her putter du inn
jack-kabelen som forbinder bassen med
forsterkeren. Noen forsterkere har også
en liten input til hodetelefoner, ofte
merket med et hodetelefon-symbol eller
det står «Headphones». Her kan du koble
til hodetelefonene og få det forsterkede
basslyden i øret.
Av/på-knappen finnes som oftest på en
av sidene av panelet, eller på baksiden
av forsterkeren. Før du skrur på, er det
lurt å sjekke at volumkontrollene på
forsterkeren er nede sånn at det ikke
kommer kjempehøy lyd idet du skrur
på. Det er litt forskjellig fra forsterker
til forsterker hvordan volumkontrollene
ser ut, men vanligvis er det en knott som
heter «Master» eller «Volum». Dette er
hovedvolumet. Når den står til venstre
er volumet skrudd helt ned. Etter du
har skrudd på forsterkeren med av/
på-knappen, kan du prøve å skru volumknotten mot høyre og du vil sannsynligvis
få lyd. Om du ikke får lyd er det et par ting
som kan være årsaken.
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1. Sjekk at du har skrudd opp
volumkontrollene på selve bassen.
2. Sjekk at du har husket å koble i jackkabelen skikkelig, både på bassen og på
forsterkeren.
3. Sjekk at forsterkeren er koblet til strøm.
4. Sjekk om det er en knott på forsterkerpanelet som heter «Gain». Den finnes
vanligvis nesten helt til venstre ved
siden inputen. Denne regulerer hvor
mye lyd som kommer inn i forsterkeren
fra bassen, så hvis den står helt nede vil
det ikke komme noen lyd selv om du har
sjekket alle de andre punktene.
5. Dårlig jack-kabel kan også være årsaken,
prøv med en annen hvis du har.
På de fleste forsterkere vil det også være
noen knotter som heter «treble», «mid»
og «bass». Disse regulerer hvor mye
diskant, mellomtone og bass du vil ha i
lyden. Her er det bare å prøve seg frem og
høre selv hva du synes er kult! Om du er
usikker er et bra utgangspunkt å begynne
med alle tre midt på.
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HVORDAN SPILLER
MAN PÅ BASSEN?
Til og begynne med er det lettest å sitte
når man skal spille. Plasser bassen på
fanget med forsiden av bassen vendt rett
frem. Sittende med bassen på fanget har
man en bra utgangsposisjon. Etterhvert kan
man prøve å spille stående, og da trenger
man en reim. Den festes på noen knotter
øverst og nederst på basskroppen og kan
kan strammes og slakkes alt ettersom hvor
du vil at bassen skal sitte. Noen synes det
er kult å ha bassen veldig langt nede, mens
andre høyt oppe. Det faller mest naturlig
for håndleddene å ha den lenger oppe,
eller i samme høyde som når du har den
på fanget. Her kan du prøve deg frem. Det
å stå og spille er en øvelsessak, det kan
ofte være vanskeligere å spille noe stående
enn sittende. Jeg vil anbefale at du starter
der det føles mest behagelig. Så kan du
heller eksperimentere med forskjellige
plasseringer etterhvert som du føler at du
får taket på spillingen.
For å få lyd i bassen må man «slå an»
strengene! Dette gjøres med høyrehånda
(om man spiller med vanlig bass, om man
spiller venstrehendt blir det omvendt). Her
er de to vanligste måtene å spille på.

FINGERTEKNIKK
Hvil tommelen på pickupen slik at hånden
får støtte og plukk opp strengen med
pekefingeren. Etterhvert kan det bli
slitsomt å bare bruke pekefingeren hvis du
skal spille mange toner. Derfor er det lurt å
begynne å øve på å bruke annenhver peke
og langfinger med en gang. Litt som at det
er lettere å gå på to bein enn ett.

PLEKTERTEKNIKK
Hold plekteret mellom tommelen og
pekefingeren og slå strengen nedover.
Etterhvert kan du prøve å slå strengen
annenhver gang ned og opp. Når man
bruker plekter vil man få en hardere og
klarere lyd av strengene enn når man
bruker fingrene. Plekter finnes i mange
forskjellige tykkelser. Jo tynnere plekter jo
mindre trøkk blir det i anslagene, men det
blir til gjengjeld lettere å spille.

