
Bassografi for Lars Nygaard (nesten femti år med bass) 
 
Faren min kjøpte en kontrabass hos Hornaas musikk høsten 1972 eller våren 1973. Det var 
mitt første møte med bassverden. Pappa ville kompe når jeg og broren min spilte trekkspill 
og gitar. Han fikk det ikke til egentlig, og vi prøvde å lære ham det vesentligste. Hans karriere 
som bassist toppa seg med «Ringnesen» i D-dur på åpne strenger. Men i den prosessen 
måtte jeg jo selv lære meg litt for å kunne lære noe bort. Den kontrabassen han kjøpte hos 
Hornaas den gang, har jeg arvet, nå er den oppgradert med slankere hals, ny stol, pickup og 
strenger, og et nytt trekk.  
Neste korsvei var da gruppa jeg spilte trekkspill i, «Pionergruppa», skulle ha bass istedenfor 

cello. Våre forbilder, SAFT, Fairport Convention, Hoola 
Bandoola Band og Incredible Stringband hadde bass. 
Cellisten vår skulle spille bass, og vi gikk til innkjøp av en 
HAGSTRØM HIIB, svart, til 700 kr brukt. Cellisten syns det 
var vanskelig å omstille seg fra kvinter til kvarter, og jeg 
som hadde litt erfaring med kontrabass var overivrig i å 
lære bort mine (begrensede) ferdigheter. Såpass at jeg 
endte opp med bassen, mens han kjøpte en flott 
stålstrengsgitar av merket Yamaki av Finn Westby som 
solgte gitarer hos C. M. Iversen i Youngs gate, og lærte 
seg å spille bra på den. Jeg begynte i et skoleband og 
spilte Beatles og Chuck Berry (og I Can Help med Billy 
Swan) på Hagstrøm bassen.  

Siden Hagstrømbassen egentlig var et felleseie i gruppa, ville jeg gjerne ha min egen bass. 
Fender var helt utelukket. Det måtte bli Aria eller Ibanez, som kostet rundt 1750 kr, eller Cimar 
som kostet rundt 1250 kr. (Fender kostet over 5000 kr.) Jeg fikk tilbud om en ARIA JAZZ 

BASS (Fender-kopi, made in Japan) brukt til 900 kr. Den var fin. Ble mye brukt, og var blant 
annet med til Cuba i 1978.  
Så begynte jeg i et annet band. Vi øvde på Tøyen Trafo som var blitt omgjort til kultursenter 
med kunstneratelier og øvingslokaler for blant annet Tramteateret (og oss). Vi kalte oss 
TRAFO. Etter en stund fikk jeg låne en bass av han som spilte gitar og orgel i bandet. Det var 
en vaskeekte Fender Precision Bass fra midten av sekstitallet. Den var veldig fin! Men det 
var et lån, og jeg ville gjerne ha min egen EKTE bass. I gymnastida dro jeg rett som det var 
innom en musikkbutikk som lå oppe i Møllergata, mellom Bernt Ankers gate og Osterhaus-
gata. Der hadde de en Gibson Thunderbird! Det var noe av det kuleste jeg hadde sett. Det 
må ha vært en Bicentennial modell, siden jeg gikk på gymnaset fra 1976 til 1979 (USA hadde 
tohundreårsjubileum i 1976). Altfor dyr, men for et instrument! En vakker dag skulle jeg kjøpe 
en sånn, det var sikkert! 



På Grønland, på hjørnet av Tøyenbekken og Nordbygata, lå det på slutten av søttitallet en 
musikkbutikk som het Sound House. På veggen der hang en hvit FENDER TELECASTER 
BASS. Den kjøpte jeg. Det var i1979 og prisen var kr 3900,- Jeg fikk beskjed om at den hadde 
tilhørt Doffen i Septimus. Noe jeg fikk bekrefta mye seinere, da jeg ble kjent med Steinar 
Fjeld, som i flere år var manager for Stephen Ackles. 
Endelig hadde jeg en bass som skulle oppfylle alle 
drømmer. Trodde jeg da. Jeg hadde nemlig lagt merke 

til at to av 
mine bass-
helter spilte 
på akkurat 
sånn bass. 
Det var Kenny 
Gradney i 
Little Feat, og 
Rick Kemp i Steeleye Span. Akkurat sånn bass! Til 
og med fargen var lik. Men uansett, den låt ikke som 
mine forbilder gjorde. Det måtte være noe med 
forsterkeren. Eller strengene. Eller MEG! Hr. Kemp 
spilte riktignok med plekter, men sånn krisp, 
metallisk lyd fantes bare ikke i min bass, selv med 
Rotosound Swing-bass-strenger. Vel, jeg var ikke 
mye sentimental, og det å gå løs på bassen med 
stemjern for å hakke ut plass til en DiMarzio pickup, 
virket helt fornuftig. Denne bassen var jo i 
utgangspunktet utstyrt med en humbucker pickup 
langt opp mot halsen for maks ullen lyd, så det var 
plass til en vanlig split-P-bass pickup der den 
vanligvis sitter på en Precision Bass. Joda, det ble 

