Pigtrådsmusikken i Brønderslev i 1960’erne
Det var aften. Den store sal på Hotel Phønix var fyldt til bristepunktet. Salen var næsten
mørklagt, scenen med det hårdtarbejdende pigtrådsorkester var badet i lys, luften var tyk af
røg, øldunst og sved.
Igennem salen forplantede sig staccato rytmer, skærende guitarlyde og ind i mellem sang,
der i hvert fald ikke var fra højskolesangbogen.
Skråt ovenfra så det tætpakkede gulv ud som én stor, blød mekanisme, der våndede sig i en
vuggende bevægelse, som forplantede sig ud mellem bordene og stolene langs væggene.
Gulvet gyngede svagt, som en modbevægelse til de mange trampende fødder, og hele bygningen skælvede fra kælder til kvist.
Pigtrådsmusikken var for alvor kommet til Brønderslev.
Fra Giro 413 til pigtrådsmusik
Det var lørdag aften den 19. september 1964, og at dansegulvet var fyldt af svedende, dansende, hoppende unge mennesker, kan jeg bekræfte. Jeg var nemlig én af de fire unge musikere på scenen, og denne aften havde vi vores debut, som det første pigtrådsorkester fra
Brønderslev.
I mandagsudgaven af Aalborg Stiftstidende stod der bl.a.: ”PG-klubben og hus-orkestret
”The Nameless” halede en formidabel succes i land. Sjældent har et debuterende pigtraadsorkester faaet en saa forrygende start som ”The Nameless”. De fire friske Brønderslevdrenge havde greb om deres publikum fra starten og gav alt, hvad stemmer, mikrofoner,
guitarer, trommer og forstærkere kunne kapere……..Orkestret havde medvind endnu inden
det kom på tribunen, og da drengene indtog deres pladser – ulasteligt klædt, jakkesæt og
slips – ville jubelen ingen ende tage. Orkestret kvitterede med en stribe ”vilde” numre og
holdt stilen i fire stive timer non-stop foran et publikum, som ustandseligt raabte paa at faa
deres yndlings-Beatlesnumre gentaget, hvilken de også fik”.
Ja, så vidt avisen. Og det er da godt, vi har avisartiklerne fra scrapbogen, for her godt 40 år
efter, er det meget blandet, hvilke detaljer jeg husker fra dengang.
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The Nameless på scenen på Hotel Phønix 19. september 1964 før det går løs med Brønderslevs første pigtrådsbal.
Fra venstre: John Nielsen (rytmeguitar og sang), Jens Dalgaard-Nielsen (singleguitar og
sang), Mogens Jensen (trommer) og Per Hansen (basguitar og sang).
Set i det store perspektiv, var aftenens begivenhed i Brønderslev noget lignende det, som
skete i alle andre danske byer på den tid. Hos en stor del af ungdommen var der simpelthen
et kolossalt opsparet behov for ”noget andet” end det gængse. Og ud fra Aalborg Stiftstidendes dækning af brønderslevbegivenheder, set i perioden 1. januar 1960 til vi startede
pigtrådsbølgen i september 1964, må man også sige, at for de, der ikke interesserede sig for
fodbold, danseskole eller spejderliv, så skete der, reverenter talt, ”ikke en skid” for unge
mennesker i Brønderslev.
Når datidens teenagere i den grad tog pigtrådsmusikken til sig, skete det sikkert både som
en reaktion på et kedsommeligt ungdomsmiljø og et kedsommeligt musikudbud, med mindre man interesserede sig for musikken på Giro 413, jazz eller klassisk musik.
Hvad jeg kan fortælle om pigtrådsmusikkens start, er derfor ikke unikt som sådan. Men historien om pigtrådsmusikken i Brønderslev, er selvfølgelig speciel for Brønderslev og for
de, der var unge dengang og for os, der var med i det.
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Pionerindsats
I dag lever vi i en verden fyldt med tilbud om aktiviteter og underholdning, og det kan måske være svært at være nytænkende på det område.
På en måde var det nemmere dengang i 1960’erne, der skete ikke så meget for unge mennesker, og en ting mere: Vi havde ikke ret mange penge.
Der var ingen, der kunne fortælle os, hvad vi skulle gøre. Ungdomsaktiviteterne i Brønderslev var koncentrerede om sport, specielt fodbold, og vi havde friluftsbadet om sommeren.
Der var en smule ungdomsskolevirksomhed i begyndelsen af 1960´erne, men det har jeg
først konstateret nu, her mange år efter, ved at studere de gamle aviser. De kommunale musikskoler eksisterede slet ikke.
Musikalsk set havde jeg gået til lidt begynderguitar hos den lokale organist, og en af kammeraterne havde et hæfte med guitarakkorder af Jørn Graungaard. Vi kunne altså læse noder til husbehov, kendte tonerne på guitaren og kunne lidt becifring.
Men ellers var det ”the hard way”. Vi lyttede til de nye, fortrinsvis engelske grupper, gennem Radio Luxembourgs knitrende støjinferno, kanal 208 på mellembølge. Vi købte singleplader og LP plader med vores favoritter og prøvede at lytte os til, hvad der blev spillet og
især, hvad der blev sunget. Vi købte også i et vist omfang nodehæfter, jeg har stadig nogle
med The Shadows og The Beatles. Lyttemulighederne blev i øvrigt forbedrede, da nogle af
kammeraterne fik båndoptagere. Det var nemmere at spole lidt tilbage og lytte, end at ramme den samme rille igen og igen på en plade.
Den spæde start
The Nameless blev startet af Per Hansen og undertegnede omkring 1962-63 stykker. Hvordan ideen opstod, kan jeg ikke huske, for vi lavede det samme, som alle andre unge vi
kendte. Vi gik rundt i byen, spiste bøfsandwich på cafeteria Mascot (1 kr. 65 øre til at begynde med), var på friluftsbadet om sommeren, begyndte at drikke lidt øl og komme sammen med piger. Vi havde også et særligt ritual med at dele en dåse grønlandske rejer på et
par stykker franskbrød, og ind i mellem tog vi en slurk af husets whiskyflaske hos Per. Det
var en ”Black and White”, husker jeg.
På vores spadsereture rundt i byen var der et butiksvindue, hvor vi efterhånden begyndte at
