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Musiklegender fra Grindsted og omegn
Skribent Louis Bülow, tidligere
Hejnsvig, har set tilbage på musikken i
Grindsted-området.
GRINDSTED - Kun sølle tre
minutter varede sangen – og
en ukendt maler fra Grindsted havde for altid skrevet
sig ind i dansk populærmusiks annaler og opnået
en unik position som anerkendt komponist og tekstforfatter.
Det var helt tilbage omkring 1950, at den lokale
malermester Ejvind Skov –
for ham var det – i anledning
af Grindsted Amatørteaters
årlige revyforestilling skrev
og komponerede tekst og
musik til sin legendariske
”Hedepigen”, der gav sin
ophavsmand et gennembrud som lidt af en tidløs
landeplage og sikrede berømmelsen for eftertiden.
Det var Ejvind Skovs hustru Anne Grethe Skov, der
første gang fremførte den
iørefaldende sang for et
begejstret publikum i det
midtjyske, men store pladeselskaber i Hovedstaden fik
snart ørene op for malermesterens talenter som sangskriver.

Ejvind Skov var meget aktiv i
lokalsamfundet. Foto: Grindsted Lokalhistoriske Arkiv

pen High Lites, der i 1969
vandt semifinalen om det
officielle jyske Beat- og Soulmesterskab. Gruppen var
blevet dannet året i forvejen
af fem lokale ungersvende
med drømme og forhåbninger i bagagen: Bas: Freddy
Hjorth. Orgel: Henning Larsen. Trommer: Poul-Erik
Petersen. Forsanger: Peter
Petersen. Single: Flemming
Nielsen.
Af lokale pigtrådsgrupper i 1960-erne kan nævnes
Black and White, Forty Nine
Steps og G-men. Sidstnævnte gruppe var blevet dannet
allerede i 1963 i Grindsted
af Erik Dam, Jørgen G., Ole
Elm og Ivan Dahlgaard, og
de indspillede to år senere
en single med to af Ole Elms
kompositioner: My love Come back baby. Gruppen
G-men blev opløst det samme år.

På Dansktoppen

Ejvind Skov - ved klaveret - havde også sit eget orkester. Foto: Grindsted Lokalhistoriske Arkiv

Dèn tids populæreste
danske sanger, Gustav Winckler, lagde snart billet ind
og indspillede Hedepigen
og Den lille sigøjner på en
singleplade i 1952. Også den
kendte pianist og sanger,
Victor Cornelius, udgav Hedepigen som single, ligesom
sangeren, Povl Flatau-Petersen, som dengang lavede en
del plader med Svend Nicolaisens og Sid Merrimans
danseorkestre, indspillede
sangen.
Dèt med musikken startede tidligt for Ejvind Skov,
der allerede som dreng
havde spillet ude til arrangementer med sin far Laust
Skov, leder og dirigent for
FDF Musikkorpset i Grindsted. Senere fik han sit eget
orkester og skrev og komponerede en lang række sange,
blandt dem Ringkøbingval-

sen og Hedens Melodi. Den
sidste komposition havde
Ejvind Skov skrevet i anledning af den store Midtjydsk
Udstilling i Grindsted i 1936,
der tiltrak 130.000 gæster
fra nær og fjern, blandt andre kronprinseparret Frederik og Ingrid samt statsminister Thorvald Stauning.

bød også Grindsted ind med
lokale beatorkestre, der
var tæt på at slå igennem
på landsplan. Som grup-

I 1974 bragede to unge vestjyder – murermestersønnen Marius Dahl Knudsen
fra Grindsted og Anthony
Bjerregaard – direkte ind på
Dansktoppen som duoen
De to jyder med sangen Da
farfar var ung. Den strøg ind
på salgslisternes tinder og

Tirsdag den 10. maj 2016

holdt sig på Dansktoppens
førsteplads i imponerende
otte uger. Farfar blev snart
en fast bestanddel af Giro
413 i godt selskab med Gustav Wincklers Hvide Måge,
Raquel Rastennis Vovsen i
vinduet, Lulu Zieglers Vildandens Sang og Otto Brandenburgs Søren Banjomus.
Hèr kunne også Hejnsvig
være med, idet den folkekære sanger og skuespiller
Otto Brandenburg i virkeligheden blev født i det lille
landsbysogn en kold efterårsdag i september 1934
på gården Rishøj mellem
Hejnsvig og Grindsted. Han
blev døbt den 14. oktober
1934 i Hejnsvig kirke som Otto Hermann Max Willberg,
søn af Gerda Aurora Vineta
Karoline Rasmussen, 25 år
og fraskilt.
Senere flyttede familien
til Østerbro, hvor han fik
sin opvækst som baggårdspuma på den københavnske
stenbro. Det er ikke kendt af
mange, at Otto Brandenburg
er født i landsbyen, og Lokalrådet i Hejnsvig har således arbejdet med planer om
at rejse en statue til minde
om det berømte bysbarn.

Aktiv i lokalsamfundet

Ejvind Skov var i alle årene
særdeles aktiv i lokalsamfundet i Grindsted og med i
et hav af foreninger - blandt
andet Dansk Musikerforbund, Grindsted Håndværkerforening, Grindsted
Amatørteater, Grindsted Atletklub, og han blev hædret
for sin store indsats indenfor boksesporten. Han døde
i 1985, 74 år gammel.
Da pigtråds-generationen
for alvor slog til i 1960-erne,

Gruppen High Lites vandt i 1969 semifinalen om det officielle jyske Beat- og Soulmesterskab.

www.magion.dk

De største oplevelser
samlet på et sted...

www.magion.dk

www.frostbolig.dk ·

Mød os på Facebook

VESTERGÅRDSVEJ 4 · 7260 SDR. OMME

TIDER:
e ahlsv j 2 7400 Herning - 7534 2596
Mandag - Fredag
10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00

Tinghusgade 15 · 7200 Grindsted · Tlf. 3222 4960 · www.magion.dk

www.magion.dk

ÅBNIN
V st å sv j 4 7260 Sdr. Omme - 7534 1544
Mandag 10.00 - 18.00
Tirsdag - Fredag 10.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00
Søndag 10.00 - 14.00

