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Peter Brothers: Svend Erik Jensen kaldet Erik Aae eller Eric Jensen eller blot Eric, 
forsanger - Finn Petersen, vokal, guitar - Jens Fiskers, vokal, bas, udsendte en række 
single-plader i perioden 1968-1972 plus en LP i 1971. Alt i bedste Dansktop stil og 
ofte med et tekstmæssigt ”twist” mod det morsomme og med anstrøg af en country-
lyd. Bruno Henriksen var producer på alle pladerne. I et interview kaldes BH oven i 
købet for ”trioens pladeproducer og kunstneriske leder” specielt med henvisning til 
nummeret ”Der er sol i dine øjne”, som røg ind på 1. pladsen på Dansktoppen. I alt 
havde gruppen 37 placeringer på Dansktoppen, fordelt på 5 plader. 
 

 
Produceren med ”sin” gruppe. 

 
Gruppens indspilninger er helt centreret om forsangeren, som nærmest synger med 
”back-up” frem for en egentlig trio med tre-stemmig sang. Jens Fiskers har den lyse 
stemme, som ind i mellem svæver over vokalen. På bagsiden af coveret til gruppens 
eneste LP har en anonym skribent disse knapt så heroiske betragtninger: ”Erik Aae 
er sangtrioens førstekraft og tillige en udmærket guitarist. Finn Petersen, der også 
spiller guitar, optræder ind imellem som tekstforfatter, og Jens Fiskers er ensemblets 
habile basspiller.” Deres PR-mand må ha’ været på ferie… 
 
Inden Peter Brothers blev samlet, havde Erik Aae (Aae var hans kones pigenavn) 
samlet erfaring i Four Jacks, hvor han afløste Bent Werther, da denne gik solo i 
1964. (Han købte oven i købet Werthers Gibson guitar for 6.000 kr. Den blev dog 
stjålet under en optræden på Maxim i Randers i 1970). Four Jacks bestod da af: Poul 
Rudi, James Rasmussen, Erik Aae og John Mogensen. (Diskografi for Erik Aae og 
Four Jacks, se til sidst.). Han har også medvirket i duoen Liz & Eric, som indspil-
lede på både Tono og Hit Records sidst i 50’erne. Han var også med i sanggruppen 
”Four Hawaiians”. Og inden da var hen med i beatgruppen The Hit-Makers (eller 
Hits-Makers) ikke at forveksle med den senere så kendte gruppe The Hitmakers. De 
udgav én plade. 
 
Jens Fiskers havde forinden spillet guitar i et 8 mands Swingorkester omkring 1958. 
I 1959 var han med i gruppen ”Playing Chaps”, som bestod af: Leif Wassar, guitar, 
piano, vokal, hans bror John Wassar, trommer og Jens Fiskers, guitar og vokal. 



 

 
”Playing Chaps” ca. 1960 - Jens Fiskers – John Wassar – Leif Wassar 

Foto: Leif Wassar 
 

Trioen deltog i en konkurrence på Friluftsscenen på Bakken – og vandt! 
Førstepræmien var et antal optrædener på Bakken restauranten Valhalla. 

 
På et tidspunkt blev gruppen udvidet til en kvartet, idet sangerinden Grethe Stilborg 
kom med. (Hun var senere den ene halvdel af duoen ”Grethe og Peter”) Nu kaldte de 
sig ”The Spinners”. 

 

 
John Wassar, Jens Fiskers, Grethe Stilborg, Leif Wassar 

Foto: Leif Wassar 
 
Kvartetten spillede en del til dans på Børge Kisbyes danseskole i Kødbyen i 
København og da twisten gjorde sit indtog i 1962 turnerede de med Kisbyes dansere 
i de svenske folkeparker. 



 
I 1963 dannede Jens Fiskers, Leif Wassar, hans kone Rie og (formodentlig) hendes 
bror en sangkvartet. 
 
I 1967 svarede Jens Fiskers på en annonce, hvor man søgte en sanger og bassist. Det 
var Finn Petersen og Erik Aae, som søgte en tredjemand. Det blev Fiskers som fik 
jobbet, og i et halvt års tid øvede de på Pejsegården – gratis – mod at optræde til 
danseskolens afdansnings- og andre baller. 
 
Gruppens første ”professionelle” optræden var til et modeshow i Odense den 28. 
nov. 1967. Der foreligger en kontrakt med ”Levende Reklame A/S”, som giver dem 
dækning af rejse- og fortæringsudgifter (anslået til 150 kr.) samt en aftale om at 
optræde ved et Mode- og Julegaveshow i Ballerup den 3. december, som vil kaste 
350 kr. af sig. Disse første optrædener kaldes ”prøve-engagementer”. Fyens Stifts-
tidende har en større anmeldelse af modeshowet, men nævner ikke underholdningen 
med ét ord! 
 
I en stor annonce i Ballerup-Måløv Avis, fremhæves Matty Peters som eneste op-
trædende ved Juleshowet. I en lille artikel inde i bladet, nævnes: ”Den amerikanske 
negersangerinde Matty Peters er aftenens topsolist, men der venter også en anden 
overraskelse, idet den nye sanggruppe Peter Brothers, der for første gang optræder 
offentligt, skal underholde. Dette indslag i aftenens program bliver ikke det mindst 
spændende.” OK, det var så anden gang de optrådte, men en fin omtale. 
 
Den 15. februar 1968 underskrev de tre en ”overenskomst” med Nordisk Polyphon 
Aktieselskab (NPA) for to år, hvor de skulle medvirke ved mindst 8 indspilninger af 
grammofonplader. Hvis et medlem stod for arrangementet af en melodi, var dette 
arbejde inkluderet i den betaling de allerede fik! Og det var: 4 % af den vejledende 
udsalgspris i Danmark og 3 % i udlandet. (Dog minus udgiften til pladeomslag! Og 
Moms! Og så kun for 90 % af de solgte plader.)  Polyphon garanterede gruppen en á 
conto betaling på 900 kr. pr. singleplade – til deling. 
 
Til gengæld fik gruppen ret til at godkende indspilningerne. Det var ikke alle, som 
havde den ret. For selskabet var der en klausul om, at selvom gruppen opsagde 
kontrakten ved udløb, så skulle Polyphon have muligheden for at modsvare et evt. 
tilbud fra anden side og holde på dem yderligere ét år. 
 
Kontrakten var underskrevet af Bruno Henriksen.  
 
Polyphon orienterede Gramex om, at gruppen var i gang med at indspille plader, og 
Gramex, som opkræver vederlag fra radio og tv for både selskaber og kunstnere, var 
så venlig at anmode de tre om at melde sig ind, med en bemærkning om, ”at der 
intet kontingent betales for medlemskab af Gramex”. De meldte sig naturligvis 
straks ind. 
 
Herefter gik det slag i slag for Peter Brothers. De optrådte en del gange på 
Pejsegården i ”Go-Go Clubben”. Pejsegården var (og er) et stort sted med store 
festlokaler og en meget stor danseskole (Bendixens). Her mødte de Bo Bendixen, 
som de kom til at akkompagnere ved flere lejligheder. 
 



 
Nogle af de allerførste engagementer 

 
I studiet arbejdede gruppen på den første plade og endelig i juni kom den på gaden 
og det med fin omtale i selskabets nyhedsbrev: 
 

 
Den første singleplade var stort set skrevet af gruppen selv og fik fin plads i  

NPA’s nyhedsbrev og producere Bruno Henriksen var – ikke overraskende - meget 
begejstret: 

 



 
 

Peter Brothers optrådte ved et show til fordel for Biafra 24. juli 1968 i Skelskør med 
en række andre kunstnere, men hovedattraktionen var dog en boksekamp mellem 
Tom Bogs og Egon Thomsen, selvom det kun var en opvisningskamp. 
 
Gruppen blev ved flere lejligheder nævnt i aviserne for deres gode optræden. I for-
bindelse med ovenstående blev bl.a. skrevet: ”Peter Brothers sang så hele Lyst-
skoven swingede, der var klasse bag de tre dygtige medlemmer.” Imens fortsatte 
Peter Brothers deres engagement på Pejsegården. 
 
I en anmeldelse af ”Tobias” og ”Hvis blot jeg vidste” skriver BT den 3. okt. 1968, at 
indspilningschef Bruno Henriksen, har så stor tiltro til de tre, at han allerede har 
bestilt single nr. 3. Den skulle hedde ”Smilet er væk i dine øjne” med musik af Erik 



Aae og tekst af Finn Petersen, men den titel blev aldrig indspillet, men den blev 
anvendt når de optrådte live. 
 
”Tobias” der imod gav anledning til lidt postyr, idet Thøger Olesen havde en kon-
trakt med forlaget Sweden Music om, at han havde retten til at lave danske over-
sættelser af de sange, som de repræsenterede. Så da Peter Brothers lavede ”Tobias” 
røg han i blækhuset, da det var en af de melodier, han havde retten til. Han skrev 
selv – som Peter Mynte – en anden tekst til melodien. Gert og Step by Step indspil-
lede den som ”Hej Henrik”. I et sidste brev til gruppen afrunder han dog ”sagen” 
med, at han sætter pris på konkurrence, så han lader nåde går for ret. (Thøger Olesen 
og hans pseudonymer - alle relateret til krydderurter! - sad i forvejen på langt de 
fleste Dansktop-tekster). 

 
Og så blev der fremstillet ”business-card” til gruppens leder: 
 

  
 
Den 9. november 1968 optræder Peter Brothers bl.a. sammen med det nye håb 
Birthe Kjær i Forum ved Volmer Sørensens Show Boat. Betalingen er 400 kr. (”en 
symbolsk betaling” som der står i aftalen med Johnny Reimar). 
 