opholde os lidt længere. Det var foran den lokale pladeforretning, Pladehansen, kaldte vi
den vist. Det er min erindring, at det var en forholdsvis velassorterede plade- og musikforretning. I vinduet hang der bl.a. to elektriske guitarer af samme facon, som dem The Shadows brugte, én overtrukket med lysebrunt nappa og én med rød/sort lakering. Jeg tror de
hver især kostede omkring 300 kr. og det var et formidabelt beløb dengang, al den stund jeg
havde noget i retning af 10-20 kr. i lommepenge om ugen.
Jeg havde fået en spansk guitar i konfirmationsgave i 1961 og Per havde vist også en guitar.
Desuden havde han den LP plade, der efterfølgende er blevet udråbt til den første rigtige
rock plade, det vil sige en plade med rytmisk musik udført af hvide musikere. Pladen, der
udkom i 1954, var med “Bill Haley and the Comets” og hed: ”Rock Around the Clock”.
Pers storebror havde købt den i USA.
Som jeg husker vores spæde, musikalske start, begyndte vi at spille nogle forholdsvis enkle
Shadowsnumre, sandsynligvis ”FBI”, ”Apache” og ”Drifin´”. Det var instrumentalnumre,
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og vi havde noderne til nogle af dem i et nodehæfte fra 1961. Senere kom ”nemme”
Beatles-numre som ”From Me to You”, ”Misery”, ”Thank You Girl” og “I Saw Her Standing There”. Dem havde vi også noder til fra det første Beatles sanghæfte, der udkom i 1963.
Hæfterne kostede 5 kroner stykket hos en lokal boghandler.
Per var ret ferm til elektronik, så på et tidspunkt skilte han et par gamle høretelefoner ad,
hang ”indmaden” op på en snor i stuen og forbandt dem til, sandsynligvis en radio. Nu havde vi lige pludselig mikrofoner at synge i. Senere, da vi havde fået elektriske guitarer, byggede han en forforstærker til mig. Den blev koblet til en transistorradio, som jeg ind i mellem lånte af en fætter. Jo, det var meget simpelt dengang i starten.
Den typiske besætning for en gruppe i begyndelsen af 1960’erne var kopieret efter tidens
populæreste instrumentalgruppe, The Shadows. Der var en trommeslager og tre guitarister,
singleguitarist, som det hed, rytmeguitarist og basguitarist. Det var selvfølgelig også vores
model, og efter at vi havde fordelt det sådan, at jeg skulle spille singleguitar og Per basguitar, manglede vi en på rytmeguitar. I første omgang prøvede vi at ”oplære” en af Pers klassekammerater til rytmeguitarist. Han var en utrolig flink fyr, og også indstillet på at lære
noget, men på et tidspunkt erkendte vi nok, at han ikke var den fødte rytmeguitarist.
Så kom vi i kontakt med to af de andre drenge fra vores kvarter. Den ene var John Nielsen,
som på det tidspunkt var gået ud af skolen og var kommet i frisørlære. Han lærte hurtigt at
spille en kontant rytmeguitar og var samtidig fin til at synge, specielt lidt bluesagtige numre. Han havde en kammerat, Mogens Jensen, der var ekspedient og kunne slå lidt tromme.
Vi fire dannede nu en gruppe, det var i efteråret 1963.
Dengang som nu, skulle grupper jo have et navn. Hvilke muligheder vi snakkede om, kan
jeg ikke huske, men da det åbenbart var svært at finde på noget, blev enden på hele navnesnakken, at vi kaldte os ”The Nameless”.
Mogens havde værelse i kælderen i den blok, hvor han boede. Der øvede vi til at begynde
med. Jeg mener, det var i den periode, jeg spillede med min fætters transistorradio som forstærker. Det må samtidig betyde, at jeg havde fået fat i en af de elektriske guitarer henne fra
Pladehansen. John havde eller fik fat i en elektrisk guitar, den var af mærket Hoyer. Nogenlunde samtidig må Per have fået sin basguitar. Pers bas var lakeret rød/sort, min guitar var
blå/sort, de var begge af mærket Egmond. De kostede vist 310 kr. hver især. Strengene på
min lå temmelig højt over gribebrættet, så den var ikke alt for nem at håndtere. Hvordan
guitarerne lød, er svært at sige, det har formentlig ikke været alt for godt i forhold til nutidens standard. Men det var sikkert fint nok dengang, man kendte jo ikke andet.
Vi lyttede til datidens Top 10 i radioen, og der er specielt ét nummer jeg forbinder med vores tid i kælderen, ja, faktisk det eneste jeg kan huske derfra. Det var med en japansk kunstner, der vistnok sang på japansk. Nummeret hed ”Sukiyaki”, og på bagsiden af et pladecover, jeg har fra dengang, fremgår, at kunstneren hed Kyu Sakamoto.
Øve- og forstærkersituationen blev uholdbar i længden. Min fætter var godt nok flink til at
låne mig sin transistorradio, men jeg fik efterhånden på fornemmelsen, at han ikke var helt
glad for det. De øvrige beboere i blokken var vist heller ikke udpræget begejstrede for vore
musikalske udfoldelser.
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Vi var samtidig kommet til et tidspunkt, hvor vi manglede udstyr for at kunne komme videre og min erindring er, at vi nærmest pressede Mogens til at gøre noget ved det. Han var
den eneste, der tjente tilstrækkeligt med penge.
Og så en dag skete miraklet. Han kom slæbende med en kasse, hvorfra han fremdrog en
lille, cyklamenfarvet Teisco forstærker med tre kanaler. I annoncer fra dengang kan jeg se,
at sådan en kostede noget i retning af 3-400 kroner.
På det tidspunkt havde vi fået lov til at øve i et klasselokale på Søndergades Skole, hvor Per
og jeg var elever. Ifølge en avisartikel i scrapbogen, øvede vi lørdag eftermiddag og mandag aften. Udover de numre, der er nævnt tidligere, spillede vi en hel del numre, som The
Rolling Stones havde gjort populære i Europa. Der var titler som ”Under the Boardwalk”,
”Memphis Tennesee”, ”Route 66”, ”Tell Me”, ”Around and Around”.

