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Vi ved jo, at familierne er pressede i
dag. Derfor vil vi gerne sige til dem: Vi
prioriterer jer højt, så det er jer, der er
med til at bestemme, hvornår vi åbner.
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SAGT

KLARA LYSKJÆR NOER
(V), FORMAND, BØRNE- OG
KULTURUDVALGET, OM DE
NYE FLEKSIBLE PASNINGSMODULER.

MENNESKER
Populærmusikkens vingesus
Pop og rock: Grindsted har
fostret flere populære musikere. Louis Bülow kigger tilbage til dengang, Tingparkens
Ungdomsklub trak flere hundrede til koncert fredag aften.
Af forfatter og historiker Louis Bülow, Aarhus

I

en tid med stress og overhalingsbane kan det måske være en lise for
sjælen for en kort stund at skrue
tiden fire årtier tilbage til nostalgi og
gamle dage, fra før verden gik af
lave. Tilbage til dengang i marts 1974, da
farfar endnu var ung og frisk, og lytterne
uge efter uge tunede ind på Jørn Hjorting
for at tage del i de glade løjer på Dansktoppen.
Dén forårslørdag 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. Det havde kun taget de to
musikere ti minutter at indspille sangen
for pladeselskabet Metronome, men den
strøg ikke desto mindre ind på salgslisternes tinder og holdt sig på Dansktoppens førsteplads i imponerende otte uger.
Da farfar var ung blev noget af en landeplage, og duoen turnerede igennem
måneder landet rundt med stor succes.
Alle ville opleve hittet live på scenen, og
De To Jyder var således blandt de få, der
fik tilladelse til at køre om søndagen under halvfjerdsernes oliekrise.

Sangen "Stegt
flæsk med persillesovs" gjorde
brødrene Jimi og
René Vinding fra
Donslund danmarksberømte i
1988. Her er de
fotograferet i
2002.
Arkivoto:
Claus Bech Andersen

Grindsted Amatørteater, Grindsted Atletklub, og han blev hædret for sin store
indsats indenfor boksesporten. Han døde i
1985, 74 år gammel.

Ejvind og hedepigen
Men vi skal helt tilbage til midten af det
forrige århundrede for at finde dén sang,
der først og sidst fik skrevet Grindsted ind
i dansk populærmusiks annaler. Kun sølle
tre minutter varede sangen – og en ukendt
maler fra Grindsted havde for altid opnået
en unik position som komponist og tekstforfatter.
Det var helt tilbage omkring 1950, at den
lokale malermester Ejvind Skov 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 ørerne op
for malermesterens talenter som sangskriver.
Dén tids populæreste danske sanger,
Gustav Winckler, lagde snart billet ind og

Rulle Vagn og High Lites

High Lites fra
Grindsted.
Arkivfoto

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.
Det 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 andre Ringkøbingvalsen 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.
Ejvind Skov var i alle årene meget aktiv i
lokalsamfundet i Grindsted og med i et
hav af foreninger, bl.a. Dansk Musikerforbund, Grindsted Håndværkerforening,

Da pigtråds-generationen for alvor slog til
i tresserne, bød også Grindsted ind med
lokale grupper, der var tæt på at slå igennem på landsplan. Som bandet High Lites,
der i 1969 vandt semifinalen om det officielle jyske Beat- og Soulmesterskab med en
sceneoptræden, der emmede af bid, saft
og kraft a la Steppenwolf. Rock for fuld
udblæsning - ingen fersk og tandløs artighed hér.
Gruppen var efterspurgt overalt i det
jyske og spillede sammen med en lang
række kendte navne som Peter Belli og
Four Roses og Sir Henry and his Butlers.
High Lites var blevet dannet året i forvejen af fem lokale unge med drømme og
forhåbninger i bagagen: Bas: Freddy
Hjorth. Orgel: Henning Larsen. Trommer: Poul-Erik Petersen. Forsanger:
Peder Pedersen. Single: Flemming Nielsen.
Én af Grindsteds kendte skikkelser,
Vagn Rasmussen, eller Rulle Vagn, var
helt tilbage i sine unge år en glimrende
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SK R IV TIL NAVNEREDAKT ØREN
Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet
forfremmet? Eller har du andet navnestof, du
synes skal i avisen? Så skriv til mig. Jeg tager
imod både færdige navneomtaler og tip til
nyheder. Medsend eller vedhæft meget gerne
et foto af personen, du ønsker omtalt.
Det er naturligvis gratis at få mærkedage,
nekrologer, mindeord og omtaler af
navnenyheder med på MENNESKER-siderne.
ANNETTE BRUUN JARL
Tlf. 7211 4356
mennesker.grindsted@jv.dk

