
Aftenes overraskelse var endu engang 
Defenders efter at have set de fire her-
lige fyre på scenen ved Kinkskoncerten, 
var man spændt på, hvordan dette ville 
forløbe. Og vi er lige ved at kunne bruge 
overskriften “Herman på Defenderskon-
cert” - for endnu engang viste de, at de 
kunne beherske hele KB-Hallen og få pub-
likum i ekstase med en sceneoptræden og 
en fart, om jeg aldrig har set noget andet 
orkester kunne. Defenders er absolut på 
toppen herhjemme,og det er nu de skal 
udenlandsk for at udvikle sig. (Peter Abrams i HIT 

25 december 1965)..

“Herman på
Defenderskoncert”

DEFENDERS HELT PÅ TOPPEN HERMAN’S HERMITS KONCERTEN 

Endnu engang viste Defenders, at vi ikke behøver engelske grupper 
for at få et perfekt show - on endnu engang viste Defenders at de er i 
så international klasse, at deres impressarioer ikke længere bør sidde 
med hænderne i skødet, men gøre alt for denne gruppe, så de ikke kun 
er et stort navn i Danmark. Sverige, Norge - og for den sags skyld også 
England ville have godt af at lære Defenders nærmere at kende. Med et 
visitkort som deres nye LP skulle det være en forholdsvis nem sag, at 
få åbnet nogle døre, således at det internationelle marked er åbnet for 
gruppen. Men måske er det sådan at man siger:”Åh hva’ det går jo meget 
godt”. Ja, vel går det godt, men det burde være sådan, at Defenders kun 
var hjemme på besøg en gang imellem. Vi har erfaret, at der er kræfter i 
gang for at gøre noget for Defenders, men vi har også erfaret, at det ikke 
er deres agenter, der forsøger sig udenlandsk. Et firma som SBA, der 
efter sigende har de bedste forbindelse rundt om i Skandinavien, for ikke 
at tale om England og Tyskland, burde være på vagt og forsøge at gøre 
noget for Danmarks ubestridte bedste og dygtigste gruppe. (Peter Abrams 
i HIT 25 december 1965).
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