Det er helt opp til deg selv om du velger
å bruke fingrene eller plekter når du
spiller. Det kan være lurt å tenke gjennom
hvilken type musikk du vil spille og hvilken
av teknikkene som passer til den typen
musikk, og lager den lyden du vil ha. Selv
om det er mer vanlig å bruke plekter

i hardere musikk (for eksempel rock,
punk, metall) betyr ikke det at det er
feil å spille med fingrene når man spiller
den type musikk. Her gjelder det å prøve
seg frem og finne det man liker best og
er komfortabel med, og ha det gøy med
eksperimenteringen! Det er selvfølgelig
også mulig å kombinere teknikkene. Enten
ved å bytte fra låt til låt eller til og med
bytte mens du spiller en låt. I begynnelsen
er det lurt å fokusere på en av de to
teknikkene, sånn at man føler fortere på
framgang.
Når man skal lage toner på bassen trykker
man ned strengene på gripebrettet med
venstre hånd. Da plasserer man tommelen
bakpå halsen og setter pekefingeren
på fremsiden mellom båndene. Man
lager på en måte en klype med hånden.
Når du har fått dreisen på å trykke ned
med pekefingeren kan du prøve med
langefingeren, ringfingeren og lillefingeren
også. Dette vil føles knotete og tungt i
begynnelsen, men det blir fort bedre når
man får øvd litt. En teknikk-hovedregel er
man prøver å trykke ned fingeren så nærme
så mulig båndet på oppsiden. Da får man
en klar tone.

Om du merker at det kommer skurrelyd fra
strengen er det enten at man ikke presser
hardt nok, eller man har plassert klypen
for langt bakpå båndet eller oppå båndet.
Da er det bare og justere grepet og prøve
igjen. Dette er en øvelsessak!
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HVORDAN HENGER
TONENE PÅ BASSEN
SAMMEN?
De forskjellige tonene på bassen finner
man på gripebrettet. Den vanligste måten å
stemme bassen på kalles standard tuning.
Den dypeste strengen er tonen E og så
kommer A, D og G. Tonene er de samme
som på de fire tjukkeste strengene på en
vanlig gitar, men bare i et dypere toneleie.
Strengene er også tjukkere. Nedenfor er
en oversikt over alle tonene på bassen og
hvordan de henger sammen. Øverst ser du
de åpne strengene i en standard tuning,
altså E A D G. Når man sier at strengene er
«åpne», betyr det at man ikke holder
nede noe grep.
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På venstre side ser du nummereringen
på båndene. På E-strengen finner du feks
tonen F på 1. bånd, F# på 2. bånd, G på 3.
bånd osv. De samme tonene finnes flere
steder på gripebrettet. Forskjellen er at de
er i forskjellige toneleier, altså at noen er

lysere og noen dypere. Tonene låter også
forskjellig på forskjellige steder på bassen.
Vi kan se på tonen E som et eksempel. Det
er den dypeste tonen vi finner på bassen
på den åpne E- strengen. Samme tone
finner vi også på 12. bånd på E-strengen,
men da ett hakk lysere i toneleie. Går vi
over på A-strengen ser vi at tonen E dukker
opp igjen på 7.bånd. Denne er i samme
toneleie som 12.bånd på E-strengen, men
låter litt annerledes. Dette har med at
E-strengen er tjukkere enn A-strengen og
er derfor istand til å lage tjukkere lyd. Det
har også med lengden på strengen fra der
du har grepet ditt hvor mye vibrasjoner og
frekvenser strengen klarer å lage. Dette
prinsippet gjelder på alle de forskjellige
tonene og strengene. Her er det også
bare å prøve seg frem hvor man synes det
låter best, og hvor man synes det er mest
komfortabelt å spille.
Som du kanskje har lagt merke til går
denne oversikten bare til 12. bånd, mens
på bassen finnes det enda flere bånd
oppover. Det er fordi at når du har kommet
til 12. bånd har du kommet «rundt».
Altså vil tonen på 12. bånd alltid være den
samme som den åpne strengen. Dette er
ofte markert med en dobbel prikk, enten
på forsiden eller på oppsiden av halsen.
Videre oppover fra 12. bånd henger tonene
sammen på samme måte som 0-12. bånd.
Det kan ofte oppstå forvirring når man skal
snakke om «opp» og «ned» på bassen.
For eksempel når man skal flytte grepet
sitt «en tone opp» menes det en tone
lysere og ikke fysisk oppover mot taket
eller himmelen. En annen ting det er lurt å
være obs på er forskjellen mellom en tone
opp og et toneleie opp. En tone opp betyr
for eksempel fra tonen E til tonen F. Et
toneleie opp vil være å spille fra den åpne
E-strengen til 7. bånd på A-strengen.
Øvelse: Spill en sang eller melodi du har
lært deg og prøv å starte ut fra forskjellige
steder på gripebrettet. Om du ikke kan
eller kommer på noen sanger/melodier
kan du prøve Lisa gikk til skolen.
Her er tonene
CDEFGGAAAAGFFFFEEDDDDE

