
Kjøpsguide - Strenger til bassgitar

Låter bassen din ikke som du skulle ønske? Da er det kanskje på tide å bytte
strenger?

Når du skal kjøpe nye strenger til bassgitar, er det en del faktorer som må tas med i
beregningen. Dessuten finnes det et utall varianter og produsenter, så hvor skal man
begynne? I denne guiden prøver vi å ta for oss de fleste av disse, så grundig som
mulig. Er det noe vi har glemt, setter vi pris på alle tilbakemeldinger. God lesing!



Skala-lengde
Hva er skala-lengde? Skala-lengde er den lengden strengen resonnerer/klinger over,
som regel målt fra oversaddel til stolen. Dette er viktig å vite før vi i det hele tatt
begynner å ta inn andre faktorer. Det vanligste er såkalt “long-scale” som er 34-35
tommer. Her ser du også en liten oversikt som viser kjente eksempler på de
forskjellige lengdene.

Skala-lengde Eksempel

Very Short 18-26 tommer (45.7 - 66cm) Kala Ubass, Gold Tone
Microbass, Ashbory, Ibanez
miKro

Short 30 tommer (76.2 cm) Höfner, Epiphone Rumblecat

Medium 31-33 tommer (81.2 - 83.8
cm)

Ibanez SR Mezzo, Yamaha
Motion-B

Long 34-35 tommer (86.4 - 88.9
cm)

Fender Precision, Jazz Bass

Extra
Long/Super
Long

36-38 tommer (91.4 - 96.5
cm)

Dingwall, Ibanez Fanned Fret ol.

NB: Noen varianter har “string-through-body”, hvor strengene går gjennom kroppen,
og ikke bare gjennom stolen. De krever derfor lengre strenger, f.eks flere varianter
av Fender Mustang som offisielt er “short scale”, trenger likevel “medium
scale”-strenger. LaBella har derfor laget egne sett, spesielt til Fender/Squier
Mustang, som heter 760F-MUS.

Er du i tvil? Mål gjerne instrumentets skala-lengde med målebånd før du åpner et
nytt strengesett, eller sjekk den aktuelle modellen av bassgitaren på internett først!
(Helst på produsentens egen hjemmeside)



Typer

Ulike typer strenger skilles vanligvis fra hverandre
etter måten de er konstruert på. I de aller fleste
tilfeller består bass-strenger av to
grunnkomponenter, nemlig metal-kjernen og en
eller flere metal-viklinger som går rundt kjernen.

Roundwound
Den mest vanlige varianten i dag, for de fleste er “roundwound(s)”.
Navnet “roundwound” refererer til hvordan metallet på strengen er spunnet rundt
kjernen av strengen. Her er da viklingen av strengene eksponert med synlige riller.
Disse strengene vil gi mest topp og klarhet i lyden, men vil også dø ut fortest og sliter
mer på fingertuppene ved lengre og mer intens spilling. Disse foretrekkes av mange
til mer «moderne» musikk, hvor man gjerne vil bli godt hørt og komme tydeligere
frem i miksen.

Flatwound
Så har vi det motsatte, nemlig “flatwound”. Her er viklingen som går rundt kjernen
helt flat. Det gir lyden en mer rund og gammeldags karakter, og er også mer vennlig
for fingrene. I begynnelsen kan disse faktisk høres nesten like ut som roundwounds,
men vil med tiden brytes mer inn, og gradvis få en mer «død» og dyp tone. Disse
brukes ofte til gammeldags R&B ala Motown/Stax, folk og jazz. Den soniske
karakteristikken her gjør at lyden legger seg godt i en miks og at tonene ikke henger
for lenge. Dessuten blir det mindre «støy» og uønskede lyder når hendene beveger
seg over gripebrettet i større og raske bevegelser.

Halfwound
Som navnet tilsier, er «halfwound» en mellomting mellom de to forrige variantene,
men en del sjeldnere på markedet. Her er viklingen som går rundt kjernen ikke helt
flat, men heller ikke like rund som roundwound. Både lydmessig og følelsen av
strengene under fingrene blir derfor en mellomting av roundwound og flatwound,
men blir for mange kun et kompromiss av disse.

