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Dm Gamle Månd Og Hawtfra€n optræden I Lunden i midten af 197o'erne.

Lol<al pigtrådsmusil(
udl<ommer ibogform
Forfatteren
Chr. Rimestad
udgiverværk
om 18 års
horsensiansk rock-
historie til maj

Fredag 17- maj bliver Store
Pigtråds-dag i Horsens.

Da udkommer bogen "Va-
skedrengene, Raketterne &
Havet", som fortæller histo-

Scan QR-koden med din smart-
phone og find tidspunktet på det
hold der passer dig, eller besøg os
på weightwatchers.dk

TAB EN
TØJSTØRRELSE
OM Ir,IÅNEDENI
Lad Weight Watchers hjælpe dig, og kom de
overflødige kilo til livs! Med Weight Walchers kan
du tabe dig en tøjstørrelse om måneden. Meld dig
ind nu, og lad 2013 være året hvor du kommer de
overflødige kilo til livs en gang for alle.

FIND OS HER
HORSEN§, Strandkærvej 87,
Bowl n'fun (Lokale 2.1)
Hver mandag
Coach: Lone

lndefodbold - kun for piger
Et nyt fodboldstævne afuik-
les 9. marts hos Østbirk IF

Det er et cup-stævne i in-
defodbold, der får navnet
" Trailergaarden-Gantrup
Cup 2013".

De s€neste tre år har der
været en stor v:ekst i pige-
fodbolden i Østbirk, og det

rien om den horsensianske
rock'n'roll, pigtråds- og
beatmusik-

Bag bogen står forfatter
og journalist ved Horsens
Folkeblad Chr. Rimestad,
som tidligere i bogform har
fortålt bl.a. historien om be-
sættelse og modstandskamp
i Horserts og om Barakkeme
på Nørretorv.

- Men det skal ikke være
nogen hemmelighed, at den
kommende bog står mit
hjerte meget nær. Jeg er selv
vokset op med 196otrnes
musik, og for mig har re-
search og skriveartlejde væ-
ret en pragtfuld rejse ned ad
Mindemes Boulevard, siger
Chr. Rimestad.

Fra 1956 til 1974
Bogen lægger ud i 1956, da
rock'n'roll kom til Danmark
og meget hutigt til Horsens,
og fortæller bl.a. om, hvor-
dan KFUM spillede en vigtig
rolle, da byens unge tog den
nye musik til sig.

Derefter skildres de gyld-
ne pigtråds-år fra 1963 til
1968 med bands som The
Rockets, Jack And The Rip-
pers, The Stearn-Rollers og
The Roosters.

De sidste kapitler helliges
beatnusikken og bl.a. histo-
rien om Horsens' nok mest
legendariske band, Den
Gamle Mand og Havet.
Punktum sættes i 1974, da
dette orkester opløses.

Den 344 sider store bog
slutter med et leksikon over
bands og spillesteder samt
en meget omfattende liste
over små og store musikbe-
givenheder gennem de 18 ar.

- Kildematerialet er inter-

views med en række af de
musikere, der var med den-
gang, scrapbøger, avisartik-
ler og meget andet. Og med
følger et fzldigt udvalg afbil-
leder, fortæller Chr. Rime-
stad.

For 5O år siden
Udgivelsesdatoen 17. maj er
iLke tilfældigt valgt. For da
er det præcis 5O år siden,
byens bedst kendte pig-
trådsband. The Rockets, de-
buterede i Pallis Tivoli, som
var stillet op i den nu ned-
lagte have bag Håndværker-
foreningen i All6gade.

The Rockets er da også de
raketter, som optræder i tit-
len. Vaskedrengene henfø-
rer til et af de første
rock'n'roll-orkestre, Sir
Jumse And His wash-Guys,
mens Havet gennem mange
år har været kælenavnet for
Den Gamle Mand Og Havet.

Piglråd på Facebook
Allerede nu kan man tage
forskud på historien ved at
klikke ind på Facebook-
gruppen "Horsenspigtråd".

- Jeg oprettede gruppen
for et par uger siden med
den tanke, at d6r kunneieg,
når bogen udkom, samle
kommentarer og suppleren-
de oplysninger. Men der gik
ikke lang tid, inden gruppen
blev opdaget og taget i brug
af trl.a. nogte af musikeme
fia dengang. Så her ligger aI-
lerede mange billeder, og
pigtråds-årene debatteres
flittigt, fortæller Chr. Rime-
stad.

er årsagen til det nye tiltag,
hvor der spilles kampe i alle
rækker fia 6-års- til 13-års-
alderen.

Mange hold er allerede til-
meldt, oplyser Østbirk IF,
der forventer ca. 3O tilmeld-
te hold i alt, dvs. l8O piger.@Weightwatcher§