HVORDAN STEMME
BASSEN?
Det er viktig at bassen er stemt når du
skal spille. Tuning betyr hvordan bassen er
stemt. Standard tuning er E – A – D – G,
fra den laveste (tjukkeste) strengen til den
lyseste (tynneste).
Om du ser på gripebrettet igjen ser du at
tonen på 5. bånd på E-strengen er en A.
Det er den samme tonen som den neste
åpne strengen. For å sjekke om du er stemt
kan du sammenligne tonen på 5. bånd
med den neste åpne strengen. Det samme
mønsteret gjelder på alle strengene. Hvis
du merker at tonene ikke er de samme
kan du lytte og skru på stemmeskruene
til tonene blir like. Dette kalles gehør.
Gehør er evnen til å skille og identifisere
forskjellige toner og hvor de er i forhold til
hverandre. Noen er født med godt gehør,
men for de fleste er dette en treningssak.
Prøv deg frem!

En annen måte å stemme bassen på er å
bruke tuner eller et stemmeapparat. Det
er en maskin man kobler til bassen med
en jack-kabel, og som kan lese av tonene
på bassen og på den måten vise deg om
du trenger å justere stemmeskruene. Det
finnes mange forskjellige modeller:

Når du skal kjøpe strenger er det to
ting å tenke på: Lengden og tykkelsen.
Har du long- scalebasss kjøper du longscalestrenger og har du short-scalebass
kjøper du short-scale strenger. Du må også
bestemme deg for tykkelsen på strengene:
light, medium eller heavy. Light-stenger
er lettere å spille på, men du vil få en litt
tynnere lyd. Medium er tyngere og heavy er
tyngst, men da vil du til gjengjeld få mer lyd
i bassen. Når man har satt på nye strenger
vil de gi etter en del i begynnelsen før de
tilpasser seg spennet. Da må man stemme
oftere.
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TEKNIKK OG
OPPVARMING
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Uansett om man er nybegynner eller
viderekommen er det en god vane å varme
opp. Man bruker mange store og små
muskler i hendene, armene og ryggen når
man spiller bass, og derfor er det lurt å
innarbeide seg en god teknikk og holdning,
slik at man ikke får belastningsskader.
Det er ikke dermed sagt at man må stå
skolerett hver gang man er på bandøving,
men det er en viktig ting å være bevisst
på. Senebetennelse er en veldig lei ting
å få, og kan føre til at man må slutte å
spille. Når det er sagt, så ER det litt vondt
å spille. Spesielt når man er nybegynner,
og bruker muskler og finmotorikk man
ikke har brukt før, vil det føles rart og litt
vondt i begynnelsen. Selv om det å spille et
instrument er en kreativ sak, er det tross
alt et fysisk arbeid, hvor man må bruke
hendene sine mye.
En hovedregel er at man har en finger
på hvert bånd på bassen. På den måten
slipper man å bevege hele armen sin så
mye opp og ned på halsen for å nå tonene.

Øvelse: Sett pekefingeren din et sted
på E-strengen (den tjukkeste strengen).
Her plukker du strengen. Så legger du
langefingeren på neste bånd oppover,
deretter ringefingeren på neste bånd
og så lillefingeren på båndet etter der
igjen. Dette gjør du uten å flytte grepet

i venstrehånda. Når du har spilt litt kan
du prøve å gå tilbake samme vei. Altså du
begynner med lillefingeren og så jobber
deg nedover.
Du vil sannsynligvis merke at dette føles
litt tungt og knotete i begynnelsen. Når du
har spilt litt opp og ned kan du flytte hele
øvelsen til A-strengen, og så videre til Dog G- strengen. Dette er en fin øvelse for å
bygge opp styrke og koordinasjon i begge
hendene. Øvelsen fungerer også bra som
oppvarming.
Som nybegynner kan det være lurt å starte
litt langt oppe på halsen, for eksempel på
9. bånd, og så gå oppover derfra. Lenger
opp på halsen er det kortere avstand
mellom båndene, noe som gjør det lettere
å spille.
Øvelsen ovenfor fokuserer mest på den
hånden man trykker ned strengene på
gripebrettet med. Det er også lurt å trene
opp den andre hånden, altså den som
plukker strengene. Nå skal vi se på tabs
eller tabulatur, som er et enkelt verktøy for
å lære seg basslinjer.
TABULATUR
Tabulatur (ofte kalt tabs) er en måte å
skrive ned musikk på. Tabulatur er lett
å forstå, men gjengir ikke musikken like
nøyaktig som noter. Men om man bruker
gehøret sitt sammen med tabs så er det
et supert verktøy. Hver linje i tabulaturet
representerer de forskjellige strengene.
På en tab for vanlig bass vil det da være
fire linjer. På hver av linjene står det noen
tall. Disse tallene forteller hvilket bånd
tonene i basslinjen er. Taben forteller
oss altså hvilke toner som skal spilles, og
hvilken rekkefølge disse tonene kommer i.
Svakheten med tabs er at den ikke sier noe
om hvilken rytme basslinjen skal spilles i.
Det må man høre seg frem til. Når det er
sagt, skal man ikke ta alle tabs man finner
helt seriøst. Når man søker på tabs på
internett kan det dukke opp mye rart og
langt fra alt er riktig. Bruk gehøret og stol
på deg selv!

