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Urfaderns pedalpark Cslight return)

V

id NAMM-mässan 2007 berättade Duntop att man i samarbete med
~
pedalgurun]eorge Tripps var i stånd att lansera en rad pedaler med tung
Hendrix anknytning. Tripps var tidigare mest känd som mannen bakom
de kultfiirklarade pedalerna från Way Huge och Line 6 framgångsrika Stompbox
Modeler serie. Produktionsproblem hos Duntop gjorde dock att detta projektförsenades
och inte fö'rrå'n mot slutet av förra året fanns pedalerna ute i handeln. Tre pedaler,
alla "playable collectables" enligt fabrikanten, ingår i Dunlops Jimi Hendrix
Authentic Analog Series - Fuzz Face, Octavio och Wah-Wah.

kade mängder av störningar och brus vid höga
fuzznivåer. Något som clerra exemplar är helt
befriar från. Bravo. Der svårtyglade oscillerande
missljud som hörs så fort du försöker använda
en wah-wah med vinrage krets före en kiselrransisrorurrusrad Fuzz Face i signalkedjan finns
däremot kvar. Precis som på originalen. Aurenriskr var ordec.

SLUTOMDÖME
I bruksanvisningen påstås der, förmodligen
helt felakrig r, arr kretsen med BC108 kiseltransistorer användes av Hendrix på inspelningen av der legendariska livealbumet Band
ofGypsys från 1970. Något som också förnekas av en viss Roger Mayer.
Oavsett hur der ligger rill med dessa musikhisroriska fakra har denna Fuzz Face, precis som
några av de välljudande bourique-replikorna,
alla förutsättningar arr ge dig som girarrist en
känsla av hur der är arr spela på err rikrig r bra
originalexemplar från kiselrransisrorepoken.
Och clerra till en bråkdel av vinragepriserna.
Om Dunlop lyckas hålla en jäm n kvalirersnivå
på sin produktion, något som verkligen inre
var faller hos Arbiter och Dallas Arbiter på 60och 70-raler, ja då är derra inger annat än en
solklar riopoängare. Man rackar!
En d jupdy kning i Fuzz Face h isroria
publicerades i nummer 5/99 av FUZZ. D en
som vill vera mer rekom menderas arr lera
upp err exemplar eller kolla in delar av artikeln på www.fuzz.se.