bedre lyd, men kjærligheten var noe falmet.  
Mot slutten av åttitallet hadde jeg fått meg respektabel jobb, og i Aftenpostens 
rubrikkannonser kunne man finne skatter. FENDER JAZZ BASS, kr 3000,- sto det. Det var 
en fyr som bodde på en husbåt ved utstikker A som var selger. Jo, det ble handel. Det var en 
1973-modell, Olympic White med 
maple neck og black block inlays. 
Ikke helt de «specsa» som sto 
høyest hos meg, rosewood og 
sunburst var nemlig det jeg likte 
best. Men, men. Den var fin. Ekte 
Fender Jazz Bass. Som senere 
skulle få en merkelig skjebne. Det 
første som skjedde var at det ble 
dårlig kontakt i bridge-pickupen. 
Hvis jeg rugget litt på den, forsvant 
lyden. Jeg tok den med til Guitar 
Workshop som da hadde verksted 
i Hegde-haugsveien. Da jeg kom 
for å hente den igjen, fikk jeg 
følgende beskjed: «Den pickupen 
var gåen, dessuten slutta neck-
pickupen også å virke, så nå har vi bytta begge til disse fine DiMarzio-pickupene med 
kremhvite deksler.» Jeg ble veldig paff, for å si det mildt, men hva skulle jeg si? Jeg tenkte 
ikke engang på å få med meg de «ødelagte» pickupene. (Disse har en viss verdi fordi de kan 
vikles på nytt og bli som nye). 



Siden fikk jeg kontakt med en kar i Brumunddal (som spilte i Beatnicks?), og han solgte meg 
et par originale 1973 pickuper, som straks ble montert. Men gleden var kortvarig. Ikke lenge 
etter ble bassen stjålet fra bandbussen. Jeg hadde vært dum nok til å legge den igjen der 
mellom fredagsjobben i Oslo og lørdagsjobben som var i Nordkjosbotn. Vi skulle fly opp, og 
jeg stilte opp på Fornebu tidlig om morgenen. Sjåføren kunne bare beklage, alt var stjålet. 
Jazz Bassen min og en helt spesiell Telecaster som gitaristen Hans Uleberg hadde et nært 
og kjært forhold til. Vi spilte i Nordkjosbotn med instrumenter vi lånte av bandet som spilte før 
oss på festivalen. (Eller, et omreisende tivoli var det vel egentlig).  
Denne beretningen om den stjålne Jazz Bassen foregriper begivenhetenes gang. I 1990 
begynte jeg tilfeldigvis å spille bass i bandet til Stephen Ackles. Tilfeldigvis, ja. Jeg skulle 
være vikar for en annen kar, men plutselig var jeg bassisten i bandet.  
 
Jeg må snakke litt om forsterkere også. Jeg hadde fått en TELRAD forsterker til trekkspillet 
på søttitallet. Den fungerte også til bass på stuevolum og gjorde nytten sin i flere år, til jeg 
solgte den til en fyr fra Molde som jeg ble 
kjent med i militæret i 1980. I Beatles-
bandet jeg spilte i på ungdomsskolen var 
det behov for mer lyd, og jeg fikk bygd et 
høyttalerkabinett, der jeg satte inn to 
tolvtommere fra SEAS høyttalerfabrikk i 
Moss. Høyttalerne hadde jeg kjøpt hos 
ELTEK i Sannergata. En kraftigere 
forsterker måtte til. Jeg kjøpte da en VOX 
V100. Brukt, så klart. Selgeren var 
bassisten Åsmund Snortheim. Teksten i rubrikkannonsen i Aftenposten lød: «Ypperlig 
bassanlegg selges. Vox forsterker med JBL høyttaler». Jeg kjøpte Vox’en, men ikke JBL 
høyttaleren. Jeg hadde nemlig det flotte hjemmelagete kabinettet med de to tolvtommerne. 
Denne forsterkeren har jeg ennå. Den er reparert og ombygd nå, etter at det begynte å ryke 
av den en gang på åttitallet. Nye elektrolyttkondiser og rør, pluss at det er lagt nye ledninger 
der printkortet var svidd. E. B. Hansen Engineering i Langesund gjorde arbeidet. 
Men behovet for en kombo-forsterker meldte seg, å drasse rundt på Vox’en og kabinettet 
fungerte dårlig. Så jeg kjøpte en PEAVEY TNT 100 brukt. Den låt høyere enn Telraden og var 
lettere å transportere enn Vox’en og det hjemmelagde kabinettet.  
Uansett, jeg ble aldri helt fornøyd med lyden, og jakten på den gode basslyden fortsatte i 
mange år. Var det bassen, var det forsterkeren eller høyttaleren? Eller strengene?   

I 1990 hadde jeg jo fast jobb, og 
plutselig mange spillejobber som 
ga forholdsvis mye ekstra-
inntekter. På de første konsertene 
med Stephen, i påsken 1990, 
brukte jeg min Peavey TNT 100. 
Men det fungerte ganske dårlig. 
Når jeg skrudde opp litt, begynte 
den å vrenge.  
På slutten av åttitallet begynte det 
å gå rykter om en helt ny type 

bassforsterkere. De kostet tre ganger så mye som andre merker, men var også utrolig bra. 
De het Trace Elliot. Jeg dro ned til Imerslund i Skippergata og prøvde alt de hadde av 
forsterkere; Marshall, Fender, Peavey og flere. Men ingen låt så bra som Trace Elliot. Jeg var 
overbevist, en sånn måtte jeg ha. 