Når man skal øve opp høyrehånden som
plukker strengene er det lurt å bruke en
metronom. En metronom er en maskin som
spiller av en puls i et helt nøyaktig og jevnt
tempo. Man kan selv stille inn forskjellige
tempoer, og tempoet blir målt i BPM (Beats
Per Minute). En metronom finnes både
fysisk og digitalt, og på nettet kan man
finne digitale metronomer gratis om man
søker på «metronom». Man kan også laste
den ned som app, eller så finnes metronom
på de fleste musikkprogramvarer.
Øvelse: Bruk en metronom og spill
basslinjen på taben nedenfor. Under taben
ser du taktslagene. Du kan begynne med
å spille en tone på hvert slag. Etterhvert
skrur du opp tempoet. Når du merker at
du ikke greier å holde følge med tempoet
lenger stopper du og skrur ned tempoet til
der du startet igjen.
Så kan du prøve å spille dobbelt så mange
toner på samme antall slag. Da spiller du
første tone på 1. slag, andre tone midt
mellom første og andre slag, tredje tone
på 2. slag. Begynn i et lavt tempo. Mellom
slagene kan man si «og» for å lettere
holde takten selv om slagene
kommer sjeldnere.
Noen ganger kan det faktisk være
vanskeligere å spille en basslinje sakte,
spesielt når du allerede kan den godt. Ved
å øve på spille en basslinje i forskjellige
tempo og med forskjellig puls trener du
opp rytmesansen din.
Når vi snakker om den tekniske delen av
det å spille et instrument, kan det fort bli:
veldig teknisk. Styrke og utholdenhet er ord
man ofte forbinder med idrett, men det
er også verktøy man trenger når man skal
spille et instrument.
Å øve på teknikk kan være en døråpner til
at man klarer å utfolde seg mer kreativt.
Kanskje har man en ide oppi hodet som
man ikke klarer å spille. For å spille noe
bra må man ha overskudd, og for å få
overskudd når man spiller må man øve
teknikk. Mange kan synes det er kjedelig
og blir utålmodige. Ofte har man for høye

forventninger til seg selv og tenker at man
skal få til det man vil nesten med en gang.
Da er det veldig lett å bli demotivert og
frustrert. Prøv å ta et steg tilbake og gi seg
selv en liten «reality check». Ingen får til
alt de vil på første forsøk! Pust ut, og prøv
igjen. Hvis man føler man står fast med en
basslinje er det et par ting man kan gjøre:
Sett ned tempoet.
Kanskje har basslinjen flere deler hvor
noen er vanskeligere enn andre. Da kan det
bli vanskelig å holde tempoet jevnt. Prøv
å dele opp basslinjen og fokuser på den
vanskelige delen. Etterpå setter du sammen
hele linjen. Du kan dele opp linjen i så små
biter du vil.
Forenkle.
Marker det du mener er viktigst i linjen. Et
triks du kan prøve er å la noen toner henge,
men pass på at det ikke krasjer med det
noen andre spiller (om du for eksempel
spiller i band).