im i Hendrix namn säljer än idag och man
en fröjd arr vila ögonen på. Der enda som egenckan hitta hans namn på allr ifrån golfbol!igen s rör en enrusiasr som jag är D unlops val
av färg . Den fejkade ruekosa hammarlacken har
!ar till damväskor. Sedan 80-raler har Dunlop val r arr associera honom rill en mängd
aldrig använts i pedalens hisroria och jag rycker
pedalkreationer som på olikasärr lånar ljud ider är synd arr man inre valt arr löpa linan ur.
En korrek r hammarlack, blå, grå eller kanske
deal ur den pedalparkJimi använde ;ig av. Alla
har dock bleknar i jämförelse mor välröd, hade vari r srilig r värre och något
ljudande gamla originalexemplar
~"K:7.1~m-lfioo,....._ som skulle kunna kallas am eneller några av de boutiqueriskc. Man har också avsrårr
från arr replikera elen för
byggda varianterna. Mor
bakgrund av derrakändes
perioden korrekra border därför lire tveksamt
renplarremoncerade
barrerihållaren och
om Dunlops nya peav upphovsrättsdalerio verkligen är
så aurenrisk som de
liga skäl srår der
själva påstår.
Dunlop CaliforTesren utfördes
nia i pedalens
med en resonanc
"mun" och inre
Fender CS 66 SrraDallas Arbiter.
rocasrer och en
Nåja.
Marshall100W "plexi"
UUD
med Celesrion G30H
bestyckad Marshall4x12:a
Esreriska bryderier
JIMI HENDRIX OCTAVIO JH-OC1
Heter der inre Ocravia? frågar sig vän av
från 1968. Även en alldeles
i all ära m en der är
ändå l ju der som är der
ny Marshall Super100JH srack
ordni ng . Enligt upphovs m annen Roger
viktiga och här skiner verkfanns till hands. Med dessa och en
Mayer gav han sin pedal namnet Ocravia
mängd referenser i formen av gamla oriligen JH-F1. Enkel r umyckr låter
medan Jimi av okänd anledning valde arr
den rappen! En bra Fuzz Face har förmågan arr
kalla den för Ocravio.
ginalexemplar av Fuzz Face, Vox/Cry Baby
och pedaler från Roger Mayer, Fullrone, Chige mycket gain/fuzz uran arr rappa tydligher i
Pedalen som D unlop nu producerar är
cago Iron och Analog Man gav jag mig ur på
spelanslag eller släpaefter och "hosta" vid snabba
enl igt dem själva en exakt kopia av den
en ordendig steppdans.
spelpassager. Precis den förmåF A K T A
Mayer byggda Ocravio från sene
gan har Dunlops turkosa manick.
------60-ral som sedan err ancal år kunFuzz Face J H-Fl
nar beskådas på Experience Music
D ynamisk, rär och följsam. Err
JIM l HENDRIX FUZZ FACE JH-Fl
gammal r knep som funkar • "Hondwired" onalog fuzzpedol.
Projecr (EMP) i Searrle. Err slags
Enlig e Dunlop själva en i alla avseenden periklockrene på denna pedal är arr • Kontroller för volym och fuzz.
rock museum som ägs av claramilodkorreke åreruegåva av Fuzz Face från cirka
maxa komrollen för fuzz och på • footswitch (!rue byposs) för ovoch på. jonäten och Hendrixenrusiasren
69-70. Vid närmare inspektion visar sig derra
vara en sanning med viss modifikation.
såsärr komm a år der där speci- • Drivs med 9V batteri.
Paul Allen. Ingen h ar tidigare
Sam är arr J H -F1 med bred marginal överel la diskanrberrer. Err berr som • Pris: 1995:fårr komma i närhere n av
träffar alla tidigare varianter av Fuzz Face som
kretskorret hos denna ikon bland
ofta går förlorar vid läg re fuzz • www.polysonic.com
förecaget producerat, framför allt hur den låter.
nivåer på många Fuzz Face.
okravpedaler. Så sköne arr folk
(Mer om ljuder senare.)
Mängden fuzz konnollerar du sedan med
kan ändra sig.
Utrustad med en sror mängd ridstypiska
girarrens volymrarr. Från rem ljud rill bombDunlop har verkligen gjort err roppenjobb
när der gäller arr replikera urseender och elektrakomponenter, estetiska detaljer och en krets
nedslag med en rarrvridning . Fiffigt värre.
med BC108 kiselrransisrorer är denna skapelse
Många av de gamla originalen ger oönsniken hos orig inalpedalen. Till och med den
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JIMJ HENDRIXSIGNATUREWAH JH-1B Vad som i vanliga f-'111är en !ärr manöver visade
idag lire udda volymkonerollen med on/offMan vill från D unlops håll göra gällande arr
funkrion för barreriförbruk ning sirrer där elen
sig på denna pedal vara någor mer komplicerad
skall. Srörsra avvikelsen från originalet är elen
deras nya wah-wah JH-lB lårer och ser ur som
arr urföra. H ela krerskoreer var rvunger an
lösrag bara plascluckan på undersiclan som funavlägsnas innan någor gick arr göra år sveper.
någor Jim i skulle ha använr.
gerar som barrerihållare, en använclarvänlig
Der gör elen inre. Till
Err klare irrirarionsmomenr och
deralj som säkerr många välkomnar.
skillnad mor
inger som skulle
Förr ansågs förlagan rill decca exemplar
vad Dunlop
behöva vara eec provara jusr den O cravia/Ocravio-peclal som
säger innehålblem hos en pedal
Henclrix hade kopplad mellan sin wah och fuzz
ler elen inre helav clerra snirr. När
uppdrager sJucvid inspelningen av jusr Band ofGypsys. Idag
ler några av de
ver vi arr clerra inre nöclväncligrvis srämmer.
föres och elen
personliga modifi~··
eringar som sarr i en del
T rors der forrsärrer Dunlop arr hävda morsarexrremr djupa
av J im is egna Vox/Cry Baby
sen. För arr ra del av upphovsmannens egen
basen rr immars
syn på saken, och varför han