Jeg dro til Supersonic i Trondheimsveien 100, ved Carl 
Berners plass, fordi de tok imot brukt utstyr, og fikk til en deal 
der jeg bytta inn to av mine tre forsterkere. En ACOUSTIC 
model 220 (kjøpt ny på Cappelen musikk) med LONDON 
CITY høyttalerkabinett (kjøpt  brukt på Supersonic som da lå 
i krysset Uelands gate Bjerregaards gate), og Peavey TNT 
100 i en ny Trace Elliot 715 100W combo. Den var med på et 
par spillejobber. Men jeg skjønte fort at den ville bli i svakeste 
laget, så jeg dro tilbake og fikk byttet den i en TRACE ELLIOT 
1215 200W combo. Da var jeg fornøyd. Nå begynte det å låte 
bra! Litt seinere ble riggen komplettert med et ekstra Trace 
Elliot høyttalerkabinett jeg kjøpte i Haugesund, i en 
musikkbutikk som lå i krysset Haraldsgata Tuhauggata, og 
med den riggen i solide flight cases har jeg turnert landet 
rundt.  
Jeg gikk stadig innom forskjellige musikksjapper for å sjekke hva de hadde. Hos Imerslund i 
Skippergata var det alltid mye fint, og en dag på høsten 1990 kjøpte jeg endelig en GIBSON 

THUNDERBIRD IV. Helt 
ny! Den hadde jeg alt jeg 
kunne ønske meg. 
Fantastisk lyd og et 
ubercoolt utseende! Den 
ble flittig brukt på turné 
med Ackles, på scenen 
med Jerry Lee Lewis og 

på countryfestivalen på Vinstra, på TV-show som Spellemannsprisen og Frokost-TV på NRK. 
Og i tillegg på de første plateinnspillingene jeg fikk være med på med Linda Gail Lewis og 
Stephen Ackles i 1992. Alltid fikk jeg komplimenter for lyden. 
Nå begynte jeg å bli litt mer interessert i forskjellige typer basser. Jeg tjente jo penger på 
spillinga, hvorfor ikke bruke pengene på basser? Igjen en rubrikkannonse i Aftenposten: 
RICKENBACKER 4001 til salgs.  Å, de var tøffe! Var det ikke sånn Roger Glover brukte? Et 
ikonisk design. Jeg møtte opp for å se på bassen og det viste seg at selgeren var en jeg 

kjente litt fra før. 
Gitaristen i Malvina 
Band, som jeg hadde 
vært vikarbassist i på 
slutten av åttitallet. Jeg 
kjøpte den for 2500 kr. 
Den var nesten et vrak. 
1975-modell. Baksiden 
var totalt dekket av et 
reklameklistremerke for 
Heineken, under var all 
lakk borte. Det var også 
mange klistremerker på 
forsiden. Uoriginale 
stemmeskruer. Fargen 
var solid rød. Ikke «fire-
glo», men rød. Altså ikke 
mye original. Men den 
fikk en god vask, de-
montering og puss, og 

ble akkurat fin nok til å være med på Melodi Grand Prix på NRK i 1991. Jeg brukte den også 
på innspillingen av Grand Prix-låta, som het «Det er lørdag og Rock'n'roll».   



I Oslo var det en viktig musikkbutikk som het Myhrbraathen. 
(nå Gitarhuset Oslo). I 1992 lå den i Nygata. Der var jeg ofte 
innom. De solgte plater, og hadde en avdeling for nye og 
brukte gitarer (og trekkspill!). En dag hang det en veldig 
spesiell bass der. Det var en GIBSON LES PAUL SIGNATURE 
BASS fra 1974. Den likte jeg godt. Den hadde en lyd som 
minnet om Thunderbirden, klar, distinkt, men modellen var helt 
ukjent for meg. Jeg forbandt Gibson med EB-2 og EB-3 
(bortsett fra Thunderbirden), altså short scale og grumsete lyd. 
Dette var noe annet. Pris 6900 kr. Det var ifølge selgeren en 
amerikansk musiker som hadde solgt den for å få råd til billett 
hjem. Jeg kjøpte den og brukte den mye, både på veien og på 
TV-show, som det ble endel av. Så mye at jeg registrerte at 
lakken begynte å krakelere på grunn av temperatur- og 
luftfuktighets-svingninger. Jeg trengte noe robust og billig som 
kunne være med på turnéene som ble lengre og lengre. Den 
manglet plekterbrett da jeg kjøpte den, men fikk seinere 
montert et nytt, basert på et plekterbrett fra en Jack Casady signaturmodell.  

Helt på slutten av 1993, det kan ha 
vært i romjula, dro jeg ned til Per 
Olsen på Imerslund og kjøpte 
bassen som skulle følge meg i 
mange år: En FENDER PRECI-
SION BASS ‘51. Bra på alle måter. 
Made in Japan. Uten jåleri. Den ble 
brukt på utallige konserter og 
innspillinger, var med tre ganger til 
USA. Jeg brukte den helt uten 
oppgraderinger. Mange liker å bytte 
ut pickupen, men hvorfor fikse noe 
som ikke er ødelagt? Rart at en så 
enkel bass kan være så bra. Den 
har én lyd, men den lyden liker jeg. 

Det eneste jeg ikke var så glad i, var lakken. Den var av en plasttype som ikke lot seg elde 
på en pen måte. Isteden for å bli jevnt slitt, 
(den ble rett og slett ikke slitt), skallet 
lakken av der bassen hadde fått noen 
ublide møter med noe hardt. Fargen var 
ikke «Butterscotch blonde», men 
gusjegrønn.  
Mye seinere, da jeg hadde fått tak andre 
basser som ble mer brukt enn denne, 
sendte jeg kroppen til en refinish hos RS 
guitarworks i Kentucky. De strippet av den 
gamle lakken, la på ny nitro-lakk, lagde 
nytt plekterbrett i glatt bakelitt og «aged 
and reliced» til slutt. Det ble dyrt, men bra! 
Legg merke til detaljen med ripene i 
plekterbrettet. Til og med skruene er byttet 
ut med flat heads. Etter mange års bruk 
trenger den nå nye bånd, og jeg vurderer 
å slipe av lakken på baksiden av halsen. 



