
 

Visit POP HOUSE Stockholm at Djurgården, Stockholm 

ABBA The Museum / Cirkus / POP HOUSE Hotel / Food&Bar / Shop / Live Music 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, Pressmeddelande 

 

 

Claes “Clabbe” af Geijerstams unika samling signaturgitarrer blir 

utställningen Guitars Of The Stars på ABBA The Museum at POP 

HOUSE 
 

#ABBATheMuseum #PopHouseStockholm #GuitarsOfTheStars 

 

Onsdagen den 24 januari 2018 invigs utställningen Guitars Of The Stars på ABBA The Museum at POP 

HOUSE. Musikern och producenten Claes ”Clabbe” af Geijerstam visar för första gången, någonsin, 

upp sin unika samling signaturgitarrer – 50 handbyggda och exakta replikor av världsberömda 

rocklegendarers originalinstrument; återskapade in i minsta detalj av respektive originalfabriks 

Custom Shop. Eric Clapton, Jimmy Page och Billy Gibbons (ZZ Top) är några av de gitarrister vars 

gitarrer har blivit återskapade. 
 

En signaturgitarr är en detaljerad replika av en elgitarr som tillhör och förknippas med en rock-, blues-  

eller poplegend. Gitarren konstrueras för hand i begränsad upplaga och replikeras för att likna 

originalslitaget. När gitarren färdigställts provspelas och signeras den av artisten själv och benämns då 

som ”Aged and signed. Signaturgitarrerna gör sig minst lika bra att spela på som dess originalförlagor. 
 

Claes ”Clabbe” af Geijerstams gedigna och exklusiva musikskatt består bland annat av signaturgitarrer 

från Andy Summers (The Police), Eric Clapton, David Gilmour (Pink Floyd), Richie Blackmoore (Deep 

Purple), Sheryl Crow, Joe Strummer (The Clash), James Burton, Rory Gallagher, Pete Townshend (The 

Who), Ace Frehley (Kiss), Bernie Marsden (Whitesnake), Billy Gibbons (ZZ Top), Dickey Betts (Allman 

Brothers), Don Felder (The Eagles), Duane Allman (Allman Brothers), Gary Rossington (Lynyrd Skynyrd), 

Jimmy Page, Joe Bonamassa, Joe Perry (Aeromsith), Joe Walsh (The Eagles), John Sebastian (Lovin´ 

Spoonful), Marc Bolan (T Rex), Mike Bloomfield, Paul Kossoff (Free), Peter Frampton, Slash (Guns N’ 

Roses), Robbie Krieger (The Doors), Merle Haggard, Tamio Okuda, Mike McCready (Pearl Jam), Rick 

Nielsen (Cheap Trick) och Alex Lifeson (Rush). Guitars Of The Stars öppnar för besökare torsdagen den 

25 januari 2018. 
 

- Som popstjärna och gitarrist i Ola & Janglers på 60-talet gjorde jag som de flesta; bytte och 

sålde mina elgitarrer för att köpa nya. En vana som jag snart kom att ångra. Jag började leta 

upp mina gamla instrument och samtidigt vaknade samlaren i mig. Jag hittade en skön mix av 

musik och magi i att samla gitarrer från Fender, Gibson med flera. Den idag unika och 

åtråvärda kollektionen av signaturmodeller från världens mest berömda rock och 

bluesgitarrister finns nu för alla att se till min stora glädje, säger Claes af Geijerstam, 

Collector/Guest Curator för Guitars Of The Stars. 
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- Det har nu gått några år sedan Claes berättade för mig om sin gitarrsamling. För mig som är 

intresserad av gitarrer så var steget inte långt till frågan om vi kan få ställa ut samlingen på 

ABBA The Museum. Vi är nu stolta och glada över att få visa upp denna unika samling 

signaturgitarrer i huset under en begränsad tid. Här finns det mesta från BB Kings ”Lucille”, till 

Eric Claptons ”Blackie”, till filmer om hur tillverkningen av gitarrerna går till. Claes har varit 

assisterande curator för utställningen tillsammans med mig och som många vet har han även 

en anknytning till museet genom sitt uppdrag som ljuddesigner för ABBAs alla turnéer under 

1970-talet, säger Ingmarie Halling, Creative Director/Curator, ABBA The Museum at POP 

HOUSE. 
 

- Det har varit väldigt roligt att arbeta med den här utställningen, både när det gäller 

innehållet och personerna runt omkring. Min favoritdel av utställningen är där man får lyssna 

på Claes som berättar historierna bakom utvalda gitarrer. Det och mycket mer finns att 

uppleva i denna temporära utställning som öppnar den 25 januari 2018, säger Caroline 

Fagerlind, Museum Director, ABBA The Museum at POP HOUSE. 
 

 

 

 

För intervjuförfrågningar, pressbilder och ytterligare information, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR   

Telephone: +46 (0)8 661 11 75  

Mobile: +46 (0)70 77 56 110  

E-mail: stephanie@zap-pr.com 
 

 

Om ABBA The Museum 

WALK IN, DANCE OUT – ABBA är en av världens mest framgångsrika popgrupper med över 380 miljoner sålda album. ABBA 

The Museum är mer än ett vanligt museum där du kan vara en del av framgångssagan och få uppleva känslan av att vara den 

femte bandmedlemmen. Stå på scen med ABBA, sjunga karaoke i Polarstudion och dansa i musikvideon. Här finns även 

ABBA:s spektakulära scenkläder, guldskivor, originalprylar och mycket mer. 

Besök gärna: www.abbathemuseum.com 

 

 

Om POP HOUSE 

På Djurgården mitt i Stockholm ligger POP HOUSE på bekvämt avstånd från City och Gamla Stan. I huset finns, utöver ABBA 

The Museum, även hotell, utställningar om popmusik, restaurang & bar samt en välbesökt shop. I det nybyggda Glashuset 

finns spännande nyheter, bland andra möjlighet till live musik. Välkommen till POP HOUSE – i hjärtat av svensk musik. 

Besök gärna: www.pophouse.se 
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