Flere anmeldere er inde på, at gruppen – nu hvor Four Jacks er opløst – er en slags 
erstatning for dem, idet de synger lige så godt. Thøger Olesen, er inde på det samme, 
idet han siger i en ”blindebuk” i Aktuelt om ”Hvis blot jeg vidste”: ”John Mogen-
sen. God frasering, God musikalsk sang. Sjovt arrangement.” Flotte ord fra en 
ekspert. 
 
På spørgsmålet: Har en dansk sangtrio noget at lave? fortæller Erik Aae i et inter-
view i Frederiksberg Bladet den 9. januar 1969: 
 
”Det er ikke overvældende, men ind imellem sker der lidt. Vi går stærkest ind for 
pladeproduktionen og udgiver om kort tid vores tredje plade.  
 
De to første blev ingen overdådig succes, selvom den ene opnåede at ligge en uge på 
Dansktoppens niendeplads. 
 
Men vi fortsætter, og har planlagt endnu en plade foruden den før omtalte. Det er jo 
nærmest også endnu kun en hobby. Vi elsker det hele og går stærkt op i det. Tre 
gange om ugen nødes vi og øver, så vi gør virkelig noget ud af det. 
 



Bladet spørger: Hvad med optræden? 
 
I det års tid, vi har sunget sammen, har vi vel optrådt ude en halv snes gange, mest 
til baller i foreninger. 
 
- Hvor tror De, De finder Deres publikum? 
 
Ja, det er vel næppe de helt unge, der foretrækker vores musik, nok snarere dem over 
20. 
 
- Og trioens fremtid? 
 
Det er langt fra sikkert, at vi rigtigt slår an, men skulle det ske, vil vi til hver en tid 
være parat til at opgive vores arbejde og helt hellige os vores musik. Man har jo lov 
til at håbe. Lad os nu se, hvordan det går med de to næste plader.” 
 
Erik Aae var afdelingsleder hos AGA Lyskopiering, Jens Fiskers var servicekon-
sulent i papirbranchen og Finn Petersen var planlægningsassistent i batteribranchen. 
 
I februar 1969 udkom den første LP i serien ”Helt i Toppen” og Peter Brothers 
anden single var med. Birthe Kjærs ”Arrivederci Franz” var slagnummeret. Samtidig 
kom den første afregning fra NPA. Den omhandlede salg af de to første singler i 
andet halvår 1968: ”Gi’ mig lov fru Skov” havde solgt 208 eks. og ”Hvis blot jeg 
vidste” havde solgt 446 eks. Samlet skulle gruppen have lige godt 200 kr. for dette 
salg (31 øre pr. solgt singleplade), men da de havde fået 2 x 900 kr. á conto, skyldte 
de faktisk 1.500 kr. til NPA!! 
 
Den tredje udgivelse fik også fin plads i NPA’s nyhedsbrev: 
 

 
 

Udsendt i marts 1969 
 

Den fjerde singleplade adskiller sig fra de tre første ved at Peter Brothers 
akkompagnerer sig selv uden hjælp fra andre musikere. Sangen ”Den lille ”pop”-



dreng” var blevet omtalt i aviserne som ”Walther”, og de gjorde meget ud af, at det 
var gruppen selv, som havde skrevet både teksterne og musikken. 
 
Samtidig skrev Finn Petersen til Danmarks Radio ved programsekretær Ole 
Mortensen (kendt som medlem af adskillige sanggrupper bl.a. Boolsen-kvartetten), 
om ikke Peter Brothers kunne få lov til at aflægge mikrofonprøve. Det var nødven-
digt at bestå en sådan for at få lov til at optræde i radioen. Gruppen havde haft et 
halvt løfte fra Harry Felbert om en optræden i et af hans radioprogrammer, efter at 
han havde hørt et bånd de havde indspillet i starten af deres musikalske karriere. 
Men desværre døde han (i marts 1968) uden at løftet blev opfyldt. 
 
I brevet tager Finn Petersen afstand fra de første tre af Peter Brothers plader: ”De 
første tre er allerede lavet og findes i Radiohusets arkiv, men må jeg her indskyde, at 
ingen af disse er selvvalgte numre, men blot hastesager der skulle få os anbragt på 
Dansktoppen hurtigst muligt. Vi mener selv, at de ovennævnte numre langt fra giver 
et sandt billede af vores formåen.” Gruppen har åbenbart ikke levet op til kontrak-
tens ordlyd om, at de havde retten til den endelige godkendelse af pladerne. 
 
Det lykkedes for gruppen at få en mikrofonprøve og de bestod den, så nu var vejen 
banet for at optræde i radio og TV og ikke kun afspilning af plader. I brevet fra DR - 
dateret 11. nov. 1969 - anføres: ”De vil herefter lejlighedsvis kunne medvirke i 
underholdningsafdelingens udsendelser med indslag efter opgave”. 
 
I mellemtiden (aug. 1969) var Peter Brothers kommet i stald hos Egon Glarborg Jør-
gensen, som ”solgte” dem for 750 kr. pr. optræden på Sjælland (og i København), 
950 kr. på øerne og 1300 kr. i Jylland og på Bornholm. Men så fulgte der også en 
stak billedkort med. 
 

 
 
Den fjerde singleplade er så endelig ”eget valg” og begge sider er skrevet af gruppen 
selv og de akkompagnerer sig selv uden hverken rytme eller orkester. Den bliver 
heller ikke den store succes. Den bliver testet til Dansktoppen, men kommer ikke 
ind, selvom Philips gør hvad de kan i deres nyhedsbrev, hvor singlen får næsten hele 
forsiden i sept. 1969. Det var siden med ”Pop”-drengen, som blev testet og flere 
anmeldere mente, at den anden side ”Søde Mimi”, var den bedste af de to, faktisk at 
det var den bedste indspilning indtil nu med Peter Brothers. 
 



 
Nyhedsbrev for september 1969 

 
Allerede 14 dage efter bestået mikrofonprøve, fik Peter Brothers deres radiodåb. Det 
foregik i radioudsendelsen ”Palmehaven” som Ole Mortensen stod for. Optagelserne 
fandt sted 27. nov. efter en prøveaften hos Nimb og udsendelsen blev sendt den 6. 
dec. 1969. Samlet honorar var 1206 kr. men prestigen oversteg langt dette beløb. At 
komme i radioen gav jo chancen for at blive kendt i hele kongeriget. Gustav 
Winckler og Birthe Kjær var de øvrige medvirkende. Peter Brothers sang fire numre 
i alt, to numre i hver afdeling af showet, som varede næsten 2½ time 
 

 
Men kun Gustav Winckler blev nævnt i avisernes programoversigt 

 
Ekstra Bladet havde en artikel om en ny dansedille: Hucklebuck – som blev lanceret 
af Bendixens danseskole (søskendeparret Bo og Britt) og med et billede fra skolen 
med Peter Brothers på scenen, antydes, at de ”formentlig inden jul indspiller … en 
plade med Hucklebuck…”. Hvilket de ikke gjorde, selvom BT Lillejuleaften påstår, 
at de allerede har indspillet den. 



 
Året sluttede med en optræden i Herlev hvor de tre høster fine anmeldelser. Finn 
Petersen spillede guitar til Bo Bendixen og til operasangerinden Merete Nathansens 
del af showet. ”Stort og fortjent bifald også til akkompagnatøren, som for tilfældet 
blev Peter Brothers guitarist. Det klarede han fint.” 
 
Der kom også en nytårshilsen fra pladeproducer og mentor Bruno Henriksen, hvor 
han skriver: ”Vi sætter en fast og støt kurs mod ”toppen” i det nye år, og - vi skal 
nok nå den!!!”. I januar indgik gruppen en kontrakt med Landforeningen S.O.R.U. 
om en stribe optrædener landet rundt. Jens Fiskers har stadig checken på 1.050 kr., 
hvor Handelsbanken har stemplet ”Betaling nægtes”… 
 
I slutningen af 1969 havde Finn Petersen to tekster på Dansktoppen, men ikke med 
sin egen trio. Det var Grethe & Peter med ”Lad os love hinanden” som fik én uge 
som nr. 9 og Ulla Bach med ”Din gamle automobil”, som fik 8 uger med en 3. plads 
som det højeste. 
 
I juni 1970 deltog Peter Brothers i den første Skandinaviske Country and Western-
festival, som blev afholdt i Stavanger i Norge over tre dage. Den norske gruppe 
”Boothill” vandt Norgesmesterskabet, den svenske gruppe ”Rank Strangers” fra 
Dalarne blev nordiske mestre, mens Peter Brothers blev nr. 2 og fik to sange på den 
LP-2 (den første norsk producerede dobbelt-LP!), som udsendtes senere samme år.  
 
I juni 1970 udkom gruppens femte singleplade og som sædvanlig fik de stor plads i 
nyhedsbrevet: 
 

 
 

Samtidig tog det professionelle Eugén Tajmer Booking over. I juli 1970 indgik Peter 
Brothers en aftale for foreløbig ét år. 

 
Jens Fiskers fortæller, at Bruno Henriksen troede så meget på dem, at selvom kun en 
enkelt af de første udgivelser solgte godt, så blev han ved med at lade dem indspille 
og udgive. På et tidspunkt kom BH med en tysk schlager og bad dem indspille den. 
Gruppen mente ikke det var noget for dem, men BH fremførte, at nu havde pladesel-
skabet brugt en masse penge på dem uden at få nogen igen, så nu skulle de gøre ham 



den tjeneste. Det var ”Der er sol i dine øjne”, som blev så stor en succes, at det fik 
dem alle tre til at opgive deres civile arbejde og koncentrere sig om musikken. Eller 
som BT formulerer det: ”Peter Brothers - nr. 1 på Dansktoppen med ”Der er sol i 
dine øjne”, bliver professionelle pr. 1. september som følge af stor efterspørgsel på 
trioen fra hele landet.” (Det blev nu først fra den 1. oktober.) En beslutning, som 
kom til at koste dem alle tre ægteskabet, da de altid var på turné. Indtil da havde de 
måtte sige nej til alle bookinger uden for det Storkøbenhavnske område på hverdags 
aftener, da de skulle passe deres civile arbejde. 
 