BASSENS ROLLE
For å forklare bassens rolle må vi først se
på hva en låt vanligvis består av. Man har
gjerne en gitar eller et piano som spiller
akkorder, en vokalist eller soloinstrument
som har hovedmelodien og et trommesett
eller trommemaskin som tar seg av
rytmen. Bassen fungerer som et slags
bindeledd mellom disse. Bassen må altså
forholde seg til både akkorder, melodi
og rytme. Sammensmeltingen mellom
disse bestanddelene kalles for grooven.
Under skal vi se litt nærmere på hva disse
forskjellige bestanddelene har å si
for bassen.
RYTMEN
Når man hører en låt kan man ofte få lyst
til å bevege seg, trampe eller klappe. Da er
det to ting man kan tenke gjennom:
1. Hvor i musikken er det naturlig og
plassere slagene, klappene eller
bevegelsene dine.
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2. Hvor fort går det? Altså tempoet i låten.
Kombinasjonen av disse to er pulsen i
musikken. Har du for eksempel merket
at når man skal telle opp til en sang, så
teller man som oftest til fire? Dette er
fordi at den mest vanlige taktarten er
4 fjerdedeler. Takter er en måte å dele
opp musikken på. Grunnen til at man
teller opp er også for å sette et tempo.
Når man har funnet pulsen i en låt,
kan man begynne å tenke på hvordan
man ønsker å spille i forhold til den.
Vil man spille på alle pulsslagene eller
bare noen? Vil man spille flere toner
enn antall slag i pulsen, eller kanskje en
kombinasjon? Vil man legge lange eller
korte toner?
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Øvelse: spill med en trommis,
trommemaskin eller en metronom. Prøv og
finn pulsen og spill på forskjellige måter i
forhold til den.
Tips: Hvis du spiller med en trommis og
synes det er vanskelig å finne pulsen, prøv
å hør spesielt etter når slagene kommer
på basstrommen. Dette gir ofte en god
pekepinn på hva som er pulsen.
AKKORDER
En akkord er når 3 eller flere toner spilles
samtidig, typisk på en gitar eller piano.
Det finnes veldig mange forskjellige typer
akkorder. Navnet på en akkord avgjøres av
grunntonen, det vil si den laveste tonen
etterfulgt av hvilken type akkord det er. De
aller vanligste akkordene, som du vil møte
på i begynnelsen, er dur- og mollakkorder.
Når man skal skrive ned eller lese akkorder
vil durakkordene bare skrives som en stor
bokstav. Mollakkordene vil skrives med

grunntonen etterfulgt av en m (for moll).
Bassen spiller veldig ofte grunntonen
i akkorden, og når vi hører en akkord
hører vi klangen i forhold til den laveste
tonen. Siden bassen ofte står for den
laveste tonen, har den mye å si for
hvordan en akkord høres ut. Noen ganger
er det nødvendig for en bassist å spille
grunntonen for å underbygge akkordene
i låten, eller for å holde «fortet» mens
andre i bandet for eksempel spiller solo
eller melodilinjer. Bassisten kan likevel
også velge seg ut andre toner i akkorden,
for eksempel den midterste eller øverste.
Da vil hele akkorden låte annerledes, noe
som kan være veldig kult! Det er mulig å
spille akkorder på bassen, men det er ikke
så vanlig. Grunnen er at det er vanskelig å
få det til å låte fint, fordi tonene er så lave
at når de klinger sammen høres det lett
grøtete ut. Hvis du er nysgjerrig på hvordan
det kan låte med akkorder på bass sjekk ut
«Blackbird» av Jaco Pastorius.
MELODI
Det ikke alltid at en låt har akkorder. Den
kan også være riffbasert. Et riff er en kort
melodilinje som gjentas flere ganger i en
låt. Et riff kan spilles av alle instrumenter
(inkludert trommer). Et veldig kjent bassriff
er White Stripes sin «Seven nation army».
Et annet veldig kjent bassriff er Joy
Divisions «Love will tear us apart». Dette
riffet er klang-basert, altså at det er to
strenger som klinger sammen, nesten som
på en gitar. Riffet blir spilt på G- strengen
på bassen, og så slenger man på den åpne
D-strengen. Man kan også spille solo på
bassen. Sjekk ut «Maxwell murder» Rancid.

HVILKEN BASSIST
VIL DU VÆRE?
Selv om det selvfølgelig er gøy å være
den som spiller fortest eller flest toner,
er det ikke nødvendigvis det som skal til
for å være en god bassist. Av og til kan
det å ikke spille i det hele tatt være en
kjempebra måte å få fram noe i en låt. Selv
om bassisten ofte spiller grunntonen, er
det likevel viktig og ha et bevisst forhold
til hvilke toner man velger. Det er ingen
regel som sier at bassen alltid må spille
grunntonen, men ofte er det ryddigst siden
bassen har de mørkeste tonene. Vær stolt
over hvordan du velger å spille! Å spille i
band handler mye om å lytte og finne ut
hvordan man skal bygge opp en låt sammen
med de andre. Alle kan ikke
skinne samtidig.