The Nameless øver i et klasselokale på Søndergades Skole, Brønderslev, i 1964. Fra venstre Jens Dalgaard-Nielsen med sin Egmondguitar, på forhøjningen ved siden af Teiscoforstærkeren, Per Hansen med Egmond bas, forrest på trommer Mogens Jensen samt John
Nielsen med sin Hoyerguitar. Det var før vi fik mikrofoner og sanganlæg.

Vi starter PG klubben
I løbet af foråret og sommeren 1964 havde vi fået så mange numre på repertoiret, at behovet for at komme til at optræde for andre voksede. Sammen med nogle jævnaldrende kammerater, og godt bakket op af en journalist på Aalborg Stiftstidendes lokalredaktion, blev vi
enige om at stifte en popklub, hvor vi kunne optræde som en slags husorkester. Oprindeligt
var det idéen, at vi ”skulle stille os gratis til rådighed for klubbens arrangementer” mod at
få udgifterne til ”rekvisitter” dækket. Samtidig med, at vi selv kunne få afløb for vores spil5

letrang, skulle der opbygges en kapital til at få, i første omgang, landskendte pigtrådsorkestre til Brønderslev.
Hvilke tanker vi i øvrigt gjorde os med hensyn til det organisatoriske og det økonomiske,
husker jeg ikke noget om. Arrangementerne skulle foregå på det lokale Hotel Phønix, og vi
må have aftalt med hotellets forpagter og senere ejer, Hilding Anderson, at vi kunne leje et
lokale til en stiftende generalforsamling og den store sal til det første arrangement. Vi har
sikkert også forestillet os, at vi selv skulle være med i bestyrelsen. Det kom vi i hvert fald
ifølge avisens referat den 11. september 1964.
Til den første bestyrelse blev vores rytmeguitarist og forsanger, John Nielsen, valgt til formand. Den øvrige bestyrelse var: Per Mørk, næstformand, Henning Christensen, sekretær,
jeg blev kasserer. De øvrige var Jørgen Thomasen, Per Hansen og Mogens Jensen.
Og pigtrådsmusikken i Brønderslev fik en flyvende start. Den første avisartikel, hvor vi er
omtalt med billede, er den 6. august 1964. Den 8. september er der annonce og omtale vedrørende dannelsen af pigtrådsklubben, den stiftende generalforsamling samt det første pigtrådsarrangement. Den 11. september bliver generalforsamlingen omtalt, den 17. september
er der foromtale af det første arrangement, og den 21. september var der en anmeldelse af
den første hektiske pigtrådsaften i Brønderslevs historie, en aften, der samtidig var vores
debut.

Det første pigtrådsarrangement i Brønderslev annonceret i Aalborg Stiftstidendes Brønderslevsektion torsdag den 17. september 1964. Der var en omtale i Vendsyssel Tidendes
Brønderslevsektion lørdag den 12. september 1964.
The Nameless fulgte succesen op, og spillede de kommende år i Brønderslev og det øvrige
Nordjylland. Mogens Jensen gik ud af gruppen, formentlig i vinteren 1964/65 og blev afløst
af Mogens Dyrberg, der var trommeslager i den lokale jazzgruppe: Mosegruppen. Omkring
sommeren eller efteråret 1965 kom Bjarne Nielsen fra Brønderslevgruppen The Amblers
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med på rytmeguitar, og med denne besætning fortsatte vi indtil sommeren 1966. Her gik
Mogens Dyrberg og jeg med i en anden lokal gruppe: The Pretenders.
John og Bjarne dannede en ny gruppe: Richard Cory & The Nameless, senere blot Richard
Cory Group. Denne gruppe spillede indtil John skulle ind til militæret i 1967.

Richard Cory Group. De var aktive i en periode fra sommer/efterår 1966 til forår/sommer
1967. Fra venstre Bjarne Nielsen (singleguitar og sang), bagerst ved trommerne Jens Nørgaard, derefter brødrene Kjeld Nielsen (sang) og John Nielsen (rytmeguitar og sang) samt
Søren Poulsen (basguitar). John Nielsen har for øvrigt stadig den Høfnerguitar, han optræder med på billedet.

Tre år med pigtrådsmusik i PG klubben
PG klubben blev en bragende succes, og i de næste tre år var der arrangement på arrangement på Hotel Phønix. 80 % af arrangementerne lå på søndag aftener, og om det var fordi,
vi ikke kunne leje salen på lørdage, kan jeg ikke huske. The Nameless spillede til mange af
arrangementerne, specielt i den første sæson, og gennem klubbens tre leveår var der mange
danske og udenlandske grupper på besøg.
Det klart største arrangement i den første periode, var den 31. januar 1965 med den engelske pigegruppe ”The Liverbirds” fra Liverpool. Som der stod i annoncen: ”Det hidtil største
pop-arrangement i Vendsyssels historie”. Der var stor foromtale og i øvrigt forhøjet billetentré, fra de normale 2 kr. til 6. kr.!!!
Ifølge anmeldelsen var der 6-700 unge mennesker i så energisk udfoldelse, at kondensvandet drev ned af væggene og tapetet løsnede sig her og der.
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Senere skulle det blive endnu større med The Hollies inklusive Graham Nash. De gæstede
PG klubben den 22. maj 1966.
En lille sjov episode fra den aften: Da Graham Nash så, at Jørgen Johannesen fra det lokale
The Swagmen spillede på en god gammel Gibson Les Paul guitar, stillede han en hel række
guitarer op på scenen og tilbød Jørgen, at han kunne få to af hans, hvis han kunne få Jørgens Les Paul. Men trods det fine selskab og det ditto tilbud, betakkede Jørgen sig.
Set i bakspejlet skulle han måske alligevel have taget mod tilbuddet, for Les Paul’en blev
senere stjålet fra ham.

The Swagmen, på kort tid Brønderslevs kendteste gruppe ved siden af The Nameless. Fra
venstre Jeppe Arild Jensen (bas), Knud Erik Vestenbæk (forsanger), Freddi Christiansen
(rytmeguitar), Jørgen Hjelm Johannesen (singleguitar) og Søren Nørgaard (trommer).
The Swagmen var aktive 1964/65 – 1967. Freddi var i øvrigt den første pigtrådsmusiker i
Brønderslev, der købte en Fender Stratocaster. Det er Sørens Gretch Jørgen poserer med.
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Ud fra annoncer og omtaler i Aalborg Stiftstidende i perioden september 1964 til januar
1968, har jeg lavet en opgørelse over arrangementerne i PG klubben:
Perioder

Første sæson:
19. sept. 1964 – 6. okt. 1965
Anden sæson:
24. okt. 1965 – 1. sept. 1966
Tredje sæson:
4. sept. 1966 – 8. okt. 1967

Antal
arr.