Philips udnævner ”Der er sol i dine øjne” til sommerens plade og da den 20. juni 
bliver testet til Dansktoppen, går den ind som nummer 4, og den 1. august indtager 
den førstepladsen. Dog sammen med Royal Strings’ ”Jeg drømte mig en drøm i 
nat”. Men den 15. august indtager de førstepladsen alene og pladen bliver på Dansk-
toppen til udgangen af oktober. Birgit Lystagers ”Løb Samson, løb” slår dem af 
førstepladsen i september. 
 

 
Den store dag er oprunden – Peter Brothers ligger nr. 1 på Dansktoppen 

og Bruno Henriksens nytårsønske er gået i opfyldelse… 
 

 
og han var glad! 

 
BT skriver i juni om gruppen, at de skal på Festivalrunden… første stop bliver en 
fire-dages tur (med fruer) til Østtyskland. De skal medvirke i – Schlagerfestival 



1970 - i Rostock, hvor de skal synge originalversionen af deres nye hit - ”Deine 
Himmelblauen Augen” - og deres egen ”Den lille ”pop”-dreng”.  Ulla Bach deltog 
også. 
 
Helmer Olesen var med som dirigent og roste det 50 mand store orkester, som det 
mest professionelle han nogensinde havde arbejdet med. 
 
Førstepræmien er 15.000 D-mark. Schlagerfestivalen kunne ses i Østtysk tv den 25. 
juni. Peter Brothers vandt ikke den store præmie (de blev nr. 6 af 15 deltagere), men 
havde en god første tur til udlandet. Den næste tur – i september - gik til Østberlin, 
hvor de opholdt sig en uge for lave TV. Udsendelsen kunne ses i Østtysk TV den 27. 
september. Under opholdet gæsteoptrådte gruppen i både Leipzig og Magdeburg. 
 

 
Peter Brothers på sightseeing i Østberlin. Deres guide boede  

sammen med Etta Cameron  
(læs om dén tragiske historie i hendes biografi. ”Hun gav smerten vinger”)   

og for Jens Fiskers var det at sidde sent om aftenen og ud på de tidlige  
timer og synge med Etta, den største oplevelse han har haft i musikken. 

 
I august sendte Eugén Tajmer Booking en prisliste ud, og man kan se, at selvom 
Peter Brothers pryder forsiden og har en nr. 1 på Dansktoppen, så er de stadig en af 
de billigste grupper. Mellem 1200 – 1500 kr. afhængig af rejselængden.  

 



 
Et foto fra aug. 1970 fra en af de mange optrædener, der fulgte i kølvandet på  

nr. 1 hittet. 
 
Den 14. november kunne man se og høre Peter Brothers i FARVER i Otto Leisners 
”Pladeparade”, som blev genoptaget efter 7 års pause. Som et af ugebladene skrev: 
Gamle vittigheder og nye sange. 
 

 
Fra Pladeparade. Peter Brothers havde en del besvær med at lære dansetrinene,  

så de kunne følge de tre piger. Men til sidst lykkedes det. 
 

Ifølge Frederiksberg Bladet var gruppen allerede den 8. oktober i TV-studiet og den 
23. oktober i radiostudiet for at indsynge et 15 minutters indslag i et underholdnings-
program. Det var i Radiohusets koncertsal med ”Pop i Top”, hvor de øvrige medvir-
kende var Kai Ewans' orkester med Aase Werrild, Papa Bues Viking Jazzband, 



Grethe Ingmann og Freddy Fræk. Claus Walter var vært og Ole Mortensen tilrette-
lægger. 
 
Ved årets udgang kunne man i BT læse om, hvad det betyder at komme på 
Dansktoppen. Det var meget forskelligt, hvad de enkelte kunstnere fik ud af det. 
Royal Strings havde ligget længst på listen - i over syv måneder - men kun solgt 
8.500 eks. af ”Hvor er det sted”. Peter Brothers lå 18 uger med ”Der er sol i dine 
øjne” og solgte 13.000 eks. Birgit Lystager med ”Smilende Susie” havde fået mest 
ud af det og havde solgt 36.000 eksemplarer af pladen. På trods af de lave salgstal, 
gav Dansktoppen alligevel brød på bordet, idet kunstnerne blev landskendte gennem 
udsendelserne og det gav en masse engagementer. 
 
I et ugeblad kunne man læse om Eugén Tajmer, som ”havde været nede og suge 
grundvand” som han selv udtrykte det, om en konkurs, men nu var han indehaver af 
Danmarks største impresariobureau med over 100 kunstnere i stalden. En håndfuld 
af dem var inviteret til ”nytårsfest” så bladet kunne tage nogle billeder af festklædte 
”kendisser”, som morede sig. 
 

 
Nytårsfest om sommeren til ære for fotografen. Peter Brothers sidder til venstre. 

Billedet er taget inden de fik noget at drikke, tror jeg! 
 



 
om sommeren skulle der også reklameres for Tajmer Booking! 

 
Gruppens sjette singleplade fik sædvanen tro, stor plads i Philips’ nyhedsbrev: 
 

 
Singlen udsendt i november 1970 uden andet end et billede af coveret.  

Nu er de jo kendte! 
 
I sommeren 1971 optrådte Peter Brothers i Ronalds Tivoli. Ronald var Peter Bellis 
svoger, så Ulven Peter var hovednavnet, men en stribe kendte kunstnere optrådte på 
festpladsen på skift. Peter Belli havde ”Peter Bellis Cirkus-Varieté” med en diminu-
tiv scene. De optrædende var udover Belli og Peter Brothers Fakiren Togani, som 
slugte ild og stak nåle i sig selv.   
 
Det blev også til engagementer på Bakken på Friluftsscenen, hvor Volmer Sørensen 
stod for løjerne. Og på Dyrskuet, hvor også ”Slangepigen Anniqa” optrådte. Og til 
Skanderborg-Regattaen over to dage og en lang række sommerfester i feriebyerne.  



 
I Se & Hør kunne man se en oversigt over de mest populære kunstnere i Danmark 
og en liste over de dyreste. De to ting fulgtes nemlig ikke ad! De dyreste: Otto Bran-
denburg lå i top med 2950 kr. - Otto Leisner var nr. 2 med 2800 kr. To x Otto var de 
dyreste men Bjørn Tidman var den mest populære og kostede kun 1700 kr. – Dario 
Campeotto var næstmest populær til 1800 kr. og Peter Brothers 9. mest populær og 
kostede 1950 kr. pr. optræden. 
 
I april udkom den syvende single med Peter Brothers: 
 

 
 

I maj 1971 udkom så endelig Peter Brothers’ første og eneste LP. Anmeldermæssigt 
gik det ikke så godt, som man nok havde håbet. I Politiken kunne man læse: ”Som-
me tider kan man slet ikke finde ud af Peter Brothers. De er afsindigt populære, og 
pladeselskabet påstår, at det skyldes: rigtigt repertoirevalg, sikker rytmisk fornem-
melse og en usædvanlig tydelig diktion. Man kan ikke frakende dem nogen af 
tingene, blot konstatere, at en flad diktion udmærket kan være tydelig. Og sådan for-
holder det sig. Der er noget ved trioen, der får en til at ro, at den ta’r gas på alt det 
ordinære i dansk popmusik, eller også er brødrene bare helt professionelt ordinære. 
Deres seneste LP er en samling jævne popperier, der også efterlade en i nogen tvivl 
om, hvorvidt de virkelig tager det hele så alvorligt som deres publikum garanteret 
muligvis gør”. 
 



 
10 af de 14 sange var nye indspilninger  

 
Den ottende single udsendtes i august 1971 og var med to af de nye sange fra LP’en: 
 

 
Hermed havde både Peter Brothers og NPA levet op til kontrakten:  

Otte singleplader på 2 år. Plus en LP. 
 

Den 1. maj 1971 underskrev de tre medlemmer af gruppen en aftale, hvoraf fremgår, 
at Erik Aae ”bekræfter herved overfor Finn Petersen og Jens Fiskers, at jeg fra og 
med den 1. september 1971 ønsker at fratræde som medlem af sangtrioen Peter 
Brothers.” Han startede en solokarriere og lagde ud med en succes ”Mamy Blue”, 



som gik ind på Dansktoppen og sikrede ham et stort hit, men det blev hans eneste 
soloplade. 
 
Da trioens nye single udkom, var Erik Aae allerede gået ud af trioen og erstattet af 
Erik Rasmussen. 
 
Om sin indtræden i Peter Brothers fortæller Erik Rasmussen selv: 
(se hans hjemmeside: http://www.ermusik.dk) 
 
Det er desværre ikke meget jeg kan bidrage med, men lidt måske. Jeg husker ikke 
helt hvordan jeg blev bragt på banen som emne til Peter Brothers, men som jeg 
husker var det fordi Jens Fiskers var ansat på Tajmer Booking og jeg spillede i et 
lokalt band (Blue Swingers) som spillede for Tajmer. Om det på denne måde bragte 
os sammen husker jeg ikke. Jeg husker blot, at jeg blev kontaktet af Jens Fiskers og 
spurgt om jeg havde lyst til at indtræde i Peter Brothers og inden for ret kort tid var 
det en realitet.  
 
