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Billeder - artikler fra gemmerne

ANNONCER FOR MUSIKINSTRUMENTER
fra de store musikforretninger i 1960’erne

Sidst i 1950’erne og lige i begyndelsen af 60’erne er det ikke den elektriske guitar, der appellerer til de unges ønsker om musikalsk udfoldelse, men derimod harmonikaen, som det også ses i samtidens annoncer i diverse blade.

Men først i 60’erne bliver interessen for elektrisk musik via bl.a
The Shadows og vores hjemlige The Cliffters så stor, at den
elektriske guitar står på næsten enhver ung mands (og måske
en enkelt piges) ønskeseddel. Musikforhandlerne er hurtigt

til at opfatte tidernes skiften, så nu bliver der kraftigt slået på
tromme for elektrisk udstyr af tidens hotteste navne så som The
Cliffters og (Les )Sharks.

Læg mærke til navnet: LES SHARKS. De blev
senere blev til THE SHARKS for til sidst at ende
med THE DANISH SHARKS.

De store musikforretninger som Hagstrøm, Jac. Jørgensen,
Aage Jensen og Alfred Christensen er meget ihærdige i deres
markedsføring i ungdomsbladene, men også de normale
ugeblade bliver en platform. Alfred Christensen i Holstebro er
vel nok den forretning, som proﬁlerer sig bedst, når det gjaldt
om at få fat i de unge, der stod for at skulle købe instrumenter
til deres nye gruppe. Her var det ikke de dyre guitarer som
Fender, Gibson og Gretsch, man havde råd til, men de billige
modeller især fra japanske Teisco og Kent (Hagstrøm). Men

Alfred Christensen har også et vågent øjne til tidens helt store
pigtrådsgrupper, som han kan bruge i markedsførings i øjemed.
Peter Belli og Rivalerne, Sir Henry, Lollipops og Lions er blot
nogle af de mange grupper, som lægger turen omkring Holstebro. Historien går, at han overtaler Peter Belli og Rivalerne til
at skifte til Selmer-anlæg i stedet for Holler, bl.a. ved mere eller
mindre at forære to Gretsch Country Gentleman guitarer til
henholdsvis Peer Frost og Henrik Carlsen – men mon ikke det
bare er en skrøne?

Peter Belli & Les Rivals i DR’s foyer. Peer og Henrik med hver sin Gretsch Country Gentleman

En ung Jimmy Page

Musikhjørnet eller ”Music Corner”, når det skulle være ﬁnt, var udelukkende en Københavnerforretning, og havde nok heller
økonomiske midler til at reklamere i de landsdækkende medier. Det var defor udelukkende i bladet HIT, de reklamerede for deres
Holler-forstærkere, der for øvrigt var det faste anlæg i Hit House i spillestedets start. Music Corner var også et pladeselskab, men
mere herom senere. Måske?

Der er rigtig salg i el-guitarer i den første halvdel af 1960’erne, så mere eller mindere obskure ﬁrmaer, som ønsker
en bid af kagen, ser dagens lys.

I slutningen af 1960’erne ophører reklamerne for de billige guitarer og forstærkere stort set. Der er ikke længere et marked for
dem, da de ﬂeste amatør-pigtrådsgrupper må lægge guitaren på hylden, da pigtråd bliver beat. Publikum forlanger nu mere en bare
3 akkorder og fuld drøn på forstærkeren. Den nye generation af beatmusiker ønsker nu instrumenter af kvalitet som fx Fender,
Gibson og Rickenbacker, og forstærkerne hedder nu Marshall. Derfor reklamerer forretningerne ikke så meget mere i de landsdækkende medier, da de musikere, der virkelig ønsker kvalitetsinstrumenter, nok skal ﬁnde veje til musikforretningerne.

Nyt Børge 12. april 1968

Nyt Børge 26. januar 1968

Hvis du er interesseret i at se ﬂere billeder fra de gamle musikkataloger (fx hele Alfred Christensens katalog for 1966), kan du
(forhåbentlig) inden så længe downloade dem fra hjemmeside www.danskbeat.com/kataloger.

