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Foruden de danske ungdomsblade som BEAT, HIT, TOP POP og andre, begyndte 
jeg også fra omkring 1964 regelmæssigt at købe det engelske blad FABULOUS.
Det væsentlige i bladet var for mig så afgjort billederne. Store farvefotografier af 
tidens største engelske popstjerner. Billederne var større end dem i de danske 
blade,  men til gengæld var FABULOUS trykt på så dårligt papir, at man på det 
nærmeste kunne læse, hvad der var på bagsiden. Der var næsten altid et billede af 
The Beatles eller Rolling Stones i bladet. Bedst var det, hvis de var på 
midtersiderne, for så var de jo dobbelt så store. Men det skete da adskillige gange, 
at jeg blev lidt ærgerlig, når jeg kom hjem og det viste sig at bladet var fyldt med 
farvefotos af engelske skuespillere og grupper, som jeg på det tidspunkt ikke 
kendte. I 1964 kendte jeg nok heller ikke fx Sean Connery.
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Bagerst i bladet var der altid  “WHO’S WHO this week”, nogle små billeder og tekst, 
der fortalte navnene på musikerne på de store farvebilleder. På den måde fik jeg en 
næsten leksikal viden om den engelske beatscene, hvoraf mange detaljer stadig ligger 
godt lagret i hjernebarken (hvor mange andre og nok så væsentlige ting er glemt!) 
Havde jeg brugt lidt mere tid på tyske remser og matematiske formler end på 
engelske- og danske beatgrupper, var min realeksamen nok blevet en hel del bedre.

Ellers indholdt bladet artikler om musik, mode, en brevkasse 
hvor man fx kunne få at vide, hvor tit Brian Jones fra The Rolling 
Stones vaskede sit hår. FABULOUS beskrev det, der skulle blive 
det store BEAT-BOOM fra England og senere i 60‘erne 
SWINGING LONDON.
I nogle numre lod bladet nogle af de kendte grupper redigere 
bladet, eller gav indtryk af det.
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Fotografen Bent Rej
Bent Rej startede sin karriere som fotograf ved Ekstra Bladet. I 1964 
blev han freelance-fotograf og begyndte at fotografere udenlandske 
popmusikere, som besøgte Danmark. Mest kendt er nok hans 
billeder af The Rolling Stones, som han fik et tæt forhold til, da han 
fulgte gruppen på dens turné i Skandinavien og Tyskland (billeder, 
som kan ses i hans bog “The Rolling Stones - In The Beginning”, som 
blev udgivet i 2006).
Fra 1964 til 1967 blev han storleverandør af portrætfotografier af 
tidens popstjerner til Fabulous.
Efterfølgende har Rej arbejdet som mode- og reklamefotograf.
Bent Rej døde i 2016.

Læs en artikel om Ben Rej fra Ud & SE  her.

Bent Rej og Brian Jones i baggrunden

De danske forbindelser

http://www.peterlehrmann.dk/wp-content/uploads/2018/03/artikel-bent-rej.pdf
http://www.peterlehrmann.dk/wp-content/uploads/2018/03/artikel-bent-rej.pdf
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Peter Belli

Det nærmeste Peter Belli og Rivalerne kom til at optræde 
i England, var en lille turné til Skotland.

FABULOUS kørte i 1965 en længere serie af artikler om de mest markante 
beatgrupper på det europæiske fastland.
Da turen kom til Danmark, var det naturligt, at bladet valgte Peter Belli - han var 
uden sammenligning Danmarks største popidol i midten af 60‘erne.



Jack Fridthof er i pigtrådssammenhænge  nok mest 
kendt for sit pionerarbejde med at indspille plader for en 
mængde amatørgrupper i sit “æggebakkestudie” i 
Nykøbing Mors. 

Men med inspiration i faderens arbejde som 
landbrugskonsulent i FAO (en underafdeling af FN), 
begyndte Jack i samme regi at arbejde for at udbrede 
kendskabet til FAO - især til unge.

Til det formål lavede han bl.a. dansen “The Beat”, som 
han var så heldig at få lov til at vise i det legendariske 
popmusik-show “Ready Steady Go”, et program hvor 
grupper og solister “MÅTTE” optræde i, hvis de skulle 
gøre sig håb om en hitlisteplacering.

I den anledning bragte FABULOUS den 2. oktober en 
lille notits, som nok forholder sig vel let til sandheden, 
men sjov at læse.

Jack Fridthof
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https://www.flickr.com/photos/146415870@N05/albums/72157667671345987
https://www.flickr.com/photos/146415870@N05/albums/72157667671345987
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Fotos fra CD’en Jacks Beat Records Anthologi 1

Beat nr. 14; 1965


