Reparationsprisliste 2018
Jeg udfører de fleste former for reparation og vedligehold af guitarer, basser, mandoliner
osv. Strygeinstrumenter ligger udenfor mit område og henvises til en violinbygger.
Denne prisliste dækker de mest hyppige opgaver.
Kontakt mig for en aftale eller spørgsmål angående priser på andre opgaver.
Justering af akustisk guitar western/spansk/klassisk

kr. 520,00

Gribebræt afrenses og olieres. Rillerne i sadlen files hvis nødvendigt for bedst mulig
intonation i de første bånd. Evt truss rod justeres, strengehøjde justeres i stolen,
instrumentet opstrenges. I tilfælde, hvor instrumentet ikke intonerer korrekt, kan en ny
undersaddel i stolen eller flytning af undersaddel være en mulighed. Dette er ikke
inkluderet i en justering. Evt skruer og møtrikker tjekkes og strammes.
Justering af elguitar
Justering af elbas

kr. 650,00
kr. 520,00

Gribebræt afrenses og olieres (olie gælder selvsagt ikke lakerede gribebrætter).
Potentiometre tjekkes og behandles evt med kontaktspray. Rillerne i sadlen files om
nødvendigt, for bedst mulig intonation og action i de første bånd. Truss rod justeres,
strengehøjde justeres efter ønske, evt tremolo sættes op. Instrumentet intoneres, skruer
og møtrikker tjekkes og strammes. Pickups justeres for bedst mulig balance, dels mellem
strengene og dels mellem pickup´erne. Der tages hensyn til eventuelt magnetisk træk,
som kan påvirke intonationen, især på E6 og A5 strengen.
Båndslibning af akustisk guitar western/spansk/klassisk/gypsy, inkl justering
Båndslibning af elbas, inkl justering
Båndslibning af elguitar, inkl justering

kr. 1.430,00
kr. 1.430,00
kr. 1.560,00

Halsen rettes så lige som mulig, båndene afrettes og rundes. Instrumentet belastet under
slibning for at simmulere strengetræk og dermed eventuelle små uregelmæssigheder,
som opstår under strengetræk. Det vurderes inden slibning om båndene har tilstrækkelig
højde, eller om en ombånding er påkrævet. Instrumentet opstrenges og justeres
(inkluderet i prisen). Instrumenter med små skævheder i gribebrættet, f.eks. s-form, kan
ofte rettes med en båndslibning, forudsat at der er tilstrækkelig båndhøjde.
Ombånding af akustisk guitar eller elbas, inkl justering
Ombånding af elguitar, inkl justering
Ombånding af elguitar eller elbas med lakeret gribebræt, inkl justering fra
Delvis ombånding af guitar eller bas, inkl justering, typisk fra