Før dette skjedde, hadde jeg fått det for meg at siden jeg nå var proff bassist, (jeg hadde sagt 
opp dagjobben høsten 1992), måtte jeg ha en fretless bass. I «Bass Player Magazine» hadde 
jeg lest en meget positiv omtale av GODIN L. R. Baggs Acousticaster Bass. Den hadde en 

innebygd «stålharpe» som ga en spesiell resonans i den ellers tynne basskroppen, og 
dermed en større og fyldigere akustisk lyd. En sånn måtte jeg ha. Siden Stephen spilte noen 
låter i rockabilly-stil, tenkte jeg den kunne gi et kontrabass-aktig lydbilde. Jeg tok den med på 
en jobb, og da jeg skulle bytte bass for å spille den rockabilly-aktige låta, så Stephen på meg 
og sa i mikrofonen: «Er'e no' gæærnt med den andre bassen?» Siden gadd jeg ikke ta den 
med, men den ble brukt på låta «In my mothers eyes» på «One for the Moon»-albumet. Den 
ble også brukt på et par låter under en konsert med «Messe for en såret jord» med Ketil 
Bjørnstad mye seinere. 
 
En gang jeg brukte Thunderbirden på et TV-show på 
TV Norge, det kan ha vært Casino eller Reisesjekken, 
kom en fyr fram fra kulissene. Han var lyd- eller 
lysmann. Han hadde en sånn bass. Var jeg 
interessert i å kjøpe? Greit med én i reserve? Tja ... 
Det viste seg å være en GIBSON THUNDERBIRD 
BICENTENNIAL fra 1976, akkurat som den jeg hadde 
sikla på i Møllergata femten år tidligere. Kanskje det 
var den samme? Jo, den kjøpte jeg, kjekt å ha. 5000 
kr. (Det var billig). 
Nå hadde jeg basser så det holdt, fint bassanlegg 
med god lyd, jeg skjønte hva som var min lyd.  
Men utover 2000-tallet ble det mer og mer trekkspill 
og mindre og mindre basspill. Dette var fremdeles i 
internetts «ungdom», før Facebook. Det fantes noe 
som het «Forum», en møteplass for folk med samme 
interesser. Rickenbacker-forum, Fender-forum, 
TalkBass-forum, og etterhvert forumet til den norske 
butikken Vintage gitar i Kristiansund. Der kunne man 
prate om basser og gitarer, og disse forumene hadde 
en spesiell egenskap. De virket som driver på 
kjøpelysten. Viste du fram noe fint på forumet, var du 
en helt og stjerne i flere dager, kommentarene og 
skrytet rant inn. Akkurat som «likes» nå. En annen 
ting var eBay. Plutselig var hele verden et marked, og 
man kunne gjøre gode kjøp av instrumenter som 
knapt fantes i Norge. Og dollarkursen var helt nede 
under 6 kr. Mye tid ble brukt på eBay, på jakt etter et 
godt kjøp. 



Den rareste bassen jeg visste om, var den Rick Danko i The Band brukte på «Rock of Ages»-
plata. Jeg skjønte etterhvert at bassen var en Ampeg, og en sånn kunne det jo vært artig å 

ha. I 2004 gjorde jeg mitt første eBay-kjøp, en AMPEG AEB-1 fra 1966. Serienummeret er 
057, som tyder på at det er en av de første produserte. Det var en dame i England som solgte 
den. Jeg fikk et notat fra hennes mann (som var den egentlige selgeren) der det sto:  
«Hi Lars. 

My wife is selling the bass for me.  
Well, you're buying it now, so nothing I say can influence your decision, so I'll tell you what 
the shop selling it told me. I bought it from a bass shop in London, about 10 years ago. I was 
told that it had belonged to a London-based hire company and that it had last been used by 
Jah Wobble. I was also told that it is the bass pictured on the back of Elvis Costello's Trust 
album. I'm a big Costello (and Bruce Thomas, his bass player) fan and have not been able to 
confirm that this is the bass in the picture. 
The pickup was broken when I bought the bass, but I knew Kent Armstrong a little and 
persuaded him to make an exact replacement. 
Hope that's enough info--I don't know any more... 
 
Mark» 
 
Etterhvert økte min kompetanse på Ampeg og jeg forsto at den bassen Rick Danko brukte 
var en litt annen modell, fretless og ombygd med en magnetisk pickup. Men, men... Jeg brukte 

Ampegen på en låt på albumet «Stephen Ackles» i 
2005, noe som fikk litt oppmerksomhet. Låten ble 
trukket fram som spesielt vellykket i en anmeldelse 
av Øyvind Rønning i Dagbladet. Bassisten i bandet 
til Thomas Dybdahl, Eirik Lye, ble fascinert av lyden 
og kjøpte seg en tilsvarende bass, og Bill Troiani har 
også en. Det finns så vidt jeg veit én til i Norge, altså 
fire totalt.  
Nå var jeg plutselig blitt en SAMLER av basser, og 
jeg tenkte at det kunne være gøy å ha én av hver av 
de essensielle bassene i historien. Den Ricken-
backeren jeg hadde, var jo omlakkert og full av 
uoriginale deler, men med eBay og Forums, fikk jeg 
tak i nye brukte originale tidsriktige deler. Jeg 
demonterte alle løse deler og sendte den til 
omlakkering. Det var visst en i Trondheim som 
gjorde jobben, formidlet av Imerslund i Skippergata. 
Jeg valgte fargen «Midnight Blue», og resultatet ble 
veldig bra. På med nye gamle, riktige deler og den 
var endelig i topp stand.  



