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”Pigtråds-pi’erne” fra O’ense

Billeder - artikler fra gemmerne

Les Filles

TIVOLIS KONCERTSAL Foto: Per Dalsgaard

Læs mere om Les Filles på Rune T. Kiddes hjemmeside http://runekidde.blogspot.dk/2012/02/danmarks-frste-kvindelige-rockband-les.html, hvor der 
bl.a. er et interview med Margit Nelleman fra 2009. Den lange og detaljerede historie findes i Boris Blinoffs bog ”Rock på Fyn”.

Jette Frandsen                                             Kirsten Pedersen        Gre Kristensen Margit N.Andersen

Der var ikke mange pigegrupper i det danske pigtrådslandskab i midten af tresserne, og de der var, havde store problemer med at slå igennem et meget 
mands/drengedomineret musikmiljø. Der var dog nogle få pigegrupper, som fik en rimelig men ofte kort succes bl.a. Butterflies fra Roskilde, (se deres 
egen hjemmeside, Queens/Cheetas (se Marianne Hall Christensens hjemmeside). Men der var også en del mere ukendte pigegrupper, som Parrots, 
Girls of Barbed Wire, Girls Group o.fl. Gruppen, det her skal handle om, er Les Filles fra Odense. Her er lidt billedmateriale og tekster fra blade og 
aviser fra mine gemmer.



Margit og Kirsten før dannelsen af L Fill

Der øv i dagligstuen med gruens første sanger, Lisbh Andersen. Læg mærke til, at Jette åbentbart forrak at spille 
tromme uden sko.



Originalt foto fra Alfred Christensen

L Fill fotografer i Alfred Christensens musikforrning i Holstebro. Gruen havde lige købt der hvide Kent-guitarer, som absolut ikke hørte til guitarern 1. 
divison. Om Selmerforstærkerne er der egne, må stå hen i d uvie, da Alfred Christensen nop reklamerede voldsomt for dem, og brugte enhver lejlighed til at få 
de mt populære gruer fotografer med Selmer forstærkere.
Som drengene var også pigerne ens klædte her i flotte blå kjoler med hvide kraver, men optrådte også i trøjer med L Fill påtrykt. 
Fra venstre Jette Frandsen, Kirsten Pedersen, Gre Kristensen og Margit Nelleman Andersen.

Politiken den 2. januar 1965





HIt april 1965



Vi Unge april 1965



Margit i ”Ladybirds”
Efter tiden med L Fill fortsatte Margit karrieren som topløs musikere i ”Ladybirds”, 
så her er lidt for husarerne.

Nyt Børge; 2. februar 1968



Interview med Jette Frandsen, der fortsatte sin karriere som janitshar i Odense Symfoniorkter.

Jette og Margit
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