1989 - 2nd Hand flytter til
en 1. sal i Fiolstræde

I 1983 overtog Uffe
Vestergård navnet Accord og
åbnede i 1984 den første
Accord forretning under hans
ledelse i Nordre Frihavnsgade 7. Uffe åbnede Accord
for enhver og der var plads til
alle genrer.
Det hele startede her!
I 1940 åbnede Alfred E.
Olsen den første Accord
forretning i Trommesalen
på Vesterbro

Accords første lagerudsalg blev afholdt i
Helligåndskirken i 1985.
Prisen faldt hver dag og
det væltede med mennesker, som stod på hovedet
i kasser for at gøre et kup.
Utallige lagerudsalg
efterfølger!

Da Uffe ønskede at holde
et rent koncept i Accord,
hvor alle varer var i god
stand, åbnede han i 1986
2nd Hand på Østerbrogade 33, som handlede
med 2.sorteringsvarer
indkøbt i Accords butikker.

Efter krigen flyttede Accord til Gyldenløvesgade. Butikken var fyldt fra gulv til loft med
plader. Lokalet var skåret igennem af en
stor vinkeldisk, der markerede grænsen for,
hvor tæt man som kunde kunne nærme sig
herlighederne på væggen.

I 1988 flyttede Accord
fra Ndr. Frihavnsgade
ind i større lokaler på
Østerbrogade 84.
Dette fungerede bl.a.
som hovedkontor for
Uffe Vestergårds
mange bedrifter.
I 1985 åbnede Accord i Vestergade
37 lige ved Rådhuspladsen med
Lene Holm bag roret fra 1989.
Butikkens omsætninger slog alle
recorder.
I 1994 starter Brian Olsson som
studiemedhjælp og bliver butikschef
i Vestergade i år 2000.

Accord
udvider
og åbner
butik i Hyskenstræde 6
i starten af 90’erne.
To elever fik chancen som
butikschefer, heriblandt
Stefan Storm.

Stærkt bakket op af sin
kone Lea, starter Uffe i
1991 Old Record News,
der leverer musiknyheder
og lister over sjældne
lakplader og vinyler til
abbonnenter i hele verden.

Accord udvider og åbner
en filial på Jernbanepladsen 5 i Lyngby i 1990,
ledet af Ole Tranum.

Istedet for en selvstændig
butik bliver 2nd Hand i
2012 en del af Accords
butikker og findes på
Nørrebro og Vesterbro.
Accord åbner butik på
Amagerbrogade 48 i
1992.

I 1994 flytter 2nd Hand
op ad gaden til
Larsbjørnstræde 20
med John Rasmussen
som butikschef. Senere
blev John firmaets
alvidende vinylmand.
I 1992 flytter 2nd Hand
til Larsbjørnstræde 6

1998 - Da en stor butik i 3
etager bliver ledig på
Nørrebrogade 90 slår
Uffe til. Dengang var den
under ledelse af Freddie
og fra 2007 overtog Lene,
Accords indie-dronning,
chefrollen på Nørrebro.

Accord åbner butik i år
2000 på Falkonér Alle 47
på Frederiksberg

Accord flytter i 1999
fra Østerbrogade 84
til Østerbrogade 92

Accord udvider og
åbner flot stor butik på
Kgs. Nytorv i 1993
med butikschef Réné
Christiansen i ledtog
med Tonny Larsen.

Fra 2005-2007 forsøger
Accord sig med en
netbutik, som dog viser
sig at have for store
omkostninger.

Brian Olsson bliver
medejer af Accord i 2011

I 2014 får Lyngbyafdelingen
en mulighed for at flytte til en
større butik endnu tættere på
Lyngby station. Accord
indretter en lækker butik med
to etager musik og film. Mikkel
Gelting og Simon Busk styrer
Jernbanepladsen 35 med
hjælpsom, varm betjening og
humor.
Sofie og Simon Vestergård
bliver medejere af Accord i
2014

2015 - Accord
fylder 75 år

I 2013 flytter Accord fra sin elskede
butik på Vestergade 37 til en stor
butik på Vesterbrogade 63 med to
kældre. Butikken ledes med årtiers
erfaring af Brian Olsson.
Accords hovedkontor er tilbage, hvor
det hele startede... på Vesterbro!