VIDEREKOMMENDE
SKALAER
En skala er når flere toner er satt sammen
i et system eller rekkefølge. En skala
begynner vanligvis med den laveste tonen
og så går den oppover, eller fra lyseste
tone og nedover. Det finnes veldig mange
forskjellige typer skalaer. Start-tonen
(eller grunntonen) på skalaen etterfulgt av
hvilken type skala det er avgjør navnet på
skalaen. Under ser du C-dur og en C-moll
skala med ring rundt tonene de inneholder.
Eller som tab: Dur- og moll-skalaene hører
på en måte sammen med dur og mollakkordene. En C-durakkord består for
eksempel av tonene C, E og G som alle
finnes i C-durskalaen. Det samme gjelder
for alle de forskjellige akkordene, de har
en tilhørende skala. Om man lærer seg
skalaene har man et bra utgangspunkt for å
kunne velge ut andre toner enn grunntonen
når man spiller med andre.
Øvelse: Om du kjenner en gitarist
eller en pianist kan du be den spille en
C-durakkord mens du sjekker ut hvordan
det høres ut med forskjellige toner på
bassen. Bruk tonene fra C-durskalaen.
Kanskje vil du merke at noen toner høres
veldig dissonerende ut mens andre høres
mer harmoniske ut. Du kan også prøve selv
på et piano.
Pentatonskalaen er også veldig mye brukt i
populærmusikk. Den består bare av
fem toner og finnes i en dur- og en
moll-versjon.
AKKORDSPROGRESJONER OG
AKKORDSSKJEMA
Låter som er akkordbaserte er låter som
inneholder akkorder. Vanligvis er det
snakk om flere akkorder som kommer i
en bestemt rekkefølge, dette kalles en
akkordprogresjon. Når man skriver låter er
det gjerne forskjellige akkordprogresjoner
i de forskjellige delene av låten (feks vers,
refreng, mellomspill). Når man skal skrive
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ned eller lese disse akkordprogresjonene
bruker man et akkordskjema.

4/4 I C I F G I
Helt på begynnelsen ser du det står 4/4.
Dette er taktarten og sier hvor mange
slag hver takt inneholder. 4/4 er den
vanligste taktarten, men det finnes mange
andre taktarter også. Hvis det ikke står
noen taktart på begynnelsen er det mest
sannsynlig en 4/4. Strekene du ser kalles
taktstreker og viser hvilke akkorder som
finnes i takten. Mellom taktstrekene kan
det stå en eller flere akkordbetegnelser.
Å skrive et akkordskjema er en fin måtte å
skissere ned gangen i en låt, uten å bli helt
fastlåst til å spille det som står i en tab eller
på et noteark.
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Når man har et akkordskjema vet man
hvilke akkorder som finnes og når de skifter
i en låt. Når man spiller sammen med gitar
eller piano er grunntonen alltid et trygt
valg, men ofte kan det hende at det er
rom for å spille andre toner også. Her er
skalaene et godt verktøy. Om du vet at dere
spiller C-dur kan du bruke alle tonene fra
C-dur-skalaen. Du kan også prøve å tenke
på hvor i takten du vil at tonene dine skal
treffe. Skal du spille på alle slagene, mellom
slagene, ikke i det hele tatt eller kanskje
en kombinasjon?
Når alt dette er sagt, trenger man ikke
alltid å tenke takter og akkorder. Hvis
man spiller i band, kan det å lytte aktivt
til hva de andre spiller, åpne for mange
nye ideer. Man kan spille det samme som
gitaren, markere det trommisen gjør, eller
respondere på en melodilinje eller tekst i
vokalen. Her finnes det mange muligheter!

AKKORDER PÅ BASS
Det er fullt mulig å spille akkorder på
bass selv om det er ikke er så vanlig. Per
definisjon er en akkord når tre eller flere
toner klinger sammen. Siden bassen har
dype toner er det lett for at det høres
grumsete ut. Da finnes det et par triks man
kan gjøre for at det skal låte litt klarere.
Høyere oppe på halsen er tonene lysere og
klanger blir derfor ikke så grumsete. Spill
gjerne over dobbel-prikken. Under ser du
en oversikt over dur- og moll-akkorder
med utgangspunkt i tonen A.

