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Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed på guitaren i første position.
Node- og rytmelæsning gennemgås parallelt hermed.

Der bør ofres særlig opmærksomhed på anslagsteknik, klangdannelse og melodisk frasering.
Melodierne er udvalgt, så der opstår en naturlig progression både guitarteknisk, læsemæssigt og musikalsk.

Bogen egner sig især til anvendelse i musikskolers guitarbegynderundervisning.
Den kan gennemgås sideløbende med andre emner f. eks. flerstemmigt spil eller akkordspil.

Bogen giver bedst udbytte, under en kyndig lærers vejledning.

John Rasmussen

”Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints af denne bog til undervisningsbrug 
er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node.” 

 

Forord
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Stemmeskruer

Bånd

Strenge  

Sarg/side

Rosét

Dæk

Hoved/stemmekasse

Sadel

Hals/gribebræt

Krop/lydkasse

Lydhul

Stol

 Guitaren

At sidde med guitaren
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Det er vigtigt, at sidde så både
krop, skuldre, arme og ben 
er afslappede og i balance.

Guitaren hviler på venstre eller højre ben.
Højre arm hviler på guitaren, 
som på et armlæn, så hånden 

hviler foran strengene.
Venstre arm bøjes i albuen, så hånden 

løftes op foran strengene.
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 Højre hånd

Venstre hånd
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Fingrene benævnes med det første bogstav i deres latinske navne: p, i, m og a.
Nodeskriften er international og de samme betegnelser bruges i guitarnoder fra hele verden.

Håndstilling som vist på tegningerne. Tommelfingeren godt ud til siden så den ikke er i vejen for de andre.
Tommel- og pegefinger danner et kryds.

p

mi
aMelodispil udføres oftest med m og i skiftevis (vekselanslag).

Man spadserer på strengene med to fingre, som var det to fødder.

Man benytter støtteanslag (apoyando), hvor fingrene støtter på den 
underliggende streng efter anslaget.

Tommelfingeren p benyttes især på de dybe strenge.
Med tommelfingeren bruges altid fri anslag (tirando).

Fingrene på venstre hånd benævnes med tal. 1. - 4. finger (tommelfingeren tæller ikke med. Den befinder sig 
altid bag gribebrættet). Udgangspunktet er én finger til hvert af de fire første bånd.

Strengen trykkes ned med fingerspidsen så hver finger kun berører én streng. 
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 Tonerne

Guitarens stemning
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D HE

Tonesystemet består af 12 toner. 7 stamtoner (klaverets hvide tangenter) og 5 afledte halvtonetrin (klaverets 
sorte tangenter). På guitaren er der et halvtonetrin mellem hvert bånd.

Stamtonerne benævnes efter alfabetets 7 første bogstaver:  A B C D E F G  eller  A H C D E F G

I engelsksprogede lande bruges tonenavnet B. I skandinavien og tysksprogede lande H. Denne tone har altså 
to navne. I denne bog bruges tonenavnet H, selvom det bliver mere og mere udbredt at bruge B.

A

E

G E

Guitarens strenge er stemt som vist i noderne. 
I guitarnoder benyttes næsten altid G-nøgle.
Guitaren klinger en oktav dybere end noteret.

A AD G

H

E

E A

Stemmegaflens A (kammertonen).

Sjette streng femte bånd = løs femte streng.
Femte streng femte bånd = løs fjerde streng.
Fjerde streng femte bånd = løs tredje streng.
Tredje streng fjerde bånd = løs anden streng.
Anden streng femte bånd = løs første streng.

Guitarens stemmetoner vist på klaveret.

HGD

Midterste C



 Noden

Nodesystemet
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Nodehals BjælkerFaner

Nodehoved

Et nodesystem består af fem linjer og fire mellemrum. 

1. linje
2. linje

3. linje
4. linje

5. linje

1. mellemrum
2. mellemrum

3. mellemrum
4. mellemrum

Nodehovedets placering på en linje eller i et mellemrum angiver nodens navn og dermed hvilken tone som 
skal spilles. Når én node er placeret følger resten i alfabetisk orden. Efter G startes forfra med A.

G-nøglen viser hvor noden G er placeret.

Der tegnes ekstra bilinjer/hjælpelinjer over eller under 
nodesystemet efter behov.

Nodehalsene vender op eller ned så de ligger mest muligt 
indenfor nodesystemet



 Taktart

Nodeværdier/pauser
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Nedenfor ses de mest almindelige taktarter/taktangivelser, som angiver musikkens grundrytme eller puls.  
Det øverste tal angiver antallet af taktslag i hver takt. Det nederste tal angiver nodeværdien for hvert taktslag.

Tæl:

fjerdedele halve ottendedele

4 4 3 2 2 2 6

Der skelnes mellem betonede (tunge) og ubetonede (lette) taktslag. Ét-slaget er altid det mest betonede slag.
Der er to takttyper. Lige/todelt takt: Tung let, tung let. Ulige/tredelt takt: Tung let let, tung let let.
De to takttyper kan sammensættes på alle tænkelige måder.