Men den var jo ikke original, og da det dukket opp en annonse i 2005 (nå hadde vel finn.no 
overtatt for Aftenpostens rubrikkannonser) for en nesten ubrukt original RICKENBACKER 
4001 i fargen «Fireglo», fra 1976, måtte jeg bare ha den. På bildet er den modifisert med en 
Hipshot bridge. Jeg har også tatt av bøylen over bridge-pickupen og montert en «treble bezel» 

som gjør det lettere å forankre tommelen som på en Fender. Den i god stand, nesten som ny.  
Men, den blir ikke mye brukt. Jeg har aldri fått helt til å spille på disse bassene, de ser 
strålende ut, lyden er bra, men det er noe med ergonomien. Mer om det seinere. 
 
Fender lanserte rundt 2004 en ny bass-modell: Jaguar bass. Den var fin. På eBay kunne jeg 
kjøpe en fra en japansk musikkbutikk, og i 2005 kom den i posten: FENDER JAGUAR BASS. 
Jeg brukte den en del både på scene og i studio, særlig rundt den første Elvis-bølgen til 
Ackles-Flaata-Busk i 2006/2007. Fin bass med passiv/aktiv krets. Det eneste jeg ikke likte 
var fargen på plekterbrettet. I et av disse 
forumene på internett der man kunne 
diskutere alle aspekter ved gitarer og 
basser, hadde jeg og flere med meg, 
etterlyst et skikkelig «tortoise» plekter-
brett. Fender klarte ikke å lage noe bra, 
Pickguardian og Allparts hadde dårlige 
versjoner. Hva er et bra tortoise plekter-
brett? Jo, noe som ikke er for rødt, ikke 
for brunt, med en passe blanding av rav, 
gult og svart. Det er nesten ikke mulig å 
beskrive, enten ser du det, eller så ser du 
det ikke.  

Det hadde dukket opp en nerd i 
USA, med samme galskap/interesse for 
tortoise som meg (og andre). Han 
begynte å eksperimentere med for-
skjellige kjemikalier og plaststoffer, og 
klarte etterhvert å framstille et materiale 
som så bra ut. Veldig bra! Problemet var 
å få platene store nok til å kunne lage 
plekterbrett. Heiet fram av forumittene, 
ved hjelp kronerulling og masse klapp på 
skulderen, ga han seg ikke og er nå etter 
min mening produsent av verdens beste 
tortoise. Firmaet han stablet på beina 
heter «Spitfire Vintage Tortoiseshell 
Pickguards», og jeg kjøpte et av hans 
plekterbrett til Jaguaren. Håndlaget og 
dyrt, men det beste som finnes på 
markedet. 



 
På eBay kom jeg over en «Fireglo» 
RICKENBACKER 4001 fra 1973. Den 
hadde noen attråverdige features som 
Checkered binding, Grover wavy tuners, 
Toaster neck-pickup. 1973 var akkurat 
grenseåret for mange detaljer i utseendet, 
så Rickenbacker fra før 1973 er mer 
attraktive enn de seinere. Selgeren bodde i 
Berlin. Endelig kunne jeg vise fram dette 
vidunderet på forumene, og jeg ble 
overdrysset med åtgaum. Nå hadde jeg 
TRE Rickenbackere, og ble på Vintagegitar-
forumet uformelt utnevnt til Rickenbacker-
ekspert. Men jeg likte ikke så godt å spille 

på dem, dessverre. Dessuten var den litt «skjør». Den ble sjelden med på scenen. 
 
Jeg var Fender-bassist, skjønte jeg. Men siden Telecaster bassen ikke var optimal og Jazz 
Bassen stjålet, ville jeg prøve den mest ikoniske av alle basser. I 2005 kom jeg over en 
FENDER PRECISION BASS fra 1969 i custom colour Candy Apple Red. EBay var stedet. 
Mange timer ble brukt for å finne et objekt, by, og tape budrunden. Denne var et røverkjøp, 

men den kom uten original koffert viste det seg. For å få 
betalt, selgeren ville ha oppgjør gjennom Western Union, 
måtte jeg oppsøke et kontor i annen etasje i en nå revet 
gård i Kristian Augusts gate i Oslo og betale der. De fikk 
så sendt pengene til mottakeren som da forhåpentligvis 
sendte varen (bassen) til meg. Det gikk bra, bassen kom 
uskadd fram og så flott ut!  Jeg visste at den hadde noen 
små utfresninger til aktiv elektronikk under plekterbrettet 
og et limt brudd i plekterbrettet ved output-jacken. Jeg 
brukte den en del på diverse show med Stephen Ackles, 
men den var ikke magisk. Jeg valgte ofte en annen bass 
når jeg skulle ut og spille. Den var veldig vàr for endringer 
i temperatur og luftfuktighet. Hva kunne være galt? 
Gjennom et av forumene 
fikk jeg greie på en ny 
metode for båndsliping, en 
såkalt PLEK-maskin. 
Maskinen leste ved hjelp 

av laser ujevnheter i båndene og skulle gi en bass som etter 
mikrosliping av hvert bånd, var som ny. PLEK-maskinen var i 
Stockholm, så jeg sendte bassen dit. Jeg var stadig 
misfornøyd, og da PLEK-maskinen tilfeldigvis skulle overtas 
av Gulden gitarverksted i Mjøndalen ble bassen et slags 
installerings- og opplæringsobjekt. Den ble ganske bra, men 
fremdeles humørsyk. Jeg har kommet fram til at halsen 
muligens var laget av et emne med litt for mykt treverk, slik at 
den aldri ble helt stabil. I 2011 hadde jeg fått nok, pluss at den 
allerede hadde en sterk konkurrent i Precision Bassen jeg 
kjøpte i 2007, så den ble lagt ut for salg på finn.no. Jeg ville 
være ærlig i annonsen og la ut bilder av hvordan den så under 
plekterbrettet. Ingen respons på annonsen. Ny runde. Ingen 
respons. Så tok jeg noen forførende bilder av bassen med soft bakgrunn og uten bilde av 
sårene under plekterbrettet (jeg nevnte det bare sånn i forbifarten: «Det er forøvrig noe 



utfresing til et batteri under plekterbrettet»). Nå fikk jeg respons og bassen ble endelig solgt. 
Kanskje en Jazz Bass ville gjøre meg helt lykkelig? I 2006 kjøpte jeg en FENDER JAZZ 