kr. 2.860,00
kr. 2.990,00
kr. 2.990,00
kr. 2.080,00

Instrumentet vurderes for eventuelle skævheder og andre ting, der kan rettes i
forbindelse med en ombånding. De gamle bånd lirkes så nænsomt som muligt ud af
gribebrættet. Jeg bruger altid varme og sommetider en dråbe vand for at blødgøre
gammel lim og gøre udtagningen så skånsom som mulig. På visse guitarer fra før 1982
med originale bånd drives båndene ud sideværts.
I nogle tilfælde er båndrillerne i en meget dårlig stand, typisk efter tidligere ombåndinger.
Før instrumentet får nye bånd sikres det at rillerne er restaureret, så de også fremover
kan ombåndes. Alle riller får en lille fas på hver side, dels for at båndet kan presses helt
ned til gribebrættet, dels for at undgå optrækning af splinter ved fremtidige
ombåndinger.
På gribebrætter med bindings (kantlister), bevares disse selvfølgelig. På guitarer, hvor
bindingen går op over båndenderne, bortslibes den lille plastknold, og båndet lægges ud
over bindingen. Det giver lidt mere båndende. Hvis der er skæv- eller ujævnheder i
gribebrættet slibes de bort. Selvfølgelig med hensyntagen til indlæg. Disse ujævnheder
kan også i mange tilfælde slibes væk i båndene, hvis man ønsker at bevare gribebrættet
urørt og patineret; f.eks. ved lakerede gribebrætter, der ikke skal omlakeres.
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Båndene monteres efterfulgt af afretning, runding, polering og justering.
Under montering tager jeg hensyn til at halsen ikke mister stivhed, hvilket kan påvirke
instrumentets klang negativt. I nogle tilfælde gør jeg halsen lidt stivere end den var med
de gamle bånd, dels for at aflaste truss rod´en, men også fordi det mindsker strengenes
energitab og muliggør en bedre justering.
Den del af båndet som presses ned i rillen i gribebrættet, kaldes en tang.
Hvis tang´en er for smal i forhold til rillen, bliver halsen for slap. Hvis tangen passer for
stramt, kan kileeffekten være så stor, at halsen kommer til at bue bagover. Dette kan
bruges bevidst til at oprette en slap hals og hjælpe truss rod´en. Det er altid en vurdering,
hvor stram en bånding skal være, en slap ombånding kan koste tone.
I nogle tilfælde kan sadlen genbruges som den er, sommetider skal den hæves lidt med
en finer fra undersiden, og nogle gange giver det bedst mening at skifte den til en ny, se
venligst herunder.
Jeg har et bredt udvalg af bånd fra en tysk producent, Ferdinand Wagner. Båndene er af
meget høj kvalitet, de bedste bånd jer er stødt på indtil nu. Du kan vælge mellem
standard nysølv med 18% nikkel eller rustfri stål. Standardbåndene slides hurtigere end
rustfri stål. Rustfri bånd er til gengæld ret glatte at spille på. Om det ene er bedre end det
andet er en smagssag; vi kan drøfte, hvad der vil passe dig bedst. Jeg tager ikke ekstra for
rustfri bånd og heller ikke for gribebrætter med bindings.
Hvis du har nikkelallergi kan du få monteret Evo bånd, forhør nærmere herom.
Prisen for en delvis ombånding er baseret på, at det næsten altid er nødvendigt at slibe
alle båndene efter udskiftning af f.eks. 5 - 8 bånd. I nogle tilfælde giver det mening at
ombånde delvist, i andre tilfælde gør det ikke.
Lakerede gribebrætter ombåndes primært uden lakering, de fleste er interesseret i at
bevare patina og slidmærker. I nogle tilfælde, primært på instrumenter fra 70´erne, er
lakken så tyk og skør/hård, at det kan være svært at lave et tilfredsstillende resultat uden
lakering. Det vurderes fra instrument til instrument.
Når jeg omlakerer et gribebræt, sprøjter jeg størstedelen af lakken på inden montering af
båndene, så der ikke ligger en læbe af lak og luftbobler op ad båndene . Det er langt
mere elegant og letter fremtidige ombåndinger. Det tager typisk et par timer ekstra, hvis
der skal omlakeres.
Ny bensaddel
Ny bensaddel i forbindelse med ombånding

kr. 650,00
kr. 390,00

Den gamle saddel aftages og en ny saddel i ubleget ben fremstilles og tilpasses. Jeg
bruger ikke præfabrikerede sadler, så du kan vælge at bibeholde strengeafstanden som
den var, eller ændre den efter ønske. Jeg tilstræber så stor strengekontakt som mulig og
en vinkling af strengene som sikrer mindst mulig friktion. Hvis strengen kun hviler på et
lille spidst punkt, bliver trykket på dette punkt meget stort. Især ved omviklede strenge
kan dette resultere i, at strengen nærmest hopper igennem sadlen, når der stemmes
eller vrides. Samtidig slides sadlen for hurtigt. Når strengen hviler på en bæreflade i hele
sadlens tykkelse fordeles trykket, og strengen glider mere jævnt gennem rillen. Rillen files
så overgangen fra fri svingende streng ned mod stemmemekanikkerne er så jævn som
mulig.
Bensadlen poleres, instrumentet opstrenges. Hvis der skal justeres yderligere, gøres dette
på timebetaling, så den samlede pris bliver lavere end en ny saddel + en justering.
Reparation af knækket hoved inkl justering, pris fra