Jeg havde forsøgt at lure min forgængers fraseringer af og tilpassede min stemme, 
så den passede ind i deres kendte lyd. 
 
Det var en forrygende tid med masser af job og hele tiden udfordringer på den 
musikalske gade, men lige så hurtigt det startede, lige så hurtigt stoppede det… 
 
Jeg var med på den sidste store succes de havde ”Frihed her, frihed nu”. 
 
Tajmer Booking udsendte en pressemeddelelse den 23. august, hvor gruppens meri-
ter indtil nu bliver ridset op og det nye medlem bliver nævnt for første gang. 
Samtidig medsendes en lister over priser for Tajmers kunstnere. Peter Brothers er 
blandt de dyreste: fra 1800 til 2500 kr. pr. optræden afhængig af afstanden. 
 
Bornholm, som er blandt de der skal betale mest, havde dog råd til at hyre trioen til 
årets 4 dage lange Blomsterfest i juli. Trioen optrådte dog kun den ene dag, men til 
gengæld så to gange. Det var en luksustur, idet gruppen fløj med SAS til Rønne – ud 
og hjem samme dag. Det kostede 200 kr. pr. mand. 
 
I august var gruppen med til at festligholde åbningen af en nyistandsat restaurant i 
Svendborg. Sevilla hed den – efter ejeren fru Sevilla Karen Madsen - og ”gæsterne 
vil ikke alene se en dansebar, hvor intet er sparet, men Sydfyns eneste varieté af 
internationalt tilsnit”. Der var Dansktop underholdning af alle de kendte sangere på 
skift. 
 
I september var de igen på Bornholm til en 100 års Jubilæumsfest for Rønne 
Handelsstandsforening, som havde hyret 100 kunstnere, som skulle spille over alt på 
øen den 18. september. John Mogensen var det store trækplaster, da han lige havde 
udgivet ”Dybbøl Mølle”. Peter Brothers skulle optræde tre forskellige steder: Holms 
Hotel, Højers Hotel og Villa Nova. 
 
Man nåede aldrig at få lavet pressebilleder med den ny sanger Erik Rasmussen, så 
det var de gamle med Erik Aae, der stadig blev brugt til avisomtalerne. 
 
Den 8. oktober skriver Jens Fiskers, Finn Petersen og Eugén Tajmer under på 
følgende: 
 



”På et venskabeligt møde med Peter Brothers d.d. på vort kontor, er vi blevet enige 
om, at Peter Brothers’ kontraktlige forpligtelser med Eugén Tajmer Booking med 
øjeblikkelig virkning er bragt til ophør.” Gruppen følte ikke at de fik de afregninger, 
som de skulle have og gik i vrede. Selvom Jens Fiskers fortsatte med at være ansat 
på Tajmer Booking lidt endnu. 
 
I januar 1972 udkommer den eneste plade med Erik Rasmussen i trioen og den 
sidste i navnet Peter Brothers: 

 
 
Den går direkte ind på en 2. plads på Dansktoppen og sikrer trioen en sidste succes. 
Samtidig kan aviserne skrive om problemerne mellem de oprindelige medlemmer. 
Da pladen udkommer, har Finn Petersen også forladt gruppen og han har nu slået sig 
sammen med Erik Aae, og i 1974 udsender de en single, hvor de kalder sig Peter 
Bros.  
 
Da Erik Aae og Finn Petersen var de første medlemmer af Peter Brothers og gennem 
en annonce fik fat i Jens Fiskers, mener de, at de skal have retten til navnet. Jens 
Fiskers og Erik Rasmussen mener, at Erik Aae overhovedet ikke længere har noget 
med Peter Brothers at gøre, da han har fraskrevet sig medlemskab og da Finn 
Petersen gik, sagde han: ”Behold bare Peter Brothers-navnet”, men da der skulle 
underskrives en aftale, fortrød han, så nu havde man sat en sagfører på sagen. Det 
endte med, at det hele endte i ingenting. Ingen sag og ingen kamp om navnet, som 
ingen brugte mere. Der blev afholdt et afslutningsmøde, hvor alle fire medlemmer 
og tidligere medlemmer deltog foruden Johnny Reimar, Helmer Olesen og Bruno 
Henriksen. Det endte med, at de alle fik et tilbud om at få udgivet en single-plade i 
eget navn, men tilsyneladende er det kun Finn Petersen, som fik noget ud af det. 
Erik Rasmussen rykkede og rykkede for at få lavet sin plade, men uden held. 
 
Da Jens Fiskers og Erik Rasmussen havde deres civile arbejde, måtte de sige nej, 
tak, til en tourné Danmark rundt til 32 byer med alle de andre Dansk-top kunstnere. I 
stedet sprang Erik Aae og Finn Petersen til som Peter Brothers (foruden at Erik Aae 
var med som solist!) 
 
Det blev det sidste man hørte til sangtrioen/-duoen Peter Brothers live. 
 



På plader med kor(-piger) er det Lecia og Lucienne, der synger. 
 
En stor tak til Jens Fiskers, som har udlånt plader, scrapbøger mv. til denne illustre-
rede diskografi. Og til Erik Rasmussen, som velvilligt har tilføjet info. Og til Bjarne 
Pedersen og Gert Michelsen for info om de tidlige ting med Erik Aae Jensen. 
 
René Aagaard 
Allerød marts 2012 
 
 
 

 
Peter Brothers: Finn Petersen, Erik Aae og Jens Fiskers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peter Brothers – en illustreret diskografi 
 
År Matricenr. Titel mv.  Pladeselskab 
 
1968.04.24. 355 337-1F Gi' mig lov fru Skov (45 omdr.) Philips PF 355 337 
  Miss Frenchy Brown 
  Producer Bruno Henriksen 
  Ervan Coleman/Finn Petersen 
  Peter Brothers med rytme (bas, piano, trommer) 
  Sten Holkenov, piano?, Jens Fiskers, bas 
  og John Steffensen?, trommer 
 

 
Fra v: Finn Petersen, Erik Aae og Jens Fiskers 

 

   
 

1968.04.24. 355 337-2F En skrue løs (45 omdr.) Philips PF 355 337 
  Producer Bruno Henriksen 
  Erik Aae (Eric Aae)/Finn Petersen 
  Peter Brothers med rytme (bas, piano, trommer) 
  Sten Holkenov, piano?, Jens Fiskers, bas 
  og John Steffensen?, trommer 
 
 



 

 
som det ses, blev der indspillet to sange mere som ”PRØVE!”,  

samtidig med deres debutplade. 
 

1968.04.24.  Baby Talk ikke udsendt 
1968.04.24.  Bagateller ikke udsendt 
  Prod. Bruno Henriksen 
  Peter Brothers 
 
 
Man må formode, at prøveoptagelserne er lavet først, men at man på denne tape, har 
lagt dem ind i ”tilfældig” orden for at få lavet prøveplader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1968.09.20. 355 347-1F Hvis blot jeg vidste (45 omdr.) Philips PF 355 347 
  Producer Bruno Henriksen 
  Ray Cedrik/Finn Petersen  
  Peter Brothers 
  orkester under ledelse af Steen Holkenov 
 (1968)  også på LP: Helt i Toppen 1 Polyphon XPY 855 704 
 

 
Honoraret – eller rettere forskuddet – på 900 kr. blev udbetalt den 20. sept. 

Bruno Henriksen skriver: ”Det er en festlig plade, som absolut må kunne finde vej 
til Dansk-toppen.” Og det gjorde den også. Den 24. nov. 1968 blev ”Hvis blot jeg 

vidste” placeret som nr. 9. 
 

   
 
1968.09.20. 355 347-2F Tobias (45 omdr.) Philips PF 355 347 
  Cab driver 
  Producer Bruno Henriksen 
  C. Carson Parks/Finn Petersen  
  Peter Brothers 
  orkester under ledelse af Steen Holkenov 
(1968)  også på LP: Helt i Toppen 1 Polyphon XPY 855 704 
 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1969.02.24. 355 354-1F En plads i solen (45 omdr.) Philips PF 355 354 
  Battle hymn of the Republic – (General Napoleon) 
  Producer Bruno Henriksen 
  Trad. Ken Wall/Finn Petersen 
  Peter Brothers 
  orkester under ledelse af Steen Holkenov 
(1968)  også på LP: Helt i Toppen 2 Polyphon XPY 855 705 
 

 
 

   
 

1969.02.24. 335 354-2F Hvis du vil (45 omdr.) Philips PF 355 354 
  Producer Bruno Henriksen 
  Johnny Nash/ 
  Per Juul & Allan Hondé (Thøger Olesen) 
  Peter Brothers 
  orkester under ledelse af Steen Holkenov 
(1968)  også på LP: Helt i Toppen 2 Polyphon XPY 855 705 
 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1969.09.01. 355 363-1F Den lille "pop"-dreng (45 omdr.) Philips PF 355 363 
  Producer Bruno Henriksen 
  Erik Aae (Eric Aae)/Finn Petersen 
  Peter Brothers 
  også på LP: 
(1969)  Helt i toppen 4 (LP)  NPA XPY 855 708 
 

 
 

   
 
1969.09.01. 355 363-2F Søde Mimi (45 omdr.) Philips PF 355 363 
  Producer Bruno Henriksen 
  Finn Petersen 
  Peter Brothers 
 

 
 

 



1970 6019 005-A Der er sol i dine øjne (45 omdr.) Philips 6019 005 
  Deine Himmelblauen Augen 
  Producer Bruno Henriksen 
  Ralf Arnie, Klaus Munro/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
  Peter Brothers m. Orkester under ledelse af Helmer Olesen 
  Også på LP: 
 (1970) Helt i toppen 6   Philips 6403002 
1971  Peter Brothers  Philips 6403 502 
  Og på CD: 
 (1993) The real dansktop  Polydor 517933-2 
 (1969) Stjernedrys 6: 14 danske toptitler  National CD 81547 
 (1996) Det bedste fra dansktoppen 1970-71(CD-2)  
                                                        EMC 7071210 CD 81503 
 (1997) Dansk fra 70'erne, nr. 4  National CD 81608 
 (2006) Så længe jeg lever - 
          Alle tiders Dansktop Slagere (CD-2) UMD 985 431 6 
 (2008) The real dansktop  Hithouse Production HP 200836 
 

 
 Pladen blev nr. 1 på Dansktoppen i august 1970 og holdt sig  

18 uger i Top 10, og var klart gruppens største succes. 