BASS 1973 fra en kar i Danmark (eBay igjen). Selgeren var Anders Tind, en kjent musiker og 
Jazz Bass-samler i Danmark. Jeg hadde på den tida spilt en del show på Stena Line-båten 

til Frederikshavn. Jeg 
fikk skaffa  gratis-
billetter opp og ned for 
meg og Kathrine. Fin 
tur. Jeg og Anders 
Tind møttes i den 
lange landgangen på 
kaia i Frederikshavn. 
Han med bass, jeg 
med kontanter. Den så 
helt ny ut. Original 
koffert. Bassen ble 
brukt en god del på 
scene og i studio, etter 
å ha fått reparert en 

klassisk «Fender neck ski jump» (som betyr en liten bøy i halsen ved 16. bånd som gjør det 
vanskelig å få justert strengene lavt nok uten å klirre). Det var hyggelig å ha en Jazz Bass 
igjen etter det forsmedelige tyveriet av den hvite på nittitallet. Og så hadde den rosewood 
gripbrett og sunburst finish. Som var og er en klassisk kombinasjon.  
 
Apropos klassisk: I 2007 dukket det opp en FENDER PRECISION BASS fra 1972 opp på 
eBay. Sunburst og rosewood. Jeg 
vant budrunden og fikk den sendt 
via JetCarrier, et norsk firma som 
hadde spesialisert seg på å 
flyfrakte varer fra USA til Norge. De 
sto for tollklarering og betaling av 
moms. Denne bassen var helt 
annerledes enn den jeg hadde fra 
før. Mye lettere i vekt, og uten 
halsproblemene som den røde fra 
1969 hadde. Aha! Så det var altså 
individuelle forskjeller mellom ellers 
like basser? Jeg visste det jo 
egentlig. I alle forumene ble det jo 
alltid sagt: Støtt din lokale 
musikkbutikk, prøv alltid før du 
kjøper! Joda. Jeg hadde nå funnet 
min bass. Så enkel og grei som 
bare en Fender Precision Bass kan 
være. Halsprofilen på tidlig søttitalls 
Fendere er tiltalende. Ikke flat og 
bred som på sekstitallet, men 
forholdsvis smal og rund. Lyden var 
jevn og fin over hele fjøla. Dette ble 
nå den foretrukne bassen på alle 
oppdrag, både på scenen og i 
studio. Jeg har montert et «RS-kit», 
nye potmetre og kondensator, 
ellers er den er helt original.  



Men samleren i meg var fremdeles litt opptatt av å ha én av alle 
de essensielle bassene. En GIBSON EB-2 var essensiell tenkte 
jeg, og kjøpte en på eBay i 2007. Den hadde en DiMarzio pickup 
isteden for den originale, noe som i mine ører bare er positivt. Så 
jeg har ikke anstrengt meg for å finne en original pickup til den. 
Den manglet plekterbrett, så jeg søkte på eBay og fant et som jeg 
bød på. Jeg tapte budrunden, men det viste seg at han som vant, 
var norsk! Det var gitarreparatør Terje Vesterøy. Jeg tok kontakt 
med ham, og han lagde en eksakt kopi til meg. Siden fikk han 
mange oppdrag med å justere mine basser og gitarer.  

Den originale dempe-mekanismen er fremdeles intakt, den 
pleier å mangle på disse bassene. Den låter bra, og blir flittig brukt 
i studio. Jeg har til og med den metallbøylen som skal sitte over 
strengene omtrent der jeg har høyrehånda på bildet.  
 

En annen essensiell bass er MUSIC MAN STING-
RAY, så da det kom et tilbud fra Per Harald Ottesen 
i 2009, slo jeg til. (Per Harald har mange fine 
basser, blant annet en Thunderbird fra sekstitallet. 
Det kom fram under praten at det han hadde aller 
mest lyst på, var en Les Paul Signature, sånn som 
jeg hadde. Men jeg var ikke klar for å selge den da.)  
Stingray’en hadde «B00» serienummer, fra 1978, 
som er veldig stas. Selv om den ikke hadde min 
yndlingsfarge. Tvert imot. Walnut, eller Mocha 
brown er ikke spesielt pent, syns jeg. Men den låt 
som den skulle, var god å spille på, men 
utkonkurrerte ikke Precision-bassen. Jeg tok den 
med på noen spillejobber, blant annet med Julie 
Willumsen og Signe Rustad.  
 
I 2012 så jeg en veldig interessant bass på eBay. 
Den var til salgs i en liten musikksjappe i New York, 
og de påsto at bassen tilhørte Rob Stoner, kjent 
som bassisten til Bob Dylan! Det var en FENDER 
PRECISION BASS igjen, fra 1965. Bassen hadde 

angivelig 
blitt brukt på 

innspillingen av låtene «Hurricane» og «Romance in 
Durango» på albumet «Desire». Dette fikk jeg 
sertifisert og underskrevet på av Rob Stoner.  
 