over Grindsted
Marius Dahl
Knudsen (billedet) dannede
sammen med
Anthony Bjerregaard duoen De 2
Jyder og slog
igennem på
Dansktoppen
med landeplagen
"Da farfar var
ung" i 1974.
Privatfoto

trommeslager, der næsten kunne tryllebinde publikum med sine fabelagtige trommesoloer. I en periode spillede han sammen med sine venner i netop High Lites.
Vagn Rasmussen døde i juni 2003, kun
57 år gammel. Ved begravelsen sammenlignede Ole, én af de trofaste venner fra
dengang, Rulle Vagn med den berømte
trommeslager Ginger Baker fra supergruppen Cream: ”Ginger Baker var den største,
men lige efter kom Rulle Vagn.”

Tingparkens ungdomsklub
Af andre Grindsted-grupper i tresserne
finder vi G-men, der var blevet dannet
allerede i 1963 af Erik Dam, Jørgen G.,
Ole Elm og Ivan Dahlgaard. Gruppen
spillede i den blødere beatgenre og var
nok især inspireret af Cliff Richard & The

Shadows. G-men indspillede to år senere
en single med to af Ole Elms kompositioner: My love - Come back baby og blev
opløst samme år.
Endelig skal nævnes Grindsteds måske
mest kendte band af alle Forty-nine steps
med fem ungersvende i alderen 15-17 år,
der i starten mest huserede i bedsteborgerskabets kældre i øvelokaler, isoleret
med æggebakker, så familier ovenpå ikke
blev blæst helt ud. Der var manufakturhandler Tage Andersens søn Hans Peter
på rytmeguitar, kørelærer Aksel Christensens søn Jørn på bas, stationsforstander
Lindbirks søn Tune på singleguitar, tømrersønnen Jørgen Lundsgaard på orgel
og endelig Torben Kirkegård på trommer.
De populære teenagedrenge var helt

fremme i skoene og øvede sig ihærdigt i
den nye tids rytme og toner. De fik fast
engagement i Tingparkens Ungdomsklub
og blev efterhånden så verdensberømte i
Grindsted, at de formåede at trække flere
hundrede til huse hver fredag aften. Beatmusikkens lokale Mekka, hvor de unge
kunne dyrke deres musikinteresser og
være sammen med jævnaldrende fra hele
egnen. Forty-nine steps optrådte i de år
ved koncerter over hele landet med så
kendte navne som Defenders, Hitmakers
og Those Gnags.

Jimi og René
Når det gælder vingesuset fra populærmusikken, var ikke alene Grindsted med i
front. Også Donslund ved Hejnsvig kunne
være med med Dansktop-duoen Jimi &

Renè, der som purunge drenge opnåede
en imponerende succes efter datidens
målestok og tog danskerne med storm. De
startede karrieren midt i 1980'erne som
seks og otteårig og fik det endelige gennembrud med sangen Stegt flæsk med
persillesovs, der på kort tid nåede platin
med 80.000 eksemplarer.
Duoen solgte igennem årene et hav af
plader, var med i mange udsendelser i DR
og TV2, spillede fire år i træk på Bakken
nord for København og modtog i tusindvis
af fanbreve.
Også udlandet havde bud efter de to
knægte fra Donslund. De var således i
Tyskland for at lave en cd til det tyske
marked, ligesom de deltog i et stort tvshow i Bulgarien sammen med irske Johnny Logan.

