Hvem var

DANMARKS BEDSTE - ”POPULÆRESTE”

PIGTRÅDSGRUPPE?

Et lidt fjollet spørgsmål - for det må jo i sagens
natur være en meget individuel vurdering og helt
afhænge af hvilke kriterierne man lægger til grund
for bedømmelsen. I 60’erne gjorde man (især
ungdomsbladene) sig dog store anstrengelser
for at vælge året mest populæreste inden for
forskellige kategorier. Bladet HIT startede i 1965
med den første popularitetsafstemning, senere
fulgte BEAT med for til sidst at blive BØRGE’s
tur til at uddele ja - ÅRETS BØRGE. Men også
dagbladene fulgte godt med - her er medtaget
Ekstra Bladet POP-POLL fra marts 1967.

HIT - 1965

BEAT nr. 8 1966

BEAT nr. 9 1966

BEAT nr. 10 1966

Popbladet ”Børge”, med Erik Haast som
redaktør, uddelte i 1966 og 67 Årets
Børge i forskellige kategorier. Statuetten
blev uddelt efter en afstemning blandt
baldets læsere.

Bedste danske folke-navn

Bedste udenlandske folkenavn

Bedste skuespiller: John Lennon

EKSTRA BLADETS POP POLL
Dansk

Udenlandsk

1. Red Squares
2. Defenders
3. Hitmakers

The Beatles
Beach Boys
Hollies

1. Defenders
2. Hitmakers
3. Rocking Ghosts

Shadows
Ventures
The Beatles

Bedste vokalgruppe

Bedste instrumentalgruppe

Bedste rhytm and blues soul gruppe eller solist
1. Nalle and The Big Sound
2. Peter Belli and Seven Sounds
3.. Defenders
Bedste singleguitarist

Bedste rytmeguitarist

Bedste bassist

Bedste trommeslager

Bedste organist

Spencer Davis Group
Rolling Stones

1. Jens Dahl
2. Steen Bergstrøm
3.. Per Frost

Eric Clapton
Pete Townshend
Brian Jones

1.Flemming Sørensen
2. Jørgen Krappenhøft
3. Henrik Carlsen

John Lennon
Keith Richard
Bruce Welsh

1. Rudolph Hansen
2. Bjarne de la Motte
3..Red Squares

Paul McCartney
Bill Wyman
Paul Samwell Smith

1.Torben Sardorf
2.Ken Gudmann
3.Irwing Waldorf

Keith Moon
Ringo
Charlie Watts

1.Tommy Petersen
2.Tommy Mortensen
3.Melvis

Alan Price
Manfred Mann
Stevie Winwood

Ekstra Bladet marts 1967

Ja, det kneb lidt med stavningen på Ekstra Bladet
- POOL er vist noget helt
andet!!

Lidt BØRGE - historie
Selve afstemningen til den første BØRGE-uddelingen startede med en afstemning i BEAT. Men inden uddelingen havde den
”gode” redaktør Haaest af økonomiske årsager nedlagt BEAT , for så meget hurtigt at søsætte det nye blad ”BØRGE”, som stod
for uddelingen af de første BØRGE-priser.

BEAT nr. 12 - 1966

BEAT nr. 6 - 1966

Popularitetsafstemning på en lidt anden måde!
I hver udgave af BEAT var der et Idolbarometer, hvor læserne kunne skrive ind og stemme på deres favoritter. Det var såmænd
udmærket nok, men kunne af og til give sig udslag i de mærkeligste ”favoritter. En forholdsvis ukendt pigtrådsgruppe fra det ”mørke”
Jylland kunne f ex få sine lokale fans til bestorme BEAT’s redaktion med breve, hvori de stemte på den pågældende gruppe og Vupti
så blev gruppen nummer et på idolbarometeret. Man kan undre sig over at redaktionen tog det alvorligt, men det gjorde de. Her er
et eksempel.
The Drifters fra Aalestrup og såmænd også en ung Bård Owe.

Det var ikke kun ”poptøserne”, der stemte på deres favoritter.
Hvis man ser godt efter, kan man ﬁnde navnet på Jacob Riis
Olsen fra Tarm. Jo, det er den Jacob, som kom til at spille en
ikke uvæsentlig rolle i Gnags. Men det er ikke den eneste
gang han skrivet til BEAT. Han vil også gerne ha’ et billede af
The Beatles i bladet. Og han underskriver sig som Jacob Riis
Olsen og bror (Peter A.G).