Denne bassen er perfekt på alle måter, og blir flittig 
brukt. Det er den bassen jeg bruker mest i dag (2020). 
Den er lett, har en behagelig halsprofil og låter som en 
god P-bass skal. Den er fra 1965 som sagt, og har L-
serienummer. Fargen er «Blonde» og kroppen er i ask. 
Med på kjøpet fulgte brev og hilsen fra Stoner himself:  
 
Dear Lars 
Take good care of my baby 
Rob Stoner 
 
 



EBay gjorde det mulig å kjøpe billige deler til basser, en pickup her, en hals der, og så kunne 
man skru det sammen til noe gøy. Jeg kjøpte en «Darkstar» bi-sonic pickup av en forumitt, 
fordi jeg hadde hørt at de var veldig bra. Men jeg måtte jo ha en bass å sette den i, så jeg 
bygde opp en Fender Precision '54 av deler fra en Sting signature og en hals fra Fender 
Japan. Den ble fin den, men lite brukt, nå som jeg hadde «The One» (bassen til Rob Stoner). 
Så den inngikk i en byttehandel med en FENDER JAZZ BASS fra 1971.  
 

 
På dette punktet i historien kan det virke som jeg har TRE Rickenbacker 4001, TRE Fender 
Precision basser, TRE Fender Jazz basser. Det stemmer ikke helt. Jeg hadde lært meg at det 
faktisk var mulig å selge noe som ikke ble brukt. Det begynte med ARIA Jazz bassen som jeg 
hadde kjøpt på midten av søttitallet. Den ble solgt til en kar på Vintage gitar forumet. Uten at 
det gjorde spesielt vondt.  

Så i 2007 solgte jeg den hvite Telecaster 
bassen også. Til gitaristen Jørn Chris-
tensen. Og samme år den ene Ricken-
backeren, den som var blitt lakkert blå. I 
2012 solgte jeg den røde Precision 
bassen, som nevnt tidligere. Og i 2013 
den ovennevnte P-bass med Darkstar-
pickup som inngikk i  byttehandelen 
med 1971 Jazz Bassen. (Den Jazz Bas-
sen har tilhørt Jan Tore Megård i Trond-
heim, og han har «dibs» hvis den skal 
selges en gang...) I 2013 solgte jeg den 
«danske» Jazz Bassen til bassisten i 
«Too Far Gone», Kåre Andreas Lund.  

Den første Jazz Bassen jeg 
hadde, den som ble kjøpt ombord i en 
båt ved Utstikker A, var som tidligere 
fortalt blitt stjålet fra bandbussen 
allerede tidlig på nittitallet. Det var et 
bittert tap, fordi den bassen var god.  
Men, i 2014 kom det for salg på finn.no 
en AKKURAT MAKEN til den som ble 
stjålet. Den kjøpte jeg. FENDER JAZZ 
BASS i Olympic White fra 1973. Det var 
jo litt gøy. Selger var fotografen Lars 
Eivind Bones. Det viste seg at den 
hadde uoriginal bridge-pickup. Jeg 
kjøpte en defekt, men riktig pickup på 
EBay, og fikk den viklet på nytt av 
Edmire Music i Tromsø. Den nye 

pickupen ble montert i bassen, så den er nå i tilbake i original stand.  



I 2014 spurte broren min, som skulle 
tynne i rekkene av gitarer, om jeg ville 
kjøpe hans EPIPHONE RIVOLI fra 1964. 
Det ville jeg jo. Den var helt original, 
bortsett fra «Baryton-switch'en», som 
var byttet ut men en vippebryter uten 
funksjon. Jeg fikk gjort en såkalt «Triple 
bypass modifisering» hos gitarreparatør 
Terje Vesterøy. Bassen som i 
utgangspunktet låter veldig grumsete, 
bassete og uklart på grunn av hum-
buckerpickupen, har i tillegg som 
standard bygget inn et lo-pass-filter som 
ytterligere reduserer det som måtte 
finnes av diskant. Baryton-switch'en er et 
lo-cut-filter som gjør tonen mindre 
bassete. Alt er passivt og bygget opp av 
spoler, motstander og kondensatorer. 
Triple-bypass-mod'en gir tre presets: 1. 
Vanlig, 2. Baryton, og i tillegg 3. Ufiltrert. 
Ikke dumt.  
Noe mer måtte selges. Min Gibson Les 
Paul Signature Bass, som jeg kjøpte for 
6900,-  hos Myhrbraathen i 1992, hadde 
fått en enormt økt etterspørsel (og verdi) 
etter at Jack Casady hadde sagt at dette 
var hans favoritt-bass i et nummer «Bass 
Player». Så mye at Gibson valgte å lage 
en re-issue med navnet Epiphone Jack 
Casady bass. Jeg visste at Per Harald 
Ottesen var på utkikk etter en, og han 
ringte meg ti minutter etter at annonsen ble lagt ut på finn.no. Han kom ut til Nesodden, prøvde 
basser og vi hadde en god prat. Han hadde bestemt seg, og bassen skiftet eier for kr 35.000,- 
 
Året etter var det klart for et nytt salg, denne gangen Rickenbackeren fra 1973, som jeg visste 
han var interessert i. Siden han hadde betalt så mye for Les Paulen fikk han Rickenbackeren 
billig for 15.000,- 
Begge disse bassene ble behørig omtalt i Per Haralds bass-spalte i bladet Musikkpraksis, 
under tittelen «Klassiske basser». 
 