Antal
grupper
i alt

Antal medvirkende grupper
Lokale Brønderslev grupper

Udenbys/landskendte grupper

Udenlandske
grupper

25

32

15

15

2

35

59

17

33

9

45

88

16

49

23

Rubrikken ”antal arrangementer” omfatter også tre generalforsamlinger og ét kendt medlemsmøde.
Selv om oversigten skal tages med en hel del forbehold, tror jeg, den i det store og hele giver et retvisende billede af aktiviteterne i PG klubbens treårige eksistens.
De mange udenlandske grupper i 1966-67, må tilskrives, at disse eller deres danske managere havde fundet et tilpas, lukrativt marked i Danmark samt at prisen var passende for arrangørerne.
At der kom mange landskendte grupper som f.eks. The Defenders, The Hitmakers, Sir Henry and His Butlers, Peter Belli og hvem han nu havde med, i klubbens tredje sæson, tager
jeg som et tegn på, at det lakkede mod enden af pigtrådsperioden. At de landskendte grupper spillede meget i Vendsyssel på det tidspunkt, er vel udtryk for den generelle tendens til,
at ”tingene” kommer forsinkede til Vendsyssel i forhold til København og Sjælland. I 1967
var der måske ikke længere så stor efterspørgsel på Sjælland, og så måtte grupperne tage til
takke med arrangementer i Jylland.
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Det første The Pretenders underholder i en pause på Hotel Phønix, Brønderslev. For kendere ses det tydeligt, at de spiller på The Nameless’ anlæg og guitarer. Fra venstre anes
Jens Nøhr (trommer), derefter følger Sten Fuglsang (basguitar og sang), Poul Vejby (singleguitar og forsanger) og Martin Bøgild (rytmeguitar og sang). Det har formentlig været
på et tidspunkt i 1965.