   
 
1970 6019 005-B Så klapper fælden i (45 omdr.) Philips 6019 005 
  Producer Bruno Henriksen 
  Heinz Gietz /John D. Jensen (Victor Skaarup) 
  Peter Brothers m. Orkester under ledelse af Helmer Olesen 
 (1970) Helt i toppen 7 (LP)  Philips 6403 003 



 

   
To forskellige covers 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1970 6019 019-A Søde pi'r i Spanien (45 omdr.) Philips 6019 019 
  Producer Bruno Henriksen 
  Ralf Arnie/Victor Skaarup 
  Peter Brothers  
  ork. under ledelse af Helmer Olesen 
 (1970) Helt i toppen 7 (LP)  Philips 6403 003 

 

 
Pladen kom ind på Dansktoppen i uge 47/1970 som nr. 7  

og steg til nr. 4. var på listen i ialt 9 uger. 
 

   
 
1970 6019 005-B Kærlighed kommer  Philips 6019 019 
                          som et lyn (45 omdr.)  
  Producer Bruno Henriksen 
  Hans Buch/Victor Skaarup 
  Peter Brothers  
  ork. under ledelse af Helmer Olesen 
  også på: 
1971  Helt i Toppen 8 (LP) Philips 6403 008 
1971  Peter Brothers (LP) Philips 6403 502 
 



     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1970.06.07.  Første Skandinaviske  Country C 1002/03 
                   Western-Festival (LP-2)  
  Live-optagelse fra Den første Skandinaviske 
  Western-Festival, afholdt i Kuppelhallen i Bjergsted, 
  Stavanger 6-7. juni 1970. Første dag var forbeholdt 
  norske kunstnere og anden dagen kom de udenlandske 
  gæster med. Fra Danmark deltog endvidere en duo: 
  Ben og Lonni. 
 
  I give it up to you 
  Buck Owens/Don Rich 
  I don't care (Just as long as you love me) 
  Buck Owens 
  Peter Brothers 
 

 
 

 
Denne udgivelse var den første norsk-producerede dobbelt-lp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1970 6019 025-A Jeg ta’r en lille een Philips 6019 025 
1971 6019 025-A Jeg ta’r en lille én (LP) Philips 6013 008 
1973 6019 025-A Bo Bendixen (LP) Fontana 6340 022 
  ”Helt i Toppen 8” 
  Indspillet i Rosenberg Studiet på Fr.berg. 
  Producer Bruno Henriksen 
  H.J. Jensen/EPE 
  Bo Bendixen 
  og hans legekammerater (= Peter Brothers) 
  med John Steffensen på trommer 
  ”Legekammaraterne” sørger for en ”live-stemning”,  
  som formentlig skal ligne Vise-Vers-Husets. 
  koblet med: 
(1970 6019 025-B) Det skal jeg garantere jer for Philips 6019 025 
  Producer Bruno Henriksen 
  Folkevise bearb. af Erfred Fabricius 
  Bo Bendixen  
  med ork. under ledelse af Jørn Grauengaard 
  også på: 
1973 6019 025-A Bo Bendixen (LP) Fontana 6340 022 
 
Jens Fiskers mener, at de måske også indspillede ”En kort – en lang”, som Bo Ben-
dixen var helt vild med på dette tidspunkt. Den udgivne version med Bo Bendixen er 
imidlertid med et børnekor fra Pejsegården og Jørn Grauengaards orkester fra 1972. 
 

 
På bagsiden har Bo Bendixen skrevet og tegnet en julehilsen til Jens Fiskers 

 

   
Peter Brothers akkompagnerer kun på side 1 



 

 
 

   
 

 
Bo Bendixen afholdt Vise-Vers-Hus aftener på Pejsegården, hvor Peter Brothers 

akkompagnerede ham. Jens Fisker fortæller, at efter indspilningen af ovenstående, 
gik de alle i Bjørnekælderen – inviteret af Bo Bendixen – for at spise og drikke. 
Da der skulle betales, viste det sig, at aftenens vært ingen penge havde fået med, 

men hans ry var så godt, at han fik kredit til næste dag, for der var ingen 
af de andre, som havde penge i den størrelsesorden, der skulle erlægges her! 

 



1971 6090 031-A Man ska' ta' det,  Philips 6019 031 
             som det kommer (45 omdr.)  
  Producer Bruno Henriksen 
  Jerry Hubbard/Victor Skaarup 
  Peter Brothers & kor 
  orkester under ledelse af Helmer Olesen 
  også på: 
1971  Peter Brothers (LP) Philips 6403 502 
 

 
Pladen blev nr. 8 på Dansktoppen i uge 15/1971 og holdt i 3 uger 

 

   
 

1971 6090 031-B Sikke't held (45 omdr.) Philips 6019 031 
  også på: 
  Producer Bruno Henriksen 
  Fred Jay/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
  Peter Brothers 
  orkester under ledelse af Helmer Olesen 
  Også på: 
1971  Peter Brothers (LP) Philips 6403 502 
 
 
 
 



1971  Peter Brothers (LP) Philips 6403 502 
  Producer Bruno Henriksen 
 
  Side 1: 
  Man ska’ ta’ det som det kommer (fra single) 
  Jerry Hubbard/Victor Skaarup 
 
  Kærlighed kommer som et lyn (fra single) 
  Hans Buch/Victor Skaarup 
 
  Mame (ny indspilning) 
  Jerry Herman/Peter Spar (Victor Skaarup) 
 
  Nu (ny indspilning) 
  Words 
  Brdr. Gibb/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
  også på LP: 
 (1971) Ti vi ka’ li’ Melody 2453 005 
 
  Et lyn slog ned (ny indspilning) 
  Hans Blum – Peter Beil/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
 
  Jeg elsker dig fordi! (ny indspilning) 
  I love you because 
  Leon Payne/Allan Hondé (Thøger Olesen) 
 
  Ta’ og vær’ lidt munter (ny, men siden udsendt på single) 
  Roger Miller/Victor Skaarup 
 
  Side 2: 
  Sikke’t held (fra single) 
  Fred Jay/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
 
  Vi vil dele alt i livet (ny indspilning) 
  Peter Beil/Peter Spar (Victor Skaarup) 
 
  Der er sol i dine øjne (fra single) 
  Deine Himmelblauen Augen 
  Ralf Arnie, Klaus Munro/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
 
  På lørdag (ny, men siden udsendt på single) 
  Erwin Halletz/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
 
  Dine øjne er så blå som himlen (ny indspilning) 
  Horst Christ – Rolf Motzek – Klaus Munro/ 
  Peter Spar (Victor Skaarup) 
 
  Går du fra mig Nuser (ny indspilning) 
  Erik Aae/Finn Petersen 
 
  Jeg vil hjælpe dig (ny indspilning) 
  Marden & Faria/Peter Spar (Victor Skaarup) 
 
  Peter Brothers 
  Orkester under ledelse af Helmer Olesen 



 

 
 

   
 

   
Billed af Finn Petersen og Erik Aae, selvom det er Peter Brothers med tre 

medlemmer, som synger. 
 



   
 
1971 6019 047-A På lørdag (45 omdr.) Philips 6019 047 
  Erwin Halletz/ 
  John D. Jensen (Victor Skaarup) 
  Peter Brothers 
  orkester under ledelse af Helmer Olesen 
1971  Peter Brothers (LP) Philips 6403 502 
 

 
 

   
   



1971 6019 047-B Ta' og vær' lidt munter (45 omdr.) Philips 6019 047 
  Producer Bruno Henriksen 
  Roger Miller/Victor Skaarup 
  Peter Brothers 
  orkester under ledelse af Helmer Olesen 
1971  Peter Brothers (LP) Philips 6403 502 
 
1972 6019 062-A Frihed her - frihed nu (45 omdr.) Philips 6019 062 
 (6010 på etiket)   
  Producer Bruno Henriksen 
  Freedom come, freedom go 
  Albert Hammond, Michael Hazlewood,  
  Roger Cook, Roger Greenaway/Victor Skaarup 
  Peter Brothers 
  Helmer Olesens orkester 
 

 
Jens Fiskers, Finn Petersen og den nye forsanger Erik Rasmussen  

som erstatter Erik Aae. Pladen blev nr. 2 på Dansktoppen i  
uge 5/1972 og holdt ved i 6 uger 

 

   
 
 
 
 



1972 6019 062-B Glas og lykke går i skår (45 omdr.) Philips 6019 062 
 (6010 på etiket) 
  Producer Bruno Henriksen 
  Rosemeier/Peter Spar (Victor Skaarup) 
  Peter Brothers 
  Helmer Olesens orkester 
  Også på: 
 (1996) Det bedste fra dansktoppen 1972-73 (CD-2) 
                     Egmont Music Club EMC 7273210 CD 81510 
 (1997) Dansk fra 70'erne, nr. 3 (CD) National CD 81607 
 
1972  Hanna (med de brune øjne) (45 omdr.) PMC PS 8011 
  Finn H. Petersen 
  Erik V. Rasmussen (Peter Brothers) 
  koblet med: 
  Kom med os ud i naturen (45 omdr.) PMC PS 8011 
1973  Beautiful Sunday 
  Boone/G.O. Meinert 
  Erik V. Rasmussen 
 
Indspilningen af “Hanna” fandt sted samtidig med hit-singlen ”Frihed her, frihed 
nu”, men blev ikke brugt af Peter Brothers. Efter opløsningen udgav forsangeren 
Erik Rasmussen to solo-singler og på den ene benyttede han den overskydende ind-
spilning af ”Hanna”, med trommer lagt på. Sangen er komponeret og skrevet af Finn 
Petersen, som gav sin tilladelse til udgivelsen. Det er således absolut sidste udgiv-
else med Peter Brothers som trio. 
 