Tapewound
Tapewound er en type strenger som har noe at det same bruksområdet som
flatwound, men hvor det ytre belegget som regel er nylon. Dette brukes for å få en
enda “dødere” lyd, med mer plumpt og kortere attak. Ofte brukt for å etterligne
kontrabass.



Materialer

Strenger til bass er som regel laget av metall, men som vi skal se på nå, finnes det
en del varianter og flere materialer å velge mellom.

Nikkel/nickel
Det mest brukte materialet på roundwound-strenger. Er noe mildere i lyden enn stål
og litt mer vennlig for fingrene. Varer vanligvis litt lengre før de dør ut og må byttes.

Stål/rustfritt stål/stainless steel
Også mye brukt til roundwound-strenger. Her er det mer topp og klirr i lyden. Mange
vil også legge merke til mer støy og ulyder når hendene flyttes mye og raskt rundt på
gripebrettet. Disse kommer klarest frem i en miks, og er derfor godt egnet til rock,
metal og slap-bass. Som roundwounds dør de også ut noe raskere enn nikkel. De
aller fleste flatwounds er laget av stål, men på grunn av konstruksjonen vil de ikke ha
samme problem med uønskede lyder og støy fra fingrene, som roundwounds.

Bronse/bronze
Bronse brukes stort sett bare i roundwounds til akustiske bassgitarer/”kassebass”,
på grunn av sitt høye volum når disse instrumentene ikke er plugget inn i
forsterker/PA. Gjennom et lydanlegg vil de stort sett ha samme karakteristikk som
vanlige roundwounds.

Nylon
Brukes ofte over en kjerne som er flat-spunnet metall (flatwound). Brukes for å gi en
lyd som minner mer om kontrabass enn elbass. Kan bli problematisk noen ganger,
ved at jordingen ikke er tilstede, og instrumentet derfor fanger opp uønsket støy fra
eksterne kilder.

Gummi/silikon
Brukes som regel kun på akustiske basser med piezo-pickup, fordi de som regel ikke
kan fanges opp av magnetiske mikrofoner. Ofte funnet på ukulele-basser og
lignende instrumenter. Rent akustisk har disse svært lite volum. Plugget inn i
forsterker/PA gir de en meget rund og bass-fokusert tone, som høres mer ut som en
kontrabass enn elbass.



Tykkelse

Tykkelsen på strenger kan både ha noe å si for spillekomforten, så vel som lyden. Et
standardsett til elbass, er som regel 45-105, fra tynneste til tykkeste streng (G-E). Så
finnes det både tykkere og tynnere varianter, og egne sett tilpasset forskjellige typer
bruk. I noen tilfeller må oversadel enten files til, for å tilpasses noen
strengedimensjoner, i andre tilfeller byttes ut. Dette er fordi strengene enten ikke får
resonnert fritt, fordi de ligger for stramt/tett i oversadelen, eller omvendt, at de ligger
for løst, og derfor skaper uønsket skurr/klirr.

Tension/stivhet
Stivhet i strengene henger ofte sammen med tykkelsen, men er ikke uatskillelige. En
kjent misforståelse er at jo tykkere strengen er, jo stivere er den, men det er ikke
nødvendigvis tilfelle. Mye av måten strengen er konstruert på påvirker stivheten, og
det kan derfor finnes ulike stivheter i strenger fra samme produsent, som likevel har
samme dimensjoner. LaBella tilbyr for eksempel både Low Tension og “vanlig
tension” flatwound-strenger. Tension/stivhet er som regel målt i lbs/kg, og kan som
ofte finnes opplyst på produsentenes hjemmesider. Det finnes også egne sider på
internett, som tar for seg forskjellen i stivhet fra mange ulike strengeprodusenter og
varianter.