Andre brønderslevgrupper i PG klubben
Udover at PG klubben lavede arrangementer for de lokale og tilrejsende unge, fungerede
den også som rugekasse for de brønderslevgrupper, som blev dannet i kølvandet på The
Nameless’ succes. De havde typisk intet anlæg, knap nok elektriske guitarer, så de fik lov
til at låne guitarer og anlæg og spille i pauserne. Her fik bl.a. den første udgave af The Pretenders, The Swagmen, The Amblers, The Excentrics/Blues Progress, The Andrews og Richard Cory Group deres ilddåb foran et publikum.
Disse pigtrådsgrupper har naturligvis deres egne individuelle historier. Dem er jeg dog ikke
færdig med at afdække, så i denne artikel bliver det kun til et billede med navne på de medlemmer, der var med på fototidspunktet.
Også de omsiggribende pigtrådskonkurrencer fandt vej til PG klubben. Den 14. marts 1965
var der f.eks. en pigtrådsdyst, i en slags lokalrunde, om retten til at bære titlen ”De danske
Rolling Stones”. Der var deltagelse af bl.a. The Strangers, Aalborg, The All Rounds, Hjørring, The Clergymen, Aalborg, The Foxes, Hjørring og The Holy Ghosts, Aalborg. The
Strangers vandt i øvrigt.
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Et andet fænomen fra slutningen af ”pigtrådsalderen” var de såkaldte go-go konkurrencer,
hvor piger ”dansede for”, enten på selve scenen eller i et bur for sig. Den 20. august 1967
var der således en slags landsdels go-go konkurrence i PG klubben, hvor den pige, der
vandt, kunne gå videre i en landsdækkende konkurrence om en tur til Mallorca. I Brønderslev vandt en lokal pige, Lene Casper. Om hun vandt turen til Mallorca, ved jeg ikke.
Der var også penge i det
Den omfattende musikalske aktivitet i PG klubben gav sig også udslag i en økonomisk ditto. Til hvert arrangement var der omkostninger til orkester, annoncering, leje af sal, dørvogtere, diverse som f.eks. ostemad og kaffe, øl og vand til musikerne og måske også til klubbens bestyrelse, der typisk tog sig af det praktiske ved arrangementerne.
Jeg har desværre ikke noget regnskabsmateriale fra PG klubben, men jeg kan huske at The
Nameless fik 400 kr. pr. gang de spillede i den første sæson. Modellen med at spille gratis
duede ikke, fandt vi hurtigt ud af.
Hvis man skal gøre sig en forestilling om, hvordan økonomien sådan cirka må have set ud i
PG klubbens første leveår, kan vi regne med 22 arrangementer, når vi ser bort fra generalforsamlingerne. Ganger vi med mulige omkostninger på måske 800 kr. pr. gang, får vi samlede omkostninger i klubbens første sæson på kr. 17.600.
Det var i 1965 kroner. Hvis vi omregner værdien til nutidskroner, svarer det til 154.000 kr.,
ifølge Danmarks Statistiks prisberegner.
Der var penge i kassen, da jeg aflagde regnskab ved generalforsamlingen 6. oktober 1965,
så omsætningen må have været noget højere.
Året efter fortalte kasserer Anders Sanvig ved generalforsamlingen 1. september 1966, at
omsætningen i PG klubbens anden sæson havde været 76.000 kr. på baggrund af omkring
10.000 gæster. I nutidskroner svarer det til godt 622.000 kr.
Udover Anders Sanvig bestod bestyrelsen i PG klubbens anden sæson af formand Torsten
Sørensen, sekretær Birgitte Bering, John Nielsen, Bjarne Nielsen, Freddi Christiansen samt
Finn Børgesen. Torsten Sørensen blev i løbet af perioden afløst af Finn Boye.
På generalforsamlingen valgte man i øvrigt at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer
fra syv til fem. Ved valget til bestyrelsen for det kommende år blev Bjarne Nielsen valgt til
formand, Jørgen Agerbæk blev kasserer. Derudover blev Benny Andreasen, Anne Marie
Holst samt Finn Jensen valgt.
PG klubben sluttede mere eller mindre i efteråret 1967. I Aalborg Stiftstidende figurerer en
del artikler om dårlig økonomi og forsøg på at køre videre med forskellige udenbys samarbejdspartnere. Den 26. januar 1968 meddeler avisen, at PG klubben er blevet afløst af Saltum-Taars Popklub.
PG klubbens korte og hektiske æra i Brønderslevs musikliv var slut.
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The Blues Progress, formentlig Brønderslevs mest progressive gruppe fra den tid. Fra venstre Carsten Geertsen (bas), Ib Kræmmergaard (elorgel og forsanger), Jens Nørgaard
(trommer) og Ib Dalgaard-Nielsen (singleguitar og sang). Gruppen hed oprindeligt The
Excentrics, men skiftede navn til The Blues Progress. Gruppen eksisterede i perioden
1964/65 til 1968.
Hvad betød bogstaverne ”PG”?
PG klubben var kendt viden om for sine arrangementer. Spørgsmålet om, hvad bogstaverne
”PG” egentlig stod for, blev rejst flere gange, og indtil for få måneder siden, vidste jeg ikke
bedre, end at betydningen indtil nu ikke var blevet afsløret.
”Det er en hemmelighed indtil videre. Medlemmerne skal nok få det at vide ved lejlighed.
Det bliver en overraskelse”, svarede en af initiativtagerne den 8. september 1964 på
spørgsmålet. To år efter starten var det tilsyneladende stadig en hemmelighed, for spørgsmålet blev rejst igen i Aalborg Stiftstidende den 13. februar 1966: ”Spørg en ung mand på
gaden i Hjørring, Sæby, Frederikshavn og Hirtshals, hvad PG klubben er, og han vil ikke
være i tvivl: Popklubben i Brønderslev. Spørg den samme unge mand om, hvad PG betyder, og han vil maabe: - Det ved jeg ikke”.
Men også dengang var folks hukommelse kort, for mine nylige undersøgelser af Vendsyssel Tidende 1964, viser, at avisen den 18. december 1964 rejste spørgsmålet i en artikel.
Dagen efter fulgte følgende avisnotits:
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Avisnotits 19. december 1964 i Vendsyssel Tidendes Brønderslevsektion vedrørende betydningen af bogstaverne ”PG”. Som det fremgår, var lokalredaktøren ikke den store tilhænger af pigtrådsmusik. Senere fik PG klubben dog en udmærket pressedækning i Vendsyssel
Tidende.
Og det var så den hemmelighed. Min erindring er, at vi syntes, det lød godt og faldt godt i
munden, og faktisk blev det jo et kendt ”varemærke” i de år. Om vi i navneprocessen var
lidt inde på, at det kunne læses sådan her: ”PiGtråds klubben”, kan jeg ikke huske. Men det
var altså et navn vi fandt på for at skabe en reference til vores pigtrådsarrangementer. Jeg er
i øvrigt ikke fri for at tro, at journalisten på den lokale Aalborg Stiftstidende redaktion var
en af de drivende kræfter bag de sproglige ”finesser”: ”The Nameless” og ”PG klubben”.
”Hit Hause”
Jo, overskriften er god nok. Det stod der faktisk på et skilt biografejer Karl Gunnar Fuglsang i 1965 lod fremstille for at annoncere, at der også var pigtråd i biografen ”Bien”.
Forbilledet var selvfølgelig det Hit House, der så dagens lys på Frederiksberg i efteråret
1964. Her blev der spillet pigtrådsmusik i lange baner, og det blev der også i biografen Bien
i Brønderslev.
Baggrunden var bl.a., at biografsalen aldrig var låst. Alle kunne gå ud og ind, når der ikke
var forestilling, og det gjorde de tilsyneladende også. Jeg fandt i hvert fald på et tidspunkt
en pakke kondomer på indersiden af rammen til døren til rummet nedenunder scenen. Der
opbevarede vi vores instrumenter en overgang.
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Bien blev til byens uofficielle øve- og samlingssted for specielt nogle af byens yngre pigtrådsgrupper, men også for The Nameless. Fuglsang stillede salen gratis til rådighed, inklusive lys, strøm og varme. Modydelsen udviklede sig til, at de forskellige grupper spillede
for biografgæsterne før eftermiddagsforestillingen om søndagen. Det nævnte ”Hit Hause”
blev i øvrigt hurtigt omdøbt til ”Hit Temple”, måske havde man fundet ud af stavefejlen. På
et tidspunkt i begyndelsen af 1966 blev de første fem rækker sæder fjernet, der blev lavet
mikrofonanlæg på scenen, og i stedet for søndagens eftermiddagsforestilling, blev der udelukkende spillet pigtrådsmusik.
Hit Temple blev en stor succes. I Aalborg Stiftstidendes Brønderslevspalte har jeg kunnet
registrere 27 arrangementer i perioden mellem april 1965 indtil marts 1966. Der har sikkert
været en hel del flere, inden Fuglsang begyndte at reklamere med det.
Hvor populær pigtrådsmusikken var i sin glansperiode, fremgår af, at der både kunne afholdes pigtrådsarrangement i Bien søndag eftermiddag, dog nok med et lidt yngre publikum, og samme aften i PG klubben.

The Amblers på scenen i biografen Bien, Brønderslev. Fra venstre er det Søren Poulsen
(basguitar), Finn Findinge (trommer), Villy Christensen (rytmeguitar og sang) og Bjarne
Nielsen (singleguitar og sang). Gruppen startede i 1964/65 og sluttede i sommeren/efteråret 1965, da Bjarne Nielsen gik med i The Nameless.