(Bortset fra – måske – en Johnny Reimar Party plade fra 1972, hvor Peter Brothers 
var med i studiet og agerede publikum og korsangere. Det kunne være ”Johnny Rei-
mars Non Stop Party 3” som udkom på Philips 6318 012 i 1972. Helmer Olesens 
orkester akkompagnerede løjerne.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1974 6019 129-A Hvem mon går  Philips 6019 129 
   måneskinstur med Lise (45 omdr.)   
  Producer Bruno Henriksen 
  I. Levine, L.R. Brown/Claus Lyne 
  Peter Bros.  
  (kun Finn Petersen og Erik Aae som Peter Bros.) 
  Helmer Olesens kor og orkester 
  også på LP (som Peter Brothers):  
 (1974) 16 Danske Træffere Melody 2453 017 
 

 
 

   
 

1974 6019 129-B Dit trick med dit blik (45 omdr.)  Philips 6019 129 
  Producer Bruno Henriksen 
  Arnie, Henning, Jerry/Peter Spar (Victor Skaarup) 
  Peter Bros. 
  (kun Finn Petersen og Erik Aae som Peter Bros.) 
  Helmer Olesens kor og orkester 
 



   
Kun ” Hvem mon går måneskinstur med Lise” kom med på opsamlings LP’en. 

 
1971-1980? (1980) Portræt af en glad dansker (LP) Hamlet HPLP 1046 
   (1998) Portræt af en glad dansker (CD) Hamlet HAM 00043-2 
  Producer: Allan Mortensen 
 
  solist: Bo Bendixen 
  akk: Finn Zieglers orkester 
 
  øvrige medvirkende:  
  Peter Brothers (Erik Aae, Finn Petersen), Jannie Høeg,  
  Winnie Hedegaard, Ole Rasmus og Allan Mortensen  
 
  Indhold: 
  Er din kone sur, lille Arthur? / Finn Petersen 
  En swingende boogie-woogie / Bent Håndstad 
  En håndfuld musik / Bart - Pratt - T. Steel/ Peter Spar 
  Jeg kan synge farver / Hamilton / Bo Bendixen 
  Personality / Lloyd Price - Harold Logan/ Robert Arnold 
  Blot slentre gennem regn /Robert R. Relley/ Otto Leisner 
  Den lille Ole / arr. Bo Bendixen 
  Æh-bæh-buh / C.V. Meincke - Victor Cornelius/  
  Maj-Britt Lassen 
  Det er ikke nemt at være grøn: Kermits sang / Fini Jaworski 
  Vores bryllupsdag / Pentelis Ghimis – Soricill/ Bo Bendixen 
 



 
 
Foranstående indspilning markerer enden på Peter Brothers, både som trio og duo.  
 
Efterfølgende er listet de øvrige indspilninger, som medlemmer af gruppen har 
medvirket på før og efter Peter Brothers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Hit-Makers (The Hits-Makers) med Erik Aae Jensen 
 
Sangduo fra København som blev dannet i 1957 af Erik Aae Jensen (vokal) og Jør-
gen Brandt (vokal), som sideløbende hermed optrådte solo (og udsendte en række 
rockprægede singler i årene 1957-59 i Danmark i eget navn og i Tyskland under 
navnet Connie Quick). De debuterede samme år i Fyns Forum. 
  
Gruppens repertoire lå indenfor den blødere rock & roll-stil. De nåede at lave en 
enkelt plade inden duoen gik i opløsning i begyndelsen af 1961. Erik Aae fortsatte 
siden i Four Hawaiians og Four Jacks, medens Jørgen Brandt i en periode fungerede 
som roadie for The Cliffters og senere tog ophold i Tyskland. 
 
1960.10.31. 55831 Let’s Think About Living Philips 355 216 PF 
1960.10.31. 55831 Let’s Think About Living (Finland) Philips 355 218 PF 
1960.10.31. 55831 Let’s Think About Living (CD-4) Universal 1761114 
(2008)  ”Den Store Twistboks - Dansk Twist 1960-63”  
  Boudleux Bryant 
  Hit-Makers m. ork. under ledelse af Ib Glindemann 
  På etiketterne er duoen anført som The Hits Makers 
 

 
 

   
Scans: Bjarne Pedersen 

 
 
 
 
 
 
 



1960.10.31. 55832 Save The Last Dance For Me Philips 355 216 PF 
1960.10.31. 55832 Save The Last Dance For Me(Finland) Philips 355 218 PF 
1960.10.31. 55832 Save The Last Dance For Me (LP) Philips 6403 532 
(1974)  LP: Pop Før: Rocking Ghosts og 13 andre Popnavne  
1960.10.31. 55832 Save The Last Dance For Me (CD-4) Universal 1761114 
(2008)  ”Den Store Twistboks - Dansk Twist 1960-63”  
  Doc Pomus, Mort Shuman 
  Hit-Makers m. ork. under ledelse af Ib Glindemann 
  På etiketterne er duoen anført som The Hits Makers 
 
1960.10.31.  (I Can’t Help You) I’m Falling Too Universal 1761114 
(2008)  CD-4”Den Store Twistboks - Dansk Twist 1960-63  
  Robertson-Blair 
  Hit-Makers 
 
1961.01.24.  I Beg Your Pardon (CD-4) Universal 1761114 
(2008)  ”Den Store Twistboks - Dansk Twist 1960-63” 
  Don Gibson 
  Hit-Makers 
 
1961.01.24.  Weep No More My Baby (CD-4) Universal 1761114 
(2008)  ”Den Store Twistboks - Dansk Twist 1960-63”  
  M. Wilkin-John D. Laudermilk 
  Hit-Makers 
 
 Singlepladen blev udsendt 18.11.1960. Ovenstående tre af de i alt  
 fem uudgivne optagelser er medtaget i ”Den Store Twistboks –  
 Dansk Twist 1960-63” (4 CD’er) fra 2008. 
 

 
 

 De to sidste optagelser blev ikke brugt til boksen, da de ikke var så rockprægede: 
 
1961.01.24.  Dios  ikke udsendt 
1961.01.24.  Oh What A Feeling ikke udsendt 
  Hit-Makers 
 
Tak til Bjarne Pedersen for alle disse informationer og scans. 
 
 
 
 
 



Liz & Eric (Lizzie Kinsbøll og Erik Aae Jensen) 
 
Erik Ae har også medvirket i duoen Liz & Eric, som indspillede på Sonet og på  
Hit Records, som blev oprettet i 1957/58 af den knap 17-årige Paul Bach. Eric 
Jensen skrev næsten al musikken selv. 
 
Fra Steen Sørensens manuskriptet til bogen om faderen Arne Sørensen fra Four 
Hawaiians: “Eric Jensen var i forvejen kendt som den ene halvdel af sangerparret 
“Liz og Eric”. De havde succes med en række turnéer i provinsen og havde også 
indspillet grammofonplader. Han havde også haft lidt at gøre med Steen Holkenovs 
orkester, som på daværende tidspunkt (sommeren 1962) var nye i musikverdenen.  
Kort og godt, så vidste Eric, hvad det drejede sig om i praksis med at spille, synge 
og optræde.” Senere nævnes, ”at han sang på en meget affekteret måde der næsten 
nærmede sig det parodiske”! 
 
Tak til Paul Bach, Bjarne Pedersen og Gert Michelsen for info om Liz & Eric 
 
1957/58  Little serenade Hit H-r 701 
  G. Ferrio, Parsons, Turner 
  Liz & Eric with rhythm 
 
1957/58  Mama say  Hit H-r 701 
  Eric Jensen/Hoyer 
  Liz & Eric with rhythm 
 

 
Scans: Bjarne Pedersen 

 

   
EP Hit H-r 701 

Scans: Bjarne Pedersen 
   



1957/58  Gundaseless  Hit H-r 701 
  Eric Jensen/Hoyer  
  Liz & Eric with rhythm 
 
1957/58  A little kiss Hit H-r 701 
  Eric Jensen/Hoyer  
  Liz & Eric with rhythm 
 
1957/58  Funny little Doggie  Hit H-r 702 
  Eric Jensen/Hoyer 
  Liz & Eric 
  Orchestra directed by Steen Holkenov 
 

 
 

   
Scans: Bjarne Pedersen 

 
1957/58  Help me  Hit H-r 702 
  Eric Jensen/Hoyer 
  Liz & Eric 
  Orchestra directed by Steen Holkenov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1959.09.04.  Waterloo Tono ST 41100 
  Marijohn Wilkin, John D. Loudermilk  
  Liz og Eric  
 

   
Scan: Bjarne Pedersen 

   
Scans: Bjarne Pedersen 

  
1959.09.04.  Lipstick on your collar Tono ST 41100 
  George Goehring, Edna Lewis  
  Liz og Eric  
  med George Swenssons orkester 

 

   
 

Liz & Eric har ”Waterloo” med på mini-LP’en (single størrelse) 
”En aperitif fra Tono” Tono STD 1 



 
Erik Aae Jensen og Four Hawiians: 
 
Erik Aae (eller Eric Jensen, som han kaldte sig den gang) var kun med i gruppen på 
de to sidste af deres i alt 6 Columbia singler.  
 