Årene med forumer på internettet fyrte som sagt opp kjøpelysten. RickResourceForum var et 
forum for alle som var interessert i Rickenbacker-instrumenter, og var drevet av en canadier, 

uavhengig av Rickenbacker-
fabrikken. Disse instrument-
ene har en spesiell appell. De 
er pene å se på, og det gjelder 
ikke bare bassene, men også 
gitarene. Jeg fikk innblikk i hva 
fabrikken hadde laget opp 
gjennom historien, hva som 
var laget i relativt få 
eksemplarer. Instrumenter 

som aldri var å se i Norge. Jeg falt særlig for en gitarmodell som ble laget i noen år, nemlig 
RICKENBACKER 360WB. Den så ut som en 330, men med kantlist, binding på engelsk, og 



hadde ellers features som 360: Stereo output og 
triangelinlegg på halsen (330 har prikker). På eBay 
dukket det opp en 360WB i «Jetglo» (svart) som 
jeg bød på, og vant. Dette var i 2006. Mange på 
forumene syns dette var flotte greier. Etter en 
stund var det en amerikaner på RickResource-
Forum som skulle selge en lik gitar, men denne 
gangen i «Fireglo». Den måtte jeg jo ha, jeg var 
tross alt en samler og Rickenbacker-ekspert! 
 
Denne var litt dyrere, men enda penere. Den 
hadde til og med litt flames i lønnetoppen, noe som 
var ekstra stas fordi noen gitarer fikk dette ved en 
tilfeldighet. Rickenbacker valgte ikke ut spesielt 
pene emner til denne modellen. Snakk om vakker 
gitar! Helt ubrukt, uten riper eller slitasje. 
Jeg vurderer fremdeles og utvide samlingen av 
disse spesielle gitarene. Hva med å ha en i hver 
av fargene de ble laget i? 
 
 
Spesielt pene emner ble derimot valgt ut til model 381V69. Den var flaggskipet blant gitarene 
og veldig dyre. De fantes som seks- og tolvstrengere. På finn.no fant jeg en sånn gitar som 
en kar i Bergen skulle selge. RICKENBACKER 381V69/12. Jeg er jo ikke gitarist, men jeg 

skjønte at dette var et 
røverkjøp. Utfra de 
prisene disse gikk for i 
USA, kunne selge den 
uten tap, når som helst. 
Jeg slo til og kjøpte 
den. Fargen var 
naturell, som Ricken-
backer kaller «Maple-
glo». Som sagt, model-
len hadde selektert 
treverk og denne 
gitaren kunne virkelig 
vise hva «birds eye 
maple» er for noe. 
Dette var et smykke av 
en tolv-strenger. 

 
Men etter en stund 
havnet den i kofferten 
og ble der. Av en eller 

annen grunn syns jeg det var litt råflott at jeg skulle ha en sånn gitar, jeg som ikke spilte gitar 
engang. Så jeg bestemte meg for å selge den for å cashe inn en pen gevinst. Jeg hadde da 
blitt kompis med innehaveren av Vintage Gitar i Kristiansund. Jeg lurte på om han ville selge 
den for meg, han kjente tross alt mange gitarister og hadde ry på seg for å kunne skaffe hva 
som helst. Han var villig til å selge den i kommisjon, og jeg sendte den til «Baillsund». Der 
hang den på veggen uten å bli solgt. Så skulle Vintage Gitar flytte butikken til Oslo, og jeg fikk 
gitaren igjen. Gitarist og venn Dagfin Hjort Hovind var i markedet for en tolvstrenger, og det 
endte med at han kjøpte den av meg på avbetaling. Fremdeles til en rimelig pris, men nesten 
det dobbelte av hva jeg hadde kjøpt den for.  



 
Til historien hører det at han byttet den mot en modell 360/12. Som passet Dagfin bedre, og 
381V69-gitaren havnet hos Øystein Greni.  
 
Den siste gitaren som må være med i «bassografien» er også et resultat av inspirasjon fra 
Vintage gitar Forum. Det ble i en diskusjon hevdet av man fremdeles kunne gjøre gode kjøp 

på Gibson archtop-
gitarer. Mens flat-top 
modellene var 
voldsomt attraktive, 
hadde de gamle 
gitarene med f-hull 
kommet litt i bakevja. 
Mine eBay-søk viste at 
det nok stemte, selv om 
archtop’ene selvsagt 
kom i alle varianter, 
noen veldig høyt priset. 

Men modeller som L-48 og L-50 fra 1950 tallet kostet relativt lite. Jeg kastet meg på bølgen 
og kjøpte en GIBSON L-50 fra 1952. Det er en fin gitar som, selv om jeg ikke kan spille gitar 
noe særlig, faktisk blir brukt.  
 
Til slutt kan det være på sin plass å nevne noen av de bassene og gitarene jeg IKKE har 
kjøpt. Den første jeg vil nevne er en Fender Telecaster Thinline fra 1969. Kunne kjøpt den for 
3500,- i 1990. Så en strøken Gibson Ripper fretless jeg sto over. Veldig dumt. Jeg var også 
innom Denmark street i London og var på nippet til å kjøpe en Fender Precision bass 1973, 
Olympic white, med maple fretboard til 1200 pund. Jeg holdt på å kjøpe en Charvel Surfcaster 
bass. Har to ganger vært i kontakt med en selger av en Gibson RD Artist CMT. Men holdt 
meg på matta. En Rickenbacker 360WB tolvstrenger lot jeg passere. Har aldri kjøpt en Gibson 
EB-3 med slotted headstock heller. Og mange andre har passert forbi, heldigvis... Og jeg har 
faktisk aldri hatt lyst på Höfner fele-bass! 


