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Tisvilde Pigtråds Festival Seminar 2022 

 

Vi har afholdt det 4. Pigtråds Festival Seminar den 14 til 16 marts med fin tilslutning 3 dage med 2 

dages overnatning på den dejlige Tisvilde Højskole, for ca. 36 deltagere om mandagen den 14/3 og 

for ca. 40 deltagere om tirsdagen den 15/3. Vi var heldige med vejret mandag og onsdag med høj 

sol, og gråt om tirsdagen men ingen regn.  

Vi fik igen i år taget et fællesfoto ved guld fiske dammen foran Højskolen, og alle fik et diplom for at 

deltage. Fællesfoto og diplom er blevet en tradition. 

Jeg har tidligere vist programmet, som vi fulgte uden ændringer. Rock Nalle kom hele vejen fra Fyn 

for at fortælle om sit liv. Nalle fortalte åbent om sine opture og nedture. Da han var 17 år og optaget 

af musik, så ville han til ”Musikkens Mekka” USA. Derfor tog han hyre på et skib og sejlede vi Ant-

werpen, men endte i Australien, hvor han mødte nogle musikere, og så var banen lagt. Rock Nalle 

kom hjem til Danmark efter ca. 2 år og fik flere store hits.  

Det jeg syntes var spændende at høre, var historien om ”de hvide sko”. Rock Nalle havde lige købt 

nogle fine hvide sko, da han mødte Kim Larsen, som gerne ville have de hvide sko. Dem ville Rock 

Nalle ikke af med, men så sagde Nalle: En sko for en sang. Kim Larsen fik begge de hvide sko, og et 

halvt år senere kom der et brev med 2 sange. Det var bl.a. ”Min Amanda”, som Rock Nalle sang for 

os. Rock Nalle delte en løbeseddel ud om museet om ham, som netop er åbnet i Hørve på Sjælland, 

telefon: 31316784. 

Derefter fik vi eftermiddagskaffe og lejlighed til at gå tur i det solskins smukke Tisvildeleje. Mange 

benyttede sig af muligheden til at nyde det gode vejr. Derefter var der kold buffet som aftensmad, og 

baren var åben med Bent. 

Om aftenen var der underholdning af et veloplagt band ”Johnny & HeartBeats”, hvis medlemmer er:  

Forsanger og guitar: Hans Jørgen (Jeg kaldte ham Johnny!), Lead guitar: Lars, Guitar: Jesper, Bas: 

Morten og Trommer: Niels. De havde sammensat et godt program og ind imellem fortalte de anekdo-

ter. Deltagerne kunne ønske melodier. Jeg ønskede en af mine favoritter ”Jambalaya”, som kan ses 

på Youube under Scanart Music.  

Jeg havde arrangeret en lille overraskelse for orkestret. Jeg havde inviteret min ven René fra De Hvi-

de Svaner i Karrebæksminde til Tisvilde, og overraskelsen var stor! René har spillet siden han var 

ca. 10 år i ”Dacapo” og i ”Some of Each”. 

Tirsdag formiddag kom pensioneret journalist Knud Ørsted (ham med den sorte pejlevogn fra DR!), 

som fortalte om Pigtråds orkestrene i 60erne og det store rykind af engelske bands og har en bag-

grund som journalist på Ekstra Bladet. Knud var med til at starte pop bladet Hit sammen med Jørgen 

de Mylius, Peter Abrahamsen og Johnny Reimar. Han var korrespondent for det engelske popblad 

Bill Board.  

Knud fortalte om de mange grupper der invaderede den danske popscene. Knud Ørsted var en af de 

få, som var sammen med The Beatles fra de landede i Kastrup den 4.6.1964, og til de fløj videre til 

Holland. Knud arbejdede også for Danmarks Radio og startede ”pejlevognen” med stor succes. 

Jørgen de Mylius, var den, der fandt på Tisvilde Pigtråds Festival Seminaret ved et møde med For-

stander Mogens Johansen en dag de mødtes en gang i 2017 ved Højskolens guld fiske bassin. Jeg 

er glad for at have Jørgen de Mylius, som ”fast inventar” til vore Pigtråds Festival seminarer.  

Jørgen har jo en fantastisk viden om Pigtrådsmusikken. Han var ud over alt muligt andet med til at 

redigere popbladet ”Hit”, som han også delte ud på sæderne i KB-Hallen den 4.6.1964. Jørgen viste 

nogle af sine mange billeder, hvor han har mødt verdensstjernerne. 

Om aftenen underholdt Bobby Molino & the Nutrockers. De mødte op i deres nye flotte dress fra sid-



ste år på Bakken. De havde lagt et varieret program med gamle melodier, som vi ikke så ofte hører. 

Jeg optog nogle videoer, men havde gerne taget nogle flere.  

Videoerne kommer på YouTube ligesom dem, som jeg tog med ”Johnny og HeartBeats”. Jeg ønske-

de min favorit melodi ”Red River Rock”, som de var så venlige at spille 2 gange, så jeg kunne variere 

optagelserne. Den kommer naturligvis på YouTube, så jeg kan se seernes reaktioner. Min video med 

Bobby Molino i Restaurant Sommerlyst på Bakken i 2019 er vist 15.600 gange på YouTube. Det sy-

nes jeg selv er flot. Jeg tror, at det er fordi, at det er fordi, at de spiller denne klassiske melodi med 

saxofon Jeg har fokuseret på Kevin med saxofonen. Det gjorde jeg så også denne gang på videoen 

med på YouTube. 

Den sidste dag startede med Ingvar Kristensen fra ”Chimbo’s Revival”, som gav sit populære ”One-

Man-Show”. Ingvar fortalte og parodierede og spillede på guitar. Ingvar kan vist anbefales til under-

holdning til fester med et begrænset budget. 

Efter Ingvar var jeg på og fortalte om dette års Pigtrådskoncerter. Desværre bliver der i år ikke 

”Tirsdags Pigtråd” på Dyrehavsbakken, selvom tirsdagen er ledig. Til gengæld afholdes den traditio-

nelle Hit House koncert på Runddelen med en ny arrangør. Der bliver flere andre Pigtrådskoncerter, 

som jeg vil oplyse om, når de ligger fast. 

Til sidst var der uddeling af diplomer til deltagerne og ”Erfa” med ris og ros og forslag til fremtiden, 

som nok vil være sidst i september for at få Corona og Influenza på afstand det tidspunkt med mindst 

risikofor smitte. 

Jeg har mange kendte og spændende navne på programmet til de kommende Pigtråds Festival Se-

minarer på Tisvilde Højskole, og jeg modtager gerne ønsker om navne og bands til min hjemmeside 

www.scanart.dk !  

Stor tak til Forstander Mogens Johansen, de frivillige hjælpere og de deltagende foredragsholdere og 

pigtrådsorkestre ved dette års ”Pigtråds Festival Seminar 2022”, hvor jeg synes, at vi havde nogle 

gode dage sammen om vor fælles interesse Pigtrådsmusikken fra, da vi var unge!  

Jeg glæder mig til vi ses igen! 

 

Holger Hagelberg 

Scanart Music  

mail: holger@scanart.dk  


