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Ved siden av jobben i bokhan-
delen studerte og utdannet 
hans far seg innenfor Frikir-
ken. Helge Gustavsen hadde 

en drøm om å bli forstander. Drammen 
ble første stopp for den nyutdannede 
frikirkepresten, og sønnen startet sko-
legangen der. Etter hvert ble det nye 
kall rundt om i Norge.

Da Jørgen skulle begynne i fjerde 
klasse flyttet familien til Raufoss. Der 
ble de værende ut ungdomsskolen. Vi-
deregående gjennomførte han i Åle-
sund. Noen år senere ble det ett år med 
radiojournalistikk og studioteknikk 
ved Gimlekollen Mediesenter i Kristi-
ansand.

– For pengene jeg fikk til min konfir-
masjon kjøpte jeg en platespiller. 
Mamma og pappa ga meg forsterker og 
høyttalere. Jeg lånte alt jeg kom over 
av bøker og blader på biblioteket og 
fikk med det god peiling på hi-fi. Jeg 
leste to tyske, et dansk, to norske, et 
engelsk og et amerikansk hi-fi-blad i 
måneden.

På somrene satt han inn annon-
se i lokalavisa og søkte om ma-
lejobber. For pengene han 
tjente kjøpte han seg ett kost-

bart stereoprodukt hver sommer.
– Det første året på videregående 

hadde jeg allerede et stort og dyrt hi-fi-
anlegg. De andre i klassen hadde ikke 
kassettspiller engang, smiler han.

Etter endt videregående skole i Åle-
sund besøkte Jørgen en stor messe i 
byen. Der hadde hi-fi-importør Boahs 
Hi-Fi en egen stand.

– Jeg kom i prat med dem, og det 
skulle vise seg at jeg hadde mer peiling 
på produktene deres enn de selv had-
de. De skulle åpne butikk i Ålesund – 
jeg fikk fulltidsjobb og ble der i to år.

Da Boahs-butikken i Moss ble 
ledig i 1983 tok han over den. 
Suksessen lot ikke vente på 
seg.

– De som eide Boahs-butikkene var 
gode til å prate for seg og fikk kloa i 
mange agenturer. Det var nesten ingen 
merker igjen for andre å selge. Allerede 
før vi åpnet på lørdagene sto det folk 
på døra og ventet. Det var helt sinns-
sykt. I tillegg så var uinnspilte kasset-
ter veldig populært. Vi kunne selge for 
flere tusen kroner hver lørdag.
På den tiden gikk folk fra å kjøpe alt-i-

ett-anlegg til separate komponenter i 
rack.

– Jeg vet om flere som fortsatt har 
sine gamle anlegg. Det folk ikke skjøn-
ner i dag er at jo billigere utstyr de kjø-
per så vil bare en liten del av kjøpe-
summen være for selve produktet. Du 
betaler likevel moms, fortjeneste til 
importør og butikk, frakt og lisensav-
gifter. Da blir det lite penger igjen til 
produktet, noe som går ut over kvalite-
ten, hevder lydeksperten fra Kambo.

I hi-fi-butikken til Gustavsen finnes 
det lydanlegg i alle prisklasser. 
Han kan sette sammen et stereo-
anlegg med platespiller, forsterker 

og høyttalere til 15.000 kroner, men 
han selger også anlegg til nærmere 
600.000 kroner. Erfaringen gjør at han 
vet hva som selger, selv om det kan 
være litt lang omsetningshastighet.

– Nå for tiden kjøper mange ofte 
mindre og billige produkter, og det 
gjentar de flere ganger over tid. Tidli-
gere så handlet folk dyrere produkter 
som varte i mange år. De som kjøpte 
store anlegg for 20 år siden får igjen 
den samme prisen på bruktmarkedet i 
dag.
Likevel merker butikkinnehaveren at 
flere og flere er opptatt av en grønn 
profil og at ting skal vare i mange år.

– I tillegg så har det også vært en re-
trobølge de siste årene. Mange har 
kjøpt platespillere og vi selger bra med 
LP-plater. Det gir en bedre lydgjengi-
velse enn den digitale teknikken, men 
flere gir også uttrykk for at de vil ha et 
fysisk medium, noe håndfast.

Men Hi-fi-Jørgen har også 
flere bein å stå på. Han er 
medarrangør av en stor hi-
fi-messe i Horten som i år 

arrangeres for 19. gang. I tillegg er han 
importør for høyttalerprodusenten 
Usher Audio i Taiwan, og fra et eget la-
ger i Moss leverer han produkter til 
hele Skandinavia. I 30 år har han også 
hatt en liten deltidsjobb med barne- og 
ungdomsarbeid en kveld i uka i Vestby 
kommune.

– Det er viktig å holde på med litt for-
skjellig for ikke å bli helt enspora i ho-
det, avslutter Jørgen Gustavsen.

GEIR HANSEN 
geir.hansen@moss-avis.no

SPESIALBUTIKK: Jørgen Gustavsen i Dacapo står stødig på egne bein tross jungelen av kjedebutikker og en utstrakt netthandel. 

STAPPFULLT: Lageret på bakrommet er fylt til randen med produkter og tilbehør. TIDLIG UTE: Jørgen Gustavsen kjøpte sin første platespiller for konfirmasjonspengene. LONG PLAY: Salget av LP-plater er en viktig inntektskilde for Jørgen Gustavsen.

HI-FI
l Hi-fi benyttes om lydgjengivelse 
i elektronisk utstyr, og hentyder at 
avspillingen skal være svært nær 
originalen i kvalitet. Betegnelsen 
er en forkortelse for det engelske 
begrepet «high fidelity», og kan 
oversettes som «høy naturtrohet». 
l Hi-fi er også en standard for 
lydgjengivelsesutstyr gitt i DIN 
45.500 som kom i 1970-årene. 
De fleste moderne musikkanlegg 
holder seg langt innenfor rammene 
av denne standarden, og på denne 
måten kan man si at hi-fi-merket har 
blitt utdatert og mistet noe av sin 
nytteverdi som et kvalitetsmerke. 
l Uttrykket hi-fi brukes fremdeles 
av forretninger og entusiaster som 
fokuserer på lydsystemer med høy 
kvalitet. 
Kilde: Wikipedia