14

Ved at stille biografsalen til rådighed, dækkede Fuglsang et øvelokalebehov for Brønderslevs pigtrådsgrupper, hvor kommunen indtil da, og det var da naturligvis også bedre end
ingenting, kun havde kunnet stille klasseværelser til rådighed for nogle af grupperne.
Personligt havde jeg megen glæde af faciliteterne i Bien. Ofte sad jeg i timevis om eftermiddagen og øvede mig i at omsætte guitarens akkorder til akkorder på biografens klaver.
Hvis der er nogen af mine jævnaldrende, der sommetider tænker tilbage på deres ungdom
med pigtrådsmusik i Brønderslev, er jeg sikker på, at mange også sender en tanke til Fuglsang og eftermiddagene med pigtrådsmusik i biografen Bien.
Hvad kostede det at etablere et pigtrådsorkester i 1964?
Nu som dengang kunne man købe udstyr i både den dyre ende og den billige. Vores første
udstyr var mest i den billige, selv om det var dyrt nok. Det ses tydeligt, når man omregner
til nutidspriser.
Fender guitarer og forstærkere fra USA samt Vox forstærkere fra England var det eftertragtelsesværdige. Men eftersom en rød Fender Stratocaster, som den Hank B. Marvin fra The
Shadows spillede på, i 1964 kostede omkring 2.500 til 3.000 kr., var sådan én helt udenfor
rækkevidde. I nutidskroner er det mellem 23 og 28.000 kr., hvilket vel også i dag er en
slags penge for en ung, håbefuld guitarrist.
Løsningen var køb af de meget billigere kopier af en Stratocaster lavet i f.eks. Tyskland,
Sverige og Holland. For vores vedkommende blev de første elektriske guitarer af mærket
Egmond, vistnok fra Holland.
Det typiske udstyr for en pigtrådsgruppe dengang var elektriske guitarer og en basguitar
samt forstærkere til hver af guitarerne. Så var der mikrofoner og et sanganlæg bestående af
forstærker, ekkoanlæg og sanghøjttalere. Derudover trommer, der vel at mærke ikke blev
forstærket op.
For at illustrere, hvordan et anlæg kunne sammensættes, bringer jeg nedenfor en oversigt
over det anlæg The Nameless stillede op med på debutaftenen i september 1964. Det meste
var af det svenske mærke Hagström. Ved stjerner er prisen anslået:
Guitarer og anlæg
Egmond guitar
Egmond basguitar
Hoyer guitar
Forstærker rytmeguitar (Teisco)
Forstærker singleguitar (Hagström 630)
Forstærker basguitar (Hagström 210)
Højttalerkabinet (Hagström)
Tre mikrofoner med stativer
Ekkoanlæg til sangen (Kent Eko)
Forstærker til sanganlæg (Hagström 840)
Trommer
I alt

Pris 1964 i kr.

Nutidspris i kr.

310
310
400
325
*1.200
975
1.880
1.020
1.175
1.550
*500

2.883
2.883
3.720
3.023
11.160
9.068
17.484
9.486
10.928
14.415
4.650

9.815

89.700
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Anlægget blev selvfølgelig købt på afbetaling, så der løb yderligere omkostninger på udover selve købsprisen.
Man kan i øvrigt ikke umiddelbart sammenligne priserne og udstyret med nutidige forhold.
I dag får man ofte meget mere for pengene, når det gælder guitarer, forstærkere og trommer. Jeg kan nævne, at vi i marts 1965 købte en guitarforstærker af mærket Fender Super
Reverb. Dengang gav vi 3.495 kr., svarende til 30.581 nutidskroner. I dag står præcis den
samme forstærker i musikforretningerne til 12.995 kr.
Det siger sig selv, at investeringen i anlæg var en stor mundfuld for tre elever og en ekspedient. Men vi tog åbenbart chancen, og det lykkedes jo også, selvom jeg ikke mener, vi fik
særlig mange penge ud af spilleriet, ud over at få betalt guitarer, anlæg og øvrige omkostninger. John Nielsen har dog senere nævnt, at han på en enkelt aften i PG klubben tjente
mere end ved en hel uges arbejde som frisørelev.
De første og de største
Mens The Nameless var det første pigtrådsorkester fra Brønderslev, skulle The Pretenders
blive de største i 1960’erne.
Historien om, hvordan The Pretenders blev til, og i øvrigt de andre Brønderslevgrupper, er
stort set magen til den om The Nameless. Mønsteret var nemlig det samme som for The
Nameless, man startede fra bunden, og så knoklede man derudaf.
Der var naturligvis forskel på talentet og den ihærdighed, man lagde for dagen samt for den
øvrige baggrund, man kunne have for at spille pigtrådsmusik. Det var f.eks. ikke usædvanligt, at man kunne blive medlem af en gruppe, hvis man havde en forstærker eller et ekkoanlæg. Så måtte det med kvaliteten af de musikalske udfoldelser komme efterfølgende.
The Pretenders blev startet af fire unge, der var eller havde været klassekammerater på
Søndergades Skole, Brønderslev. Poul Vejby og Martin Bøgild begyndte på et tidspunkt at
spille lidt guitar sammen, og omkring eftersommeren 1964 kom Sten Fuglsang og Jens
Nøhr med. De sidstnævnte kom til at spille henholdsvis bas og trommer.
At dømme efter et avisnotat i Aalborg Stiftstidende, havde de deres debut i januar 1965.
De udviklede sig i det følgende års tid, og da Mogens Dyrberg fra The Nameless tog med
ud en aften på afbud fra Jens Nøhr, endte det med, at han gik med i The Pretenders og trak
mig med. Det var i sommeren 1966.
På den tid var det for øvrigt ikke så svært at træde i hinandens sted i de forskellige grupper,
for repertoiret var stort set ens for alle grupper.
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Det andet The Pretenders ved biografen Bien, Brønderslev, hvor vi øvede. Øverst fra venstre er det Martin Bøgild (rytmeguitar og sang), Poul Vejby (forsanger og anden singleguitar), Jens Dalgaard-Nielsen (singleguitar og sang), Sten Fuglsang (basguitar og sang)
samt Mogens Dyrberg (trommer). Billedet er fra vinteren 1966/67.
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Styrken ved det ”andet” Pretenders viste sig hurtigt at være en særdeles god rytmegruppe
samt evnen til at synge nærmest præcist som forbillederne. Vores stemmer passede simpelthen godt sammen. Vi slog os især på Holliesnumre, som vi løbende tog på repertoiret i
takt med, at The Hollies udgav dem. Vi øvede tre gange om ugen samtidig med, at vi spillede rundt om i Nordjylland.
Vi deltog også i nogle af de mange pigtrådskonkurrencer, der blev afholdt dengang. Gruppen var således med i en konkurrence i 1965. I sommeren 1966 blev vi nummer 3 i en konkurrence i Løkken, og vi blev nummer 1 i den såkaldte ”FavoHit 1967” konkurrence i marts
1967 i en stor popklub i Vejgaard, Aalborg.
Det store scoop, og efterfølgende mulighed for at spille i hele landet, fik vi, da vi vandt
Danmarks Radios landsdækkende konkurrence: ”Toppen af Poppen” i maj 1968. Der var
omkring 170 deltagende grupper og finalen foregik i Studenterforeningen i København. ”Vi
lavede for meget larm til at måtte være i Radiohuset!”.
Det var naturligvis en stor oplevelse, ikke mindst fordi vi fik flybilletter til og fra København. Det var den første flyvetur for alles vedkommende.
Herefter fik vi Eugen Tajmer til manager, og spillede i de næstkommende år over det meste
af Danmark.