Fra gruppens egen lokale avis: Vesterbrobladet 8. aug. 1962: 
 

 
Scan og copyright: Steen Sørensen 

 
 



KVIK studiet 3. juli 1962: Erik Jensen, el- guitar og lead-vocal, Finn Andersen, bas, 
Bjarne Nelson, banjo, Arne Sørensen, el-Hawaii guitar 
 

  
Erik Aae til venstre og Arne Sørensen i stolen 

Scan: Steen Sørensen 
 

De prøvede også med den nye forsanger i ”tronstolen” 

 
Scan og copyright: Steen Sørensen 

 
1962.07.03.  Sally Brown (45 omdr.) Columbia DD 750 
1962.07.03. (1963) Sally Brown (45 omdr.) Columbia DD 756 
  Arne Sørensen 
  Four Hawaiians 
 
1962.07.03.  Rosen er rosenrød Columbia DD 750 
  Roses are red 
  A. Byron, P. Evans/Aase Gjødsbøl Krogh 
  Four Hawaiians 
 



 
Båndæsken med ovenstående to optagelser 

 

 
Fra optaglesen 8. feb. 1963 i Roforeningen Kvik til et nyt cover. 

Fra v. Arne Sørensen, el-Hawaii guitar - Peter Dyring, bas –  
Bjarne Nelson, banjo - Erik Jensen el-guitar og lead-vocal  

Scan og copyright: Steen Sørensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTO studiet 8. februar 1963: Arne Sørensen, el-Hawaii guitar - Bjarne Nelson, 
banjo - Peter Dyring, bas - Erik Jensen el-guitar og lead-vocal og Gorm Lertoft, 
trommer. 
 
1963.02.08.  Min Sarie Marei (45 omdr.) Columbia DD 756 
  Arne Sørensen 
  Four Hawaiians 

 

 
Fra v. Arne Sørensen, Peter Dyring, Bjarne Nelson, Erik Jensen  

Scan: Steen Sørensen 
 

 
Originalbåndet med den sidste pladeoptagelse med Four Hawaiians 

Scan: Steen Sørensen 
 



 
En lille snut fra BT i forbindelse med pladeoptagelsen 8. feb. 1963 

Scan: Steen Sørensen 
 
Indspillet 1963 KVIK Studie, København; tekniker: Helge Albrechtsen - Arne  
Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, vocal – Peter Düring, bas –  
Eric Jensen, el-guitar, vocal 
 
1963   Old Time Religion ikke udsendt 
1963  The Light From The Lighthouse ikke udsendt 
1963  Ko Ko Hi ikke udsendt 
1963  Waters of Kalua ikke udsendt 
  Four Hawaiians 
 
DANMARKS RADIO  
Der blev indspillet i alt 12 udsendelser, men ikke alle er udsendt. Andre er klippet 
sammen eller redigeret ned i tid. Alle optaget: DR, Rosenørns Allé, København 
 
Aren Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, banjo, vocal - Finn 
Andersen, bas - Bent Madsen, ukulele, vocal –  
 
1961  ”Hawaii-Toner”  DR 
  Danmarks Radio. Udsendt P 2, 1961  
  Four Hawaiians 
 
Ellers ingen tilgængelig information 
 
1961.11.23.  Pladeparade DR TV 
  Four Hawaiians spiller Hawaii-musik   
  Lone Helmer synger: 
  Jeg kan ikke lade være med at synge i mit badekar 
  Anita Lindblom synger: Sån’t er livet 
  Den nye danske kvartet spiller Haydn 
  Rolf Björling synger: En dröm om kärlek 
  Blue Boys synger: Den sidste, tapre mohikaner 
  Wandy Tworek spiller et Københavnerpotpourri 
 
 
 
 



1963: Arne Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, ukulele, vocal – 
Peter Düring, bas – Eric Jenen, guitar, vocal – Udsendt P 2, 1. okt.  
 
1963  ”VI MØDES PÅ HAWAII”  DR 
  Vi Mødes På Hawaii (Kendingsmelodi) 
  Kai Wa Ho March (Instrumental) 
  Hula Blues (Instrumenal) 
  Ko Ko Hi 
  Vi Mødes På Hawaii (Kendingsmelodi) 
  Four Hawaiians 
    
  Resten af udsendelsen ikke bevaret  
 
1963: Arne Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, ukulele, vocal – 
Peter Düring, bas – Eric Jenen, guitar, vocal – Udsendt DR, P 2, ukendt dato  
 
1963  ”VI MØDES PÅ HAWAII”  DR 
   
  Vi Mødes På Hawaii (Kendingsmelodi) 
  Honolulu March (Instrumental) 
  The Huki Lau Song 
  Goodbye Hawaii (Instrumental) 
  Blue Hawaii (Instrumental) 
  Hei Hei Meisjelief 
  Maui No La Ka Oi – medley (Instrumental) 
  Waters Of Kalua 
  Vi Mødes På Hawaii (Kendingsmelodi) 
  Four Hawaiians 
 
1963: Arne Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, ukulele, vocal – 
Peter Düring, bas – Eric Jensen, guitar, vocal –  
 
1963  ”FOUR HAWAIIANS UNDERHOLDER”  DR 
  Udsendt DR, P 2, 3. februar 1963  
 
  Drifting and Dreaming (Kendingsmelodi) 
  Hawaii Tatoo (Instrumental) 
  Old Time Religion 
  The Light From The Lighthouse 
  Oh, Lonesome Me 
  Bill Bailey 
  Deep In The Heart Of Texas 
  Sally Brown 
  Bad Bad Dream 
  Hilo March (Instrumental) 
  Drifting and Dreaming (Kendingsmelodi) 
  Four Hawaiians 
 
 
 
 
 
 
 
 



1963: Arne Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, ukulele, vocal – 
Peter Düring, bas – Eric Jenen, guitar, vocal –  
 
  ”WESTERN FAVORITTER”  
  Udsendt DR, P 2, 3. december 1963 
 
  Down In The Valley (Kendingsmelodi) 
  Second Fiddle 
  Bouquet Of Roses 
  Katy Dear 
  Bill Bailey 
  Don’t Stop The Music 
  Deep In The Heart Of Texas 
  Down In The Valley (Kendingsmelodi) 
  Four Hawaiians 
 
1963: Arne Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, ukulele, vocal – 
Peter Düring, bas – Eric Jenen, guitar, vocal –  
 
  ”WESTERN FAVORITTER”  
  Udsendt DR, P 2, dato ukendt  
 
  Down In The Valley (Kendingsmelodi) 
  The Covered Wagon Rolled Along 
  Detroit City 
  Have I Told You Lately That I Love You 
  Send Me The Pillow You Dream On 
  Puttin’ On The Style 
  Cowboy Medley: 
  She’ll be coming round the mountain - 
  Oh Susannah - 
  The old folks at home - 
  On top of old Smoky 
  Down In The Valley (Kendingsmelodi) 
  Four Hawaiians 
 
1963: Arne Sørensen: Leader, Hawaii-gtr, vocal – Bjarne Nelson, ukulele, vocal – 
Peter Düring, bas – Eric Jenen, guitar, vocal – 4 bånd med optagelser 
 
  Down By The Riverside  
  Great Getting Up Morning  
  My Lord, What A Morning  
  Above And Beyond  
  Don’t Stop The Music  
  I Never See Maggie Alone  
  Bouquet Of Roses  
 
  Sarina (Instr.)  
  Under Vuggende Palmer (instr.)  
 
  This World Is Not My Home  
  Oh Marie, Jeg Vil Hjem  
  Playing Games (kun for sjov), 3 udgaver  
 
 



  Katy Dear (brudstykke)  
  Old Time Religion (2 udgaver)  
  Roses Are red (kvartet)  
  Roses Are Red (instr.)  
  Roses Are Red (Arne Sørensen vocal)  
  Light From The Lighthouse  
  Meet Me Tonight In Dreamland (brudstykke)  
  Four Hawaiians 
 

Tak til Steen Sørensen (søn af Arne Sørensen lederen af Four Hawaiians) 
 og Gert Michelsen for scans og info 

 
Erik Aae med Four Jacks, Three Jacks og Scandinavian Four: 
Erik Aae erstattede Bent Werther i Four Jacks og indspillede én plade med denne 
besætning (den sidste plade i navnet Four Jacks i det hele taget): Poul Rudi, James 
Rasmussen, Erik Aae og John Mogensen 
 
1963.10.17.  Cool water (45 omdr.) Odeon DK 1609 
  Bob Noland 
  arr. W. Grevelund 
  Four Jacks 
 

   
 

   
 
1963.10.17.  Your cheatin' heart (45 omdr.) Odeon DK 1609 
  Hank Williams 
  arr. W. Grevelund 
  Four Jacks 
 



Det kom som en overraskelse for Four Hawaiians, da de hørte, at deres forsanger 
havde indspillet med Four Jacks. Erik Aae havde kontrakt med Four Hawaiians til  
1. januar 1964, så der var faktisk tale om kontraktbrud! Men chancen har vel været 
for stor for Erik Ae til at han kunne lade den passere. Four Jacks var toppen af pop-
pen i denne periode. Singlen er ret sjælden. 
 