Når du setter fingrene dine på gripebrettet
kan det føles vanskelig og knotete å få
lyd i alle strengene. Dette er en øvesak.
Om det kommer skurrelyd sjekk om du
klyper strengene hardt nok ned. Det kan
også være du kommer borti strenger med
fingrene som gjør at de ikke får klinge fritt.
Da må du justere grepet. Når du har grepet
kan du flytte det rundt på halsen. Hvis du
flytter grepet to bånd opp vil du feks ha en
H-dur-akkord. Grepet ser likt ut uansett
hvilken grunntone du vil ha.
I kolonnen til venstre ser du en treklang,
men egentlig er det kun to forskjellige
toner. Både tonen på 12. bånd og 14. bånd
er A, men de er i forskjellige toneleier.
Tonen i midten på 10. bånd eller 11. bånd er
den som avgjør om det er en dur
eller mollklang.
I kolonnen til høyre ser du en annen måte
og spille akkorder på bassen på. Selv om
definisjonen på en akkord er tre eller flere
toner som klinger sammen, kan man også
få en akkord-lignende klang ved å bare

bruke bare to toner. Her har vi grunntonen
A, mens det som ville vært den midterste
er flyttet opp ett hakk i tonehøyde. Dette
grepet kan du også flytte rundt på halsen.
Det finnes mange andre akkorder og måter
å spille de på, men jeg skal ikke gå inn på
det her. Det er også supert å prøve seg
litt frem og bare bruke ørene! Hvis du er
nysgjerrig på flere akkorder kan du også
søke på nett.
FORSKJELLIGE TUNINGER
Det finnes flere tuninger på bassen.
Drop D (ofte forkortet DD) betyr at
E-strengen er stemt ned en tone til D.
Da må du slakke på stemmeskruen på
E-strengen din. For å finne den mørke
D’en på E- strengen kan du bruke D’en på
5. bånd på A-strengen som referanse. Når
man bruker drop D tuning brukes ofte i
tyngre musikk som rock og metall.
I C-standard-tuning er alle strengene stemt
to hakk ned.
E -> C
A -> F
D->#A
G-> #D
Her er det enklest å bruke tuner.
C-standard brukes ofte i tyngre musikk
fordi tonene er lavere og føles derfor
tyngre. Ofte er det nødvendig å justere
bassen om man går fra å spille i standard
tuning til C standard tuning. Dette er
fordi spennet i strengene blir slakkere
når man stemmer de ned. Man må derfor
kompensere med å justere halsen og
høyden på strengene på stolen. Dette er
ikke så lett å få til på egenhånd om man
ikke har erfaring med det fra før, så her er
det greit å få hjelp av en fagperson.

FLERE HØYREHÅNDSTEKNIKKER
TOMMELEN
Legg hele hånden på nedsiden av strengene
og bruk tommelen til å plukke strengen
nedover.

En annen måte å bruke tommelen på er
en teknikk som heter slaphand. Her blir
høyrehånda som et perkusjonsinstrument
og lyden blir skarp og tydelig. Slaphand
brukes ofte i kombinasjon med popping.
Når du popper legger du pekefingeren
nesten under strengen og drar den opp
fort så det kommer en skarp lyd.
DEMPING
Man legger hele siden av håndflaten på
strengene nederst rett fremfor stolen. Så
anslår man strengene enten med plekter
eller med tommelen. Håndflaten fungerer
som en demper på strengene og gjør at
man får en mer dump lyd. Det kan være en
fin teknikk å bruke til et parti i en sang som
skal være litt mer nedpå.

Anbefaler et søk på YouTube for å se disse
teknikkene demonstrert. Eller få noen du
kjenner som kan det til å vise.

15

16

VEDLIKEHOLD

LYDER/EFFEKTER

Bassen trenger vedlikehold, og det som
oftest må skiftes ut er strenger. Nye
strenger låter metallisk og «crisp» mens
eldre strenger blir rundere i lyden. Hvor
lenge lyden holder seg «frisk», eller hvor
fort lyden blir rundere kommer an på hvor
mye du spiller. Her må
man finne ut hva man foretrekker, det
er ikke noe fasit på hva som er best.
Strengene holder et tungt spenn, så eldre
strenger har større sjanse for å ryke. Det
er ikke like vanlig å ryke strenger på bassen
som på gitaren, men det kan skje. Noen har
de samme bass-strengene i årevis, mens
andre skifter oftere.

En annen måte å variere lyden på er hvor
på basskroppen du plukker strengen. Jo
lenger ned mot stolen du spiller jo skarpere
blir lyden og jo lenger opp mot halsen jo
mykere blir lyden. De fleste basser har også
flere pickups og du kan stille inn hvor mye
lyd du vil at hver av de tar opp. Noen velger
også å bare bruke en av pickupene. Lyden
blir forskjellig ut ifra hvor på basskroppen
pickupen tar opp lyden. På samme måte
som hvor man velger å plukke strengen, vil
man få en skarpere lyd hvis man bruker den
nederste pickupen ved stolen, mens man
får en mykere og mer rund lyd hvis man
bruker den øverste. Her er det bare å prøve
seg frem og høre hva man liker!