Coating/behandling
Noen strenger har også en form for coating/behandling. Her er overflaten behandlet
med forskjellige legeringer. Det kan være for å forlenge strengenes levetid, men
også være rent estetisk, slik som produsenten DR som har selvlysende strenger, i
forskjellige neon-varianter. Coated-strenger er kanskje mest kjent for de fleste fra
produsenten Elixir, som lager både nikkel- og stål-strenger med deres egen
overflatebehandling.



Vanlige utfordringer og spørsmål
Det finnes mange problemstillinger å ta med i beregningen når man skal velge
strenger. Her har vi prøvd å ta for oss noen av de vanligste.

Koke strenger eller kjøpe nye?
Et kjent triks for mange bassister er å koke strengene i varmt vann, etter at de har
blitt brukt en stund. Dette vil rense dem og forbedre lyden noe, men vil aldri kunne gi
strengene samme lyd og klarhet som da de var helt nye. Vil du ha den helt nye
lyden, er det ikke noen annet å gjøre enn å bytte dem, men hvis du vil spare penger,
er det selvsagt ingenting galt med å koke strengene.

Tapewound eller tapered strenger? Er ikke det akkurat det samme?
Nei. Tapewound er en strenger med en metallkjerne og et ytre materiale utenpå, som
regel nylon. Tapered er som regel roundwound-strenger, hvor de siste tommene av
strengen er gjort flatere, for lettere installasjon. Dette er som regel kun gjort på den
nederste delen av strengen som skal gjennom stolen, og ikke på den delen av
strengen som resonnerer mellom oversadel og stol.

Flats vs. “døde” rounds?
Er det noe poeng i å kjøpe flatwounds, som er dyrere, enn å bare slite ut mine
roundwounds til de låter like dødt? Kort sagt ja. Flatwound strenger vil over tid får
mer bunn og gammeldags karakter. Ved å slite ut roundwounds, mister de klarhet i
hele frekvensspekteret, og låter ikke like fokusert i bunn, som flatwounds. Dessuten
vil rillene i roundwounds fange opp mye fett, døde hudrester og smuss, som er
vanskeligere å bli kvitt. På flatwounds kan man som regel bare dra en fuktig klut over
strengene, for å bli kvitt hva som måtte være der av smuss og skitt.

Kan jeg bruke long-scale strenger på en short-scale?
Ja, det er mulig. Ulempen med å bruke lengre strenger enn
instrumentet er beregnet for, er at det kan oppstå rare overtoner,
intonasjonsproblemer og annerledes stivhet, enn hvis man bruker
strenger laget spesifikt for skala-lengden instrumentet har. Vi fører
strenger i de fleste lengder, se vår hjemmeside for hele utvalget.

Fretless og slitasje på gripebrett
Mange foretrekker tapewound/flatwound på fretless-bass, da det
sliter mindre på gripebrettet. I prinsippet kan alle strenger brukes,
men har man et gripebrett som er behandlet med epoxy eller
lignende, må det tas med i beregningen at roundwound vil slite det
ned fortere og at det derfor om x antall år vil bety at det må slipes
ned og legges ny epoxy/overflate.



Bruker seksstrengs-bass og Bass VI samme strenger?
Nei, disse har forskjellig skala-lengde, og er stemt forskjellig. En seksstrengs
bassgitar vil være stemt fra lav B (H) til en lys C, mens en Bass VI er stemt fra E til
E, en oktav under en standard elgitar. Skala-lengden er også forskjellig, en vanlig
seksstrengs-bass vil ofte være 35 tommer, mens en Bass VI er 30 tommer. Dessuten
er tykkelsen disse bruker ganske forskjellig.

Er det noe mer du lurer på?
Kontakt oss gjerne om det var noe du ikke fikk svar på, om du ønsker en spesiell
type streng, eller om du har noe å tilføye!

Strengemerker vi fører i vår butikk:
Aquila
D’Addario
Dunlop
Elixir
Ernie Ball
Gold Tone
Ibanez
LaBella
Louder
Markbass
Thomastik-Infeld
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