Da John Mogensen forlod Four Jacks fortsatte de tre andre som Three Jacks: 
Poul Rudi, James Rasmussen, Erik Aae - og indspillede: 
   
1964.05.04.  Loddy Lo (45 omdr.) Odeon DK 1618 
  K. Mann-D. Appel/Allan Hondé (Thøger Olesen) 
  3 Jacks  
  med Bertrand Bech og hans orkester 
 

 
 

   
 
1964.05.04.  Der er en vej (45 omdr.) Odeon DK 1618 
  My world of blue 
  Mike Hawker, Ivor Raymonde/Robert Arnold 
  3 Jacks  
  med Bertrand Bech og hans orkester 
 



 
EMI's æske med orkesterbåndet til ovenstående single.  

"3 Jacks" indsang siden vokalerne. 
 
1964.10.13.  Alle og enhver (uden kor) ikke udsendt 
1964.10.13. 7XKP 403 Alle og enhver (med kor) Odeon DK 1625 
            ka' bli' forelsket (45 omdr.)  
  Everybody loves somebody 
  Irvin Taylor, Ken Lane/Robert Arnold 
  3 Jacks  
  med Ole Høyer's kor & orkester 
 

 
 



 
”Tryk ud”-center 

 
1964.10.13.  Cin cin (uden kor) ikke udsendt 
1964.10.13. 7XKP 704 Cin cin (45 omdr.) (med kor) Odeon DK 1625 
  Cheat, cheat 
  Charles Blackwell/Victor Skaarup,  
  3 Jacks  
  med Ole Høyer's kor & orkester 
 

 
EMI's æske med orkesterbåndet til ovenstående single.  

"3 Jacks" indsang siden vokalerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1965.05.13. 7XKP413 Regn, regn, regn (45 omdr.) Odeon DK 1630 
  James Rasmussen 
  3 Jacks 
 

 
 

     
 

1965.05.13. 7XKP414 Bevar mig vel (45 omdr.) Odeon DK 1630 
  John Mogensen 
  3 Jacks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da John Mogensen kom tilbage var James Rasmussen gået ud (rejst til USA – hans 
bog: ”Jeg var en Jack” kan anbefales!) og de kaldte sig nu: 
 
Scandinavian Four  
og havde følgende medlemmer:  
Poul Rudi, John Mogensen, Erik Aae, Kaj Berglund – og de indspillede én plade:  
 
1965.10.28.  Se op, stil højt (45 omdr.) Columbia DD 773 
  Walk tall 
  Don Wayne/John Mogensen 
  Scandinavian Four 
 

  
Scans: Bjarne Pedersen 

 

   
 

1965.11.04.  Drømme (45 omdr.) Columbia DD 773 
  Heartaches 
  Al Hoffman/Georg Otto (Otto Leisner) 
  Scandinavian Four 
 
herefter blev Erik Aae afløst af Bjørn Thorsøe, og kvartetten kaldte sig: De NY Four 
Jacks. 
 
 



Erik Aae solo (som Eric Aae) 
 
1971  Mamy blue (45 omdr.) Philips 6019 060 
  Hubert Giraud/Thøger Olesen 
  Erik Aae (som Eric Aae) 
  med Helmer Olesens kor og orkester 
  De sidste 4 uger af 1971 lå den på Dansktoppen. 
  Som nr. 5 – 7 – 8 og 10 
  også på LP: 
 (1971) Helt i Toppen 10 Philips 6403 510 
 (1971) ti vi ka’ li’ Melody 2453 005 
 (1972) Alle tiders 2 Fontana 6340 016 
 

 
 

   
 
1971  Havdi dudi (45 omdr.) Philips 6019 060 
  Producer Bruno Henriksen 
  Flax, Lambert/John D. Jensen (Victor Skaarup) 
  Erik Aae (som Eric Aae) 
  med Helmer Olesens kor og orkester 
  også på LP: 
 (1971) Helt i Toppen 10 Philips 6403 510 
 (1971) ti vi ka’ li’ Melody 2453 005 
 



 
 

   
 
Finn Petersen solo: 
 
1976 2054 162-A Jeg er måske i Tappernøje Polydor 2054 162 
  Producer John Friis 
  Buck Owens/Finn Petersen 
  Bror Peter (Finn Petersen) 
  Kapelmester John Friis 
 

 
Finn Petersen solo 



 

   
 

1976 2054 162-B Boing Boing Boing Polydor 2054 162 
  Producer John Friis 
  Irwin Goodman/Blue Boys 
  Bror Peter (Finn Petersen) 
  Helmer Olesens orkester 
 
Så sent som i 1979 turnerede Finn Petersen som backing på en Bo Bendixen tur. 
 
Erik Rasmussen solo: 
 
Siden tiden i Peter Brothers har Erik Rasmussen ernæret sig som musiker og han har 
udgivet en håndfuld CD’er (tak for scans!). Det startede dog med to singler umiddel-
bart efter opløsningen af Peter Brothers. Den første single er også medtaget i Peter 
Brothers diskografien, da det er trioen, der medvirker på ”Hanna”: 
 
1973  Hanna (med de brune øjne) (45 omdr.) PMC PS 8011 
  Finn H. Petersen 
  Erik V. Rasmussen 
 
1973  Kom med os ud i naturen (45 omdr.) PMC PS 8011 
  Beautiful Sunday 
  Boone/G.O. Meinert 
  Erik V. Rasmussen 
 
1973  En virkelig ven (45 omdr.) PMC PS 8014  
  trad./Flemming Antony 
  Erik V.  
  med Leif Pedersen's orkester. 
 



 
 
1973  Jeg fik et rustent dollargrin (45 omdr.) PMC PS 8014 
  I could easily fall in love with you 
  Hank B. Marvin/Flemming Anthony 
  Erik V.  
  med Leif Pedersen's orkester. 
 
1999  I mine drømme:  Reca RCD 4562 
  14 sange af Tonny Aabo (CD)  
  komponist og forfatter Tonny Aabo 
  musik- & korarrangement Erik Rasmussen  
  producer Finn Reiner - studieteknik Finn Sørensen 
   
  Erik Rasmussen, sang – guitar: Finn Sørensen – 
  kor: Gurli Kærgård  
 
  Indhold:  
  Lad ankeret gå –  
  I mine drømme –  
  Kærlighedens konto – 
  En tåre –  
  Send en tanke af sted –  
  Når vinden vender – 
  Når man flyver af sted –  
  Der skal to til det der tæller – 
  Vi vil leve –  
  Send mig et smil –  
  Du er lyset der viser vejen – 
  I de stille stunder –  
  Sig til –  
  Livets lys 
 



 
 
2001  Mine sange (CD) Reca RCD 4569 
  Indspillet i E.R. Musikstudio 
  musikarr., producer, teknik: Erik Rasmussen 
  prod.assistent: Finn Reiner 
  teknisk assistance: Finn Sørensen 
 
  Indhold:  
  Tak kære mor / Tonny Aabo 
  Morgenskær / Jørgen Eluf-Erik Rasmussen –  
  Finn Sørensen, guitar 
  Du skal få min kærlighed / Tonny Aabo –  
  Finn Sørensen, guitar 
  Nu kommer det dejlige forår: Forårssang /  
  E. Rasmussen-Jørgen Eluf 
  Der går rygter / Tonny Aabo-Vester Møller 
  Gå nu stille / Erik Rasmussen-Jørgen Eluf 
  Hvor de vilde roser trives / Vester Møller 
  Den glade vagabond / Tonny Aabo 
  Jeg har en himmelhund / Tonny Aabo 
  Nu sker det snart ikke mer': Efterårssang /  
  E. Rasmussen-Jørgen Eluf 
  Dit lysende smil / Tonny Aabo - Finn Sørensen, guitar 
  Nøglen drejet om / Tonny Aabo 
  Et stille smil / Tonny Aabo 
  I den tusmørke luft / Tonny Aabo - Finn Sørensen, guitar 
  Jeg vil synge mine sange / Vester Møller 
  Jeg ved en lærkerede / Carl Nielsen-Harald Bergsted – 
  duet med Stefan Vidtøft 
  Erik Rasmussen med Finn Sørensen, guitar 
 



 
 
2004  Kald mig kærlig (CD-single) Reca RSCD 37 
  Vester Møller 
  prod. og mix: Jan Larsen 
  Erik Rasmussen 
 

 
 
2005?  Live i Fredericia (CD) Robin DMCD 3002 
   
  Indhold:  
  Blue jeans i New Orleans.- Vi skal gå hånd i hånd. 
  Sømanden og stjernen. - I biffen.  
  Vi har alle brug for kærlighed.  
  Kald mig kærlig / solist: Erik Rasmussen.  
  Valse-medley / solist: Erik Rasmussen.  
  Lidt go' musik. - Karl Herman og jeg. -  
  En lille ring af guld. - Skagens solnedgang. -  
  Billet mrk. - Himmelhunden. - Ta' med ud og fisk. -  
  Den lyse side. - Hej gamle ven 
  Robin (Sørensen) med Erik Rasmussen 
 
 
 
 



2005  Julesne (CD-single) Reca RSCD 45 
  Indhold:  
  Julesne 
  Erik Rasmussen-Lotte Riisholt 
  Bedstefars julesang  
  Erik Rasmussen-Lotte Riisholt 
  Erik Rasmussen med Lotte Riisholt (kor) 

 

 
 
2011  20 Rene Danske Vol. 2 (CD) AMC 
  Arr. og prod. René Taagehøj 
 
  Hvis jeg ku’ gi’ dig alt 
  René Taagehøj 
  Erik Rasmussen (kun dette ene nummer) 
 

 
 
 
 
 
 


