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Billeder - artikler fra gemmerne

Var jeg blandt de første, der hørte
Red Squares i Danmark?

Historien er som følger:

I februar måned 1966 var jeg sammen med min bror til søndags-pigtrådsmatine i Håndværkerforeningen i Varde. Det var
The Yarrows fra Esbjerg, som skulle spille for os. Som vanen
tro, gik vi op på balkonen og satte os, for så kunne vi bedre
overskue det hele - og vi absolut ikke til dans nogen af os.
The Yarrows var gode, virkelig gode, syntes vi. De sang ﬂerstemmigt og det lød virkeligt ﬂot bl.a Nowhere Man, husker
jeg.

The Yarrows - pigtrådsgruppe fra Esbjerg.

Håndværkerforeningen i Varde - nu Medborgerhuset

Da vi nåede hen sidst på eftermiddagen og det hele så småt var
ved at slutte, skete der noget på scenen. Der kom fem fremmede unge mænd op på scenen, og begyndte at snakke med
The Yarrows. Hvad skete der? Det hele virkede lidt underligt.

Men meningen var åbentbart, at de fremmede skulle gi’ et nummer på Yarrows instrumenter, men lidt underligt var det, og så
havde de to sangere - hvad skulle det gøre godt for?
”Round - Round - Round - Round - I get Around - lød det fra

scenen, da orkestret satte gang og Wau - vi nærmest ﬂøj tilbage
i sædderne. Aldrig før havde vi hørt noget lignende. Var The
Yarrows gode - så var de her gutter mange gange bedre. Det
var ikke specielt rafﬁneret, men hold da op, hvor lød det godt.
Nu kunne vi lige pludselig se ﬁdusen med to sangere. Det var
surf-musik a la Beach Boys og falsetsang som Four Seasons
og så her i Varde. Vi kendte godt nok I Get Aound fra Beach
Boys, men vi havde aldrig før hørt sådan noget blive spillet live
i Danmark. Hvem var de fem gutter, der spillede, som vi aldrig
havde hørt før. Vi ﬁk et par numre mere, og så var det slut.
På vejen hjem snakkede vi om det, vi lige havde hørt. Hvem
var de? De var ikke nogen, som vi hverken havde set eller hørt
om.
Svaret kom, da BEAT udkom næste gang. Så kunne vi læse,
at en ny engelsk gruppe var kommet til landet, med hele to

Forud for arrangementet var der selvfølge en del omtale i de
lokale aviser, kunne jeg se, da jeg besøgte mine forældre. Og da
kunne jeg læse, at det ikke var helt forkert, det der med at være
den første. I artiklen fra dagbladet Vestkysten, kunne jeg læse
følgende:

Ja, de besøgende i Mælkepoppen i Esbjerg, hørte nok Red
Squares før mig.
NB: Hvorfor Red Squares den søndag eftermiddag skulle på
en lille tur til Varde, ved jeg ikke. Måske var de bare med The
Yarrows.

1989: Pigtrådsmusik i ”Kartoffelhallerne” i Esbjerg. Daimi & The Swingers, Sharons med Johan Lind og
ikke mindst Red Squares

forsangere, og da vi så billedet, var det nemt at se, at det var
de fem, vi havde hørt i Håndværkerforeningen - nemlig Red
Squares.
Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg jo! så var jeg
nu nok ikke blandt de første, som oplevede Red Squares i Danmark, men noget om historien er der dog alligvel.
I 1989 blev der arrangeret en stor pigtrådsrevival i Kartoffelhallerne i Esbjerg, og som gammel Varde-dreng, var det da noget,
jeg absolut skulle opleve, bl.a. fordi en del gamle grupper blev
gendannet netop til denne lejlighed.
Der var Daimi med The Swingers - Johan Lind med Sharons og
så -RED SQUARES.

Udklip fra den første tid Red Squares var i Danmark.
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