Ellers er det viktig og passe på at skruer
og muttere sitter stramt, og disse kan
man skru til selv. Det er lurt å være
oppmerksom på inputen. Den kan fort bli
løs fordi det er mye inn og ut med jackkabler. Hvis man går lenge med en løs input
kan ledningene inni bassen ryke. Da er det
best å gå til et verksted og få hjelp. Det kan
også komme rusk inni inputen. Da kan man
bruke en electronic cleaner spray som man
får kjøpt på for eksempel Clas Ohlson.
En annen ting å følge med på er hvor
høyt strengene sitter over halsen. Hvis de
sitter for langt ned vil de skurre når du
spiller, fordi de kommer borti halsen. Hvis
strengene sitter veldig høyt over halsen
blir det tyngre å spille, men man kan
også da spille hardere uten at strengene
slamrer. Strengehøyden kan justeres enten
nede på stolen i strengefestet, eller ved
å skru på halsen. Inni basshalsen er det
en metallstang som hjelper med å holde
spennet i strengene, men man kan også
justere den ved å vende halsen mer innover
eller utover. Nøtten på toppen av halsen
i overgangen til hodet kan også ha noe å
si for strengehøyden. Alle disse må være
balanse i forhold til hverandre og det kan
være vanskelig å få til på egenhånd,
derfor kan det være greit å få hjelp av
en fagperson.

Man kan også bruke pedaler. En pedal er
en boks man kobler mellom bassen og
forsterkeren som omgjør lydsignalet fra
bassen. Man bruker føttene til å trykke
på en knott (også kalt switch) som skur
effekten av eller på. Man bruker foten fordi
hendene er opptatt med å spille. Det er
kanskje mest vanlig å bruke effektpedaler
på gitar, men man kan fint bruke det på
bass også. Under er en liten oversikt
over de mest vanlige effektene helt
enkelt forklart.
CHORUS
Lager ekstra signaler som er bittelitt ut av
pitch og time i forhold til originaltonen.
Lyden blir rikere og «skimrende».
FLANGER
Ligner på chorus. Her deles lydsignalet
i to og det ene blir spilt i en litt
fordreid kopi.
OKTAV
Lager en ekstra tone ett hakk lavere
enn originaltonen.
VRENG/OVERDRIVE/FUZZ/DISTORTION
En effekt som gjør at høres ut som det
kommer for mye lyd inn i en forsterker og
dermed begynner og vrenge.

REVERB
Gjør at det blir klang på lydsignalet.
DELAY
Lager en ekko-effekt. Man kan stille
inn hvor lang tid det skal være
mellom ekkoene.
TREMOLO
Gjør lydsignalet til bølger. Volumet går opp
og ned. Man stiller inn hvor dypt og fort
bølgene skal gå.
Tips: Søk på YouTube og hør selv hvordan
de forskjellige effektene høres ut!

ORDLISTE
Hammer on/hammer off: En teknikk for å
spille bass. Istedenfor å plukke strengen,
presser du ned, eller «hamrer» strengen
etter at den allerede er spilt på. Disse
lydene er lysere og mer perkussive.
Arpeggio: En arpeggio er når tonene fra en
akkord spilles etter hverandre istedenfor
samtidig.
Gå-bass/walking bass: I utgangspunktet et
jazzuttrykk, og er en spillemåte der bassen
spiller fjerdedelsnoter som danner en
«spasertur» gjennom akkordene.
Fills: Fills er når man legger til flere toner
for eksempel i en overgang i musikken. Man
fyller på en måte et tomrom i musikken.
Alle instrumenter kan spille fills, også
trommer.
Treble/diskant: Diskant (trebble på engelsk)
er de lyse tonene i lydbildet. Disse tonene
har høy Hertz. Diskant, mellomtoner og
bass henger sammen, og du kan tilpasse
hvilke deler av lydbildet du hører på både
forsterkeren og PA-anlegget. Om lyden
f.eks. er veldig skarp kan det være lurt å
skru ned diskanten.
Mid/mellomtone: Disse tonene er midt
mellom diskant og bass, og er kanskje de
som brukes mest. Diskant, mellomtoner og
bass henger sammen, og du kan tilpasse
hvilke deler av lydbildet du hører på både
forsterkeren og PA-anlegget.
Bass: Bass er de mørke tonene i lydbildet.
Disse har lav Hertz. Diskant, mellomtoner
og bass henger sammen, og du kan tilpasse
hvilke deler av lydbildet du hører på både
forsterkeren og PA-anlegget.
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