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Det har vært store endringer i musikkens verden siden 
hi-fi-butikken Dacapo åpnet i 1989. Nå oversvømmes markedet 

av bluetoothprodukter og nettbaserte strømmetjenester. 
Innehaver Jørgen Gustavsen er glad for at det fortsatt finnes 

entusiaster som sverger til to høyttalere, gode kabler, 
platespiller og vinylplater.

For 
Hi-fi-Jørgen 

er god lyd 
en dyd

I musikalsk sammenheng brukes det 
italienske uttrykket «da capo» når 
noe skal gjentas. Dag ut og dag inn 
har Jørgen Gustavsen (60) repetert 

det lille musikkstykket av en arbeids-
dag. 32 år har det blitt til sammen i nisje-
butikken i Møllergata.

Butikkeieren står stødig på egne bein 
tross jungelen av kjedebutikker og en 
utstrakt netthandel. Han elsker det han 
driver med. Lever og ånder for god lyd 
og fornøyde kunder.

– Det er fremdeles mange som ønsker 
kvalitet og fagkunnskap. Noen ganger 
reiser jeg også hjem til folk og tilpasser 
og setter opp produktene de kjøper. 
Lønnen er nok mindre enn det en Rema-
ansatt tjener, men det er ikke bare pen-
ger som betyr noe, mener han.

– Jeg har et lavt personlig forbruk og 
lever greit av dette. Dessuten så er jeg 
gjeldfri og har ingen lån. Dette er det jeg 
liker å drive med, jeg er ikke et sånt van-
lig A4-menneske – da hadde jeg ikke gid-
det å holde på.

Gustavsen mener selv at han er 
en atypisk forbruker. Han har 
ingen strømmetjenester, og 
hvis han skal lese en bok eller 

jobbe på PC-en så er det helt stille i rom-
met.

– Når jeg skal høre på musikk, så be-
stemmer jeg meg for å gjøre akkurat det. 
Jeg har ikke musikken på i bakgrunnen 
og rundt meg hele tiden. Et fint bilde på 
det er at jeg kutter ut fastfooden og hel-

ler spiser gourmetmat, sier han med et 
smil.

– Er kundene dine opptatt av musikk 
eller bare selve lydbildet?

– Det er en myte at hi-fi-frikere bare 
hører på lyden. Noen av mine kunder 
har flere tusen plater i samlingen sin.

H i-fi-sjappa er for mange også 
en sosial møteplass. Den har 
riktignok en litt beskjeden 
plassering i fasaden til parke-

ringshuset ved Møllebyen, men det er 
stadig folk innom for å ta en kaffe og 
prate om musikk og lyd.

– Nå er jeg blitt såpass gammel i gamet 
at det begynner å komme barn av kun-
der som handlet her for 20 år siden.

Jørgen er selv oppvokst med musikk. 
Både hjemme og i Frikirken. Faren job-
bet i Sæbbøs Bokhandel og var i tillegg 
vaktmester for det lille kirkesamfunnet i 
Dronningens gate. Familien hadde der-
for leilighet over kirkesalen.

– Før jeg ble født bodde foreldrene 
mine på en liten hybel på Kallum, og 
mamma gikk ned til sykehuset i Vogts 
gate da hun skulle føde meg. Jeg kom til 
verden kl. 11 på formiddagen, så det er 
nok derfor jeg er så trøtt om morgenen, 
forteller han med en god latter.

Kanskje det er nettopp derfor han åp-
ner forretningen kl. 11.00?

Bla om og les videre

lYTTeR: Jørgen Gustavsen driver hi-fi-butikken Dacapo og lever og ånder for god lyd. Alle FoTo: geiR hAnsen

FRAM MeD sTØvsUgeR'n: Butikkinnehaveren må utføre alle 
arbeidsoppgaver i sin lille nisjeforretning.

hi-Fi-AsYl: Klokken 11.00 setter Jørgen Gustavsen ut skiltet og 
åpner butikken i Møllergata. 