The Pretenders vender hjem via Aalborg Lufthavn efter triumfen ved ”Toppen af Poppen”
den 19. maj 1968 i København. Fra venstre Mogens Dyrberg, Sten Fuglsang, Jens Dalgaard-Nielsen, Poul Vejby og Martin Bøgild.
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Transport med forhindringer
Til vore arrangementer kørte vi i et folkevognsrugbrød, der var bygget om til campingbus,
datiden autocamper. På et tidspunkt købte vi den, men til at begynde med lånte vi den af
ejeren, biografdirektør Fuglsang. Han brugte den til andet end camping, og da vi en vinteraften kom for at pakke instrumenter og tage af sted, var bilen proppet til randen med frosne
grønkål til Fuglsangs delikatesseforretning.
Det kan nok være vi fik travlt med at skovle grønkål og sne ud og få instrumenterne ind. Vi
kom vist kun en halv time for sent den aften.
Den 7. december 1968 skulle vi af sted til vores første arrangement i udlandet. Det var på et
sted, der hed Club Tina i Helsingborg. Vi havde bestilt færgebilletter til FrederikshavnGöteborg overfarten, og tog af sted i god tid. Det viste sig også at være nødvendigt, for på
turen til Frederikshavn, gik motoren efterhånden noget dårligt. Men vi nåede da færgen.
Vel ankommet til Göteborg var motoren vågnet op til dåd igen, og vi rullede rask sydpå.
Det blev vi dog ikke ved med, for snart begyndte motoren igen at gøre knuder. I Falkenberg, kun cirka halvvejs til Helsingborg, lykkedes det os lige akkurat at trille bilen ind på en
servicestation. Så var motoren færdig.
Vi fik ringet afbud til arrangementet, og da vi lagde alle vores penge i en stak, var der lige
nok til at blive slæbt tilbage til Göteborg. Eftersom vi var halvvejs, kunne vi jo egentlig lige
så godt have taget bugsering til Helsingborg. Men måske var vi allerede så forsinkede, at vi
alligevel ikke havde kunnet nå arrangementet i tide. Måske var det også lidt afgørende, at vi
havde færgebilletter til Göteborg-Frederikshavn, og desuden havde jeg en aftale med en
pige i Göteborg dagen efter!
Enden på det hele blev i hvert fald, at vi kom på slæb efter en slags kranvogn. Jeg hoppede
ind i det lune førerhus, og de øvrige fire rykkede sammen i folkevognens vinterkolde indre.
Vi havde en minderig, kold nat på kajen i Göteborg. Næste morgen tog jeg op i byen og de
andre skubbede bilen ind på færgen. På hjemturen havde de lige småpenge nok til et glas
mælk, som de delte.
Så fik vi ny motor i folkevognen, men ikke flere tilbud om arrangementer i udlandet.

19

The Pretenders plakat fra 1968.

Ind i mellem kunne det godt være lidt hårdt at være på farten i en hel weekend. Men når jeg
tænker tilbage, så er det ikke det, der er hovedindtrykket fra dengang. Det er snarere erindringen om et tæt sammenspillet band, der drønede rundt i landet og spillede for tusindvis
af glade mennesker. Blandt mange erindringer husker jeg specielt den særlige fornemmelse,
det var, når vi efter en lang nats kørsel efter et sommerarrangement, nåede op på landevejen
mellem Nørresundby og Vestbjerg. Der kørte vi i den tidlige morgensol under små
vatskyer, der lå fire-fem meter over jordoverfladen. Så følte vi ligesom, at vi var hjemme
igen.
Men alting har som bekendt en ende, og vi lukkede ned i foråret 1970, da det viste sig umuligt at forene spilleriet med videreuddannelse og tre medlemmers militærtjeneste.
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Vi tjente da lidt på det
Vi blev ikke rige af at spille. Mange penge gik jo til guitarer, anlæg og øvrige omkostninger, men lidt ekstra lommepenge havde vi dog i de år. Nedenfor har jeg lavet en lille økonomisk opgørelse ud fra vores gamle regnskaber:

År

Arrangementer

Indtægt i datidskroner

Indtægt i nutidskroner

1968
1969
1970

43
24
2

32.900
27.100
3.600

232.274
184.822
23.040

Jeg tror, man kan sige, at vi i The Pretenders evnede at forny os, så vi voksede ud over selve pigtrådstiden. Men eftersom dansktoppen blev ret så dominerende i de følgende år, er
det spørgsmålet, om efterspørgslen efter os ville have fortsat på samme niveau, som de foregående år. For var der noget musik, vi ikke ville spille, så var det dansktop. Så spørgsmålet er egentlig, om det ”andet” Pretenders ikke stoppede, mens de var på toppen.