kr. 1.040,00

Knækkede hoveder udgør ofte et meget simpelt, rent brud, som let kan limes. I de fleste
tilfælde er træet intakt, og skaden kan umiddelbart limes og retoucheres.
Skaden opstår typisk hvis instrumentet væltes ud af stativet eller tabes. I andre tilfælde
er hovedet kappet lige over, f.eks. hvis en højttaler eller lignende vælter ned over
guitaren med stor kraft. Prisen afhænger af, om der skal luses træ ind i bruddet og hvor
meget finish der skal laves . Instrumentet strenges op og justeres (inkluderet).
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Neck reset på akustisk guitar (stålstrengs/westernguitar med dovetail joint) pris fra

kr. 2.600,00

Akustiske guitarer når ind i mellem til et punkt, hvor strengene ikke kan sænkes
tilstrækkeligt og spilbarheden forringes. I mange tilfælde skal der et reset til, hvor halsen
tages af guitaren ved hjælp af damp, halsvinklen korrigeres, og halsen limes på igen.
Prisen afhænger af hvor lang tid det tager at tage halsen af. Nogle instrumenter er meget
nemme at have med at gøre, andre ikke. Sommetider giver det god mening at slibe bånd
efterfølgende, og ofte er båndene så slidt, at de alligevel skal skiftes .
Mange akustiske instrumenter, i alle prisklasser, har en påboltet hals, som gør opgaven
mindre tidskrævende, og prisen lavere. Guitaren strenges op og justeres (inkluderet).
Korrektion af halsvinkel på klassisk/Spansk guitar

kr. 3.120,00

På traditionelt byggede klassiske, spanske guitarer er halsen en integreret del af kroppen,
den kan ikke tages af. Her korrigeres halsvinklen ved at høvle gribebrættet,
hvis halsens tykkelse tillader det. Denne operation omfatter nye bånd (inkluderet).

Opgaver på timeløn, pr time

kr. 520,00

Jeg laver mange opgaver på timeløn. Ofte skal der laves flere ting på én gang, og da giver
det bedst mening at arbejde på timeløn. Jeg tager tid på alt jeg laver, det er ud fra disse
data mine faste priser er sat på de mest almindelige opgaver.
En revne i et guitardæk f.eks. kan tage alt fra en halv time til mange timer afhængig af
dens tilstand, hvor meget og om der skal lakeres, om der er skader indvendigt osv. Det er
ikke muligt at lave en fast pris på, og sådan er det med mange opgaver.
Typiske timelønsopgaver er revner og brud, omlakeringer, ombygninger, udskiftning af
elektronik, herunder pickups og potentiometre, skærmning af elektronik, udskiftning af
truss rods, gribebrætter, stole på akustiske guitarer, installation af kulfiber under
gribebrætter osv osv.
Du er altid velkommen til at kontakte mig for en vurdering. Det bedste er selvfølgelig at
møde op på værkstedet, men gode billeder kan kaste lys over meget.
Jeg tager betaling for hvert påbegyndt kvarter og med mindre andet er aftalt giver jeg et
fast tilbud før arbejdet påbegyndes.
Reklamation
Skulle du mod forventning få lavet et stykke arbejde hos mig, som du på den ene eller
anden måde ikke er tilfreds med, så er det rigtig vigtigt at du kontakter mig.
Jeg lever af mit ry og rygte og går meget langt for at rette eventuelle fejl eller
misforståelser. Men jeg skal vide det for at kunne rette det.
Derfor beder jeg om at være den første der får at vide, hvis du synes noget er galt.

Alle priser er inkl moms og gældende fra 2. 1. 2018.
Alle priser er ekskl strenge og evt forsendelse. Jeg har et lille udvalg af strenge, men
du er meget velkommen til at medbringe strenge efter eget ønske.
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