wa h-pedaler. Modifierborr ur svepomF A K T A
inre vill reproducera denna
ingar som Roger Mayer årerifånger förvand laOctavio JH-OC l
version själv, rekommendegen var upphovsman rill. Fakrum
d es pedalen rill en
rar jag er r besök på Roger • "Hondwired" onalog oktov/fuzzpedal.
är arr den na pedal, elekrroniskr serr, är
beryclligr mer användbar sak.
• Kontroller förvo~m ochoktov/fuzz.
Mayers egen hemsida.
Den påminner som sagr om dagens
samma J i mi H endrix wah-wah som
• Foot;witch (true bypass) för ov och på.
Dunlop producerar sedan 80-raler.
D unlop ~ry Baby GCB95 fasr med förseärke
UUD
Enkelr umyckc deras vanliga Cry Baby
läg re regisrer. Med andra ord hele OK Lärr arr
• Drivs med 9V boneri.
reissue modifierad för arr gå djupare
En O cravia/Ocravio lårer • Pris: 1 995:ha skoj med men allrså inger som replikerar ljuclkarakrären hos en vinrage Vox eller Cry Baby.
inre som någor annar på • wwv1.polysonk.com
och ha mer rryck i basen. Der är med
andra ord inre rärr arr jämföra denna
vår jord. D er är svåre an
beskriva i ord så ra och lyss na in lårarna One
pedal mor gamla Vox/Cry Baby eller någon av
sLUTOMDÖME
Rainy W ish och Lir d e M iss Lover från J im i
de bäme bourique-replikorna. Ni ver, äpplen
An klisera J imis namn på denna pedal och
Hendrix album Ax is: Boldas Love för smakoch apelsiner ...
sedan kalla den för amenrisk är arr gå för långe.
prov. Eller varför inre jammiga W ho K nows
Err ancal kosmeriska förändringar med
Fakcum är arr JH- l B inre har der m insea an
från Band of Gypsys. Lyssna på solospeler
bland annar en vie g ummilisr ru m boccenpgöra med någon av de gamla Cry Baby och
lanan och svare krymplack på pedalens
Vox wah-wah, m odifierade eller ej, som
och förundras.
Som m usikaliske verkcyg skäms inre J H"kropp" är alle man g jore.
H enclrix använde. Med ranke på äkrherskänsOCl för sig der m insea uran ger en genuine
lan hos de and ra fami ljemedlemmarna i denna
m usikalisk upplevelse. I likher med alla and ra
UUD
serie känns der synd arr inre Dunlop bräm mer
Ocravia/Ocravio-varianrer ffir man mesr ryclDireke ur karrong lär resrexemplarer märkkrur på sin wah-wah. Förerager äger varunarolig o krav effekr vid låga gain nivåer på pedaIig r. Srällcl i bakre maxläge blev basen så d jup
ner Cry Baby så varför inre kompieeeera denna
arr volymen näscan försvann. Klaresrörande
serie med en amenrisk hanclwirecl replika av
len. I rake med an raccen vrids upp m inskar
men län
en iral iensk J EN rillverkacl Cry Baby från 60okrav delen och en rärr sjuk, men väldige kul,
fuzzeffekr rräcler in. Den fu nkar även
"'iiiiiiiill;;;;;~~;;;~
raters andra hälfr. Eec fulle genomförbare
urmärkr i serie med en rad olika fuzzar , ..
p rojekr om de vill. Der har de redan bevisar med Fuzz Face och Ocravio.
och overclrivepeclaler. Väldig e dynamisk
-..
med rund och god ron och är inre lika
aggressiv som Chicago !rons Ocravian eller
SAMMANFATTNING
Mayers egen produkrionsmodell. l min
Sanningen är så klare elen arr ingen pedal
rese hamnar elen farlig e nära en Fulli världen, oavserr tillverkare, kan någon
rene O crafuzz från 1997, en pedal
J# arr !åra som Jimi Hencl rix. Ingen g irarr
som i sin rur är en kopia av 70-ralers
eller försräckare heller för elen delen. Frågan
Tychobrahe Ocravia, som i sin rur är
är om de r ens är efrersrrävansväre ' När alle
kopierad från en av Mayers ridiga
kom mer omkring är der nog klokase arr följa
årgärclar
ränkre jag .
H encl rix musikaliska exempel genom arr, prekretslösningar för Ocravia!Ocravio.
Snurrig e värre eller hur?
cis som honom, odla sin särarr och vara noga
D er fin ns en rärr
med arrsärra egen prägel på der vi gör. Wahsimpel merocl för an
SLUTOMDÖME
påverka mängelen bas och eliswah pedalen överrygade minsr
F A K T A
Oavsecc om J imi använr förlagan rill Dunkam i de allra flesra rradirionella
i clerra rese och borde enlige mig
lops version eller inre så är Paul Allens O crawah-wah. Den går ur på arr byra Signature W ah JH- l B kallas för någor an nar och ingå
vie en inrressanr del av musi khisrorien .
läge får var elen räfflade "sryrpin- • Analog wahwoh pedal.
i D u nlops sranclardsoreimenr.
D age ns JH-OCl är en m yc ker välbyggd
nen" under pedalens rörliga ropp • Drivs med 9Vbanen eller bonerieleminotor. Der är där elen hör hemma. Fuzz
replika av denna med hög äkrhersfakror på
hakar in i porenriomererns k ug- • Pris: 1 795:·
Face och Ocravio särrer däremor
alla plan. Dessurom är elen billigare än några
gade mirraxel. Alle som behövs • www.polysonic.com
en hele ny sranclarcl för proclukav sina närmasee konkurrenrer. Ingen evekan
är Ii re sunr förnufr och en skruvrionslinje tillverkade repliker.
om arr D unlop i och med clerra perar in ännu
me jsel. Deraljerade beskrivni ngar över der
Om du g illar fuzz och ocravia bjuder dessa rvå
en rappspelare i pedalernas A -lag. Ä r d u
exakra förfarander kan birras på Inremer och
på en sror dos spelglädje. Bra ränkr Dunlop!
ffir inre plars i den na arrikel. N åväl.
ekeavsugen gör du kloke i arr resra.
Bra jobbar Mr Tripps! •
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