Efter at skattevæsenet i Brønderslev på et tidspunkt havde fået øje på vores fritidshobby,
blev jeg kaldt til torskegilde, hvor jeg blev belært om, hvordan vi skulle aflægge skatteregnskab med afskrivninger og det hele. Her en side fra vores regnskabsbog for året 1968.
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Set i bakspejlet
Pigtrådsperioden i Brønderslev varede en tre-fire år. For os, der var med, var det en spændende periode af vores ungdomstilværelse, tingene gik hurtigt, og vi så os aldrig tilbage
”over skulderen”. Inden vi havde set os om, var perioden slut og flowerpower, hash og det,
der var værre, holdt deres indtog i Brønderslev. Hvor Brønderslev i en periode var pigtrådens ”Mekka” i Vendsyssel, i et fredeligt musikalsk brud med fortiden, blev den nu landsdelens centrum for hash og narkohandel.
Men det er en helt anden historie, og for mit eget vedkommende husker jeg ”pigtrådstiden”
som ret naiv og uskyldig. Et eksempel er, at jeg i PG klubbens første sæson, hvor jeg var
kasserer, gik hjem fra arrangementerne med klubbens grønne pengekasse i hånden som en
anden skoletaske, uden at skænke det en tanke, at der kunne være problemer i det. Jeg blev
da heller aldrig antastet, men kunne gå hjem og tælle mønterne og de fedtede fem og ti kronesedler i min seng, mens ørerne summede af aftenens ”larm”.
Ved pigtrådsperiodens afslutning, var jeg og mine kammerater på vej mod nye musikalske
horisonter. Men pigtrådstiden, med dens ungdommelige søgen mod noget andet end ”det
gængse”, vil nok altid blive stående for min generation, som en vigtig del af vores ungdoms
dannelse. En dannelse, der måske stadigvæk sætter kursen for vores færden, mere end vi
egentlig gør os bevidst til daglig.
Efterskrift om pigtrådsscenen i Brønderslev
Selv om PG klubben ophørte, blev musikstafetten båret videre af andre unge i området. Saltum-Taars Popklub, senere kaldet ATP klubben, fortsatte med at arrangere popbal i Brønderslev i de følgende år. I Aalborg Stiftstidende har jeg fra januar 1968 til september 1970
fundet annoncer eller omtaler vedrørende 28 arrangementer.
Ifølge avisen havde klubben i 1970 store overlevelsesproblemer. Hvordan det forløb efter
september 1970, har jeg endnu ikke haft mulighed for at undersøge.
Efterskrift om The Nameless
The Nameless blev gendannet et par gange 25 år efter afslutningen. I 1991 og 1992 spillede
vi i Den runde Pavillon og på Cafe Chris i Brønderslev. En af vore fans optog en video ved
de lejligheder og musikken derfra, har vi lagt på en CD. Vi har ingen optagelser fra
1960’erne med The Nameless, bortset fra en stump smalfilm på 23 sekunder fra 1965. Den
er uden lyd, men det ser ud til, at vi spillede på ret så energisk vis.
Repertoiret 25 år efter var det samme som i 1960’erne, og jeg er mere eller mindre overbevidst om, at vi spillede nogenlunde lige så godt eller dårligt som dengang. Per Hansen døde
i 1995, så vi bliver ikke gendannet mere, men vi tilbageværende mødes ind i mellem, spiller
lidt gamle sange på akustiske guitarer og glæder os over den tid, vi var unge sammen i
Brønderslev.
Sådan gik det The Pretenders
Med The Pretenders er det en lidt anden historie. Aktiviteterne stoppede, som nævnt, i foråret 1970 på grund af militærtjeneste og videreuddannelse. Kontakten blev dog vedligeholdt og omkring 1972 begyndte jeg og min bror, Ib, der havde spillet i et andet Brønderslevband, The Blues Progress, med tilslutning kort efter af Poul Vejby, at lave lidt musik
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i tiden ånd på akustiske guitarer. Det var noget psykedelisk noget med kryptiske tekster. I
foråret 1973 medvirkede alle ved indspilningerne af min hovedopgave i musik på Hjørring
Seminarium. Og i løbet af de næste år begyndte vi at spille igen med nyt repertoire med
mere vægt på instrumentalsiden frem for den flerstemmige sang.
I 1978 kom Søren Tipsmark med på trommer i stedet for Mogens Dyrberg, og vi havde en
hel del arrangementer i årene derefter.
FARS
En begivenhed, der for alvor bragte nyt liv i orkesteret, var deltagelsen som studiemusikere
på en LP plade med tekster og musik af Kjeld Torbjørn fra Slåbrock Band. Han skulle bruge nogle rutinerede musikere på et pladeprojekt med en slags dansk punk med satiriske tekster. Vi indspillede hos Stuck Ranch ved Nibe i 1980, og orkesteret, som blev dannet til
pladeprojektet, bestod af Pretendersmedlemmer, Knud Møller og Jacob Mygind samt en
anonym sangerinde. Efter en navnekonkurrence i popbladet ”Ung nu”, blev orkesteret døbt
”FARS”. Vi havde i øvrigt en lille talemåde: ”I aften spiller FARS på Mors!”
Desværre blev LP’en ikke nogen succes, men vi fik musik- og studieerfaring, som er kommet os til gode senere.
I 1986 udgav vi i The Pretenders og FARS en 20 års jubilæumsavis og spillede to jubilæumskoncerter på henholdsvis Sysseltinget i Hjørring og på Skraaen i Aalborg. Derefter afleverede vi alle vores memorabilier, kontrakter, regnskaber, avisartikler mv. på Vendsyssel
Historiske Museum. Vi afleverede dog ikke instrumenterne, og fra tid til anden mødes vi
stadigvæk for at ”trykke” den af. Derudover spiller vi til hinandens runde fødselsdage, og
fra 2006 er Mogens Dyrberg også kommet med igen
Vi har over 150 numre på bånd fra vores lange ”karriere”, og vi arbejder på at restaurere de
bedste numre samtidig med, at vi genindspiller nogle af de, vi gerne ville have haft på bånd.
Her mere eller mindre omkring efterlønsalderen, kan jeg konstatere, at det med musikken i
vores unge dage, har været en livslang interesse, der har givet anledning til livslange venskaber, mange timers hårdt arbejde og mange timers glæder sammen.
Når vi alle er ude af arbejdsmarkedet, tror jeg, vi vil mødes noget oftere, og så vil det stadig
lyde som i vores ungdoms dage, ”I love Jennifer Eccles, I know that she loves me….!”

Hjørring, juli 2008
Jens Dalgaard-Nielsen

NB. Artiklens data skal tages med de forbehold, tidsafstanden naturligt giver anledning til.
Oplysningerne i artiklen har jeg fra en gennemgang af Brønderslevsiderne samt spalten
med ”Forlystelser” i Aalborg Stiftstidende januar 1960 til september 1970, fra henholdsvis
John Nielsens og Martin Bøgilds scrapbøger, fra øvrige materialer, som jeg har gemt fra
dengang samt fra samtaler med kammeraterne.
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Billederne er fra vore (Pretenders) egne fotoalbums samt fra Bjarne Nielsen, Freddi Christiansen, Jens Nørgaard og Søren Nørgaard.
Ansvaret for formuleringerne og artiklen som sådan, er alene mit.

Forfatteren er født i 1946 i Roskilde, og havde sine teenageår i Brønderslev. Oprindelig lærer med mange år i folkeskolen. Siden uddannet merkonom, HD og cand.merc. Arbejdet
som reklamekonsulent og journalist ved flere medier. Sluttede arbejdsmarkedet som voksenunderviser med speciale i organisationsteori, markedsføring og læring via internet.
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