Nodeværdien angiver tonernes relative varighed, men ikke tempoet. Man kan tælle hurtigt eller langsomt.

For hver nodeværdi findes et tilsvarende pausetegn.



 Fortegn

Kvintcirklen

Guitar og noder © 2011 John Rasmussen – guitarzonen.dk

8



Kryds foran en node hæver tonen et halvtonetrin. 

B foran en node sænker tonen et halvtonetrin.

Opløsningstegn ophæver virkningen af andre fortegn.

Dobbeltkryds foran en node hæver tonen et heltonetrin.

Dobbelt B foran en node sænker tonen et heltonetrin.








Halvtonetrin skrives ved hjælp af fortegn. Der er et halvtonetrin mellem hvert bånd på guitaren.

Fortegn anvendes på to forskellige måder. Faste fortegn noteres lige efter g-nøglen og gælder i hele 
melodien. Løse fortegn noteres ved den enkelte node og gælder kun til næste taktstreg.

Tonenavne med kryds:  Ais, His, Cis, Dis, Eis, Fis og Gis.
Tonenavne med B:  As, B, Ces, Des, Es, Fes og Ges.

Dur

mol

C
a

Ges/Fis

es/dis

GF
ed

D

A

E

H

B

Es

As

Des

h

fis

cis

gis

g

c

f

b

Kvintcirklen viser de faste fortegns art, antal og placering i alle tonearter. Dur yderst og mol inderst. 
Fortegnene står altid i samme rækkefølge. Dur og mol tonearter med samme fortegn kaldes paralleltonearter. 

Kvintcirklen viser også slægtskabet mellem tonearter og akkorder. 
Jo nærmere de står hinanden i kvintcirklen, jo nærmere er de beslægtede. 
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Her vises noderne og deres navne samt på hvilken streng og i hvilket bånd tilsvarende tone spilles på guitaren.

Tegningen til venstre viser stamtonernes beliggenhed 
på guitaren i I. position.

Nedenfor ses samme tegning i forenklet form.

Båndene beskrives med romertal:
1    2     3      4     5     6       7        8       9    10    11     12
I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

0 = løs streng

Strengene beskrives med strengens nummer eller 
tonenavn i en cirkel.

f.eks.     G      eller      3.

streng

A

1.

D G HE EE

Tonerne på guitaren

E EHGDA

AEH

CG F D G

F C F

6. streng

I. bånd

II. bånd

III. bånd

FCF

H E A

GDFCG



 Tonerne på   3.  streng.  G  strengen
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Tæl:     1         2          3         4           1     (2)       3    (4)          1         2         3          4           1    (2    3     4)

Taktstreg Dobbeltstreg = slut

 Tonerne på   2.  streng.  H  strengen
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To fjerdedelstakt (marchrytme): Tæl to fjerdedelsslag i hver takt.
Ottendedelsnoder (løbenoder) går dobblt så hurtig som taktslaget.

Tæl:     1             2        og         1        og        2              1             2         og         1        og        2
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Et punkt efter en node forlænger nodeværdien med halvdelen. Noden siges at være punkteret.

Den næste melodi starter med en optakt. Et tilløb til det første 1 slag. 
Den tid optakten tager mangler i sidste takt, så melodien kan gentages uden at rytmen brydes.

fjerdedelspause gentagelsestegn

G-dur har kryds for F som fast fortegn. I denne øvelse har det kun teoretisk betydning.

1   (2   3)    4           1    (2) og   3     (4) og      1(og)så 2      så  3      så  4      så     1   (2    3    4)

sekstendedels-figurer
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3 fjerdedelstakt. Valsetakt.

 1. volte 
 spilles kun første gang

 2. volte 
 spilles anden gang

1    2     3       1  (2)  3       1  (2)  3       1  (2  3)   1    2    3       1    2   (3)    1     2  (3)    1  (2  3)
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D.C. al Fine:  Da capo al fine:  Fra begyndelsen til slut.

 Tonerne på   1.  streng.  E  strengen

Den vigtigste forskel mellem dur og mol er skalaernes 3. trin.
Dur-skalaen starter med to heltonetrin.

Mol-skalaen med et hel- og et halvtonetrin.
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I den næste melodi forekommer et løst fortegn: Kryds for G (Gis). 
Løse fortegn gælder kun i den takt, hvor de står noteret.

Bindebue: To ensbeliggende noder forbundet med en bue spilles som én lang tone.
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  Tonerne på   4.  streng.  D  strengen

1  (2   3)  4  (5   6)    1  (2)   3      4   (5)  6         1      2      3      4      5       6         1  (2  3  4  5  6)  

(H)

Seks-ottendedelstakt. Betoning på et og fire.
I hurtigt tempo tælles to slag som hver underdeles i tre. 
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Triol – taktslaget underdeles i 3

 

1      2     3      4        1   og  2  og  3 og så  4 og så    1   og  2 og så  3   og  4 og så     1  (2  3  4)
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Tonerne på   5.  streng.  A  strengen
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 Tonerne på   6.  streng.  E  strengen
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     0           I           II           III        IV         V          VI         VII       VIII      IX         X         XI           XII   

Stamtonerne på hele guitaren
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