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Referat af turen til 
Rockmuseet - Ragnarock

Torsdag den 15. juni 2017
Turen begyndte på Sundbyvester Plads, hvor en minibus med 
plads til 18 personer kørte os til de to næste stop. Nogle kørte 
selv, så samlet var vi 22 personer
Vi startede omvisningen kl. 11, hvor en meget engageret guide fik 
fortalt en masse, i et meget hurtigt tempo, som jeg her vil forsøge 
at genfortælle noget af.
Dans: Omkring 1960 blev det moderne at gå til dans hos Børge 
Kisbye. Om lørdagen tog man ind til Flæsketorvet i Kødbyen, 
hvor Børge Kisbye havde baller med levende musik. Som husor-
kester spillede The Clifters, og der blev danset Rumba, Cha-cha-
cha, Jive og Jitterbug. 
Tøjet var tilpasset disse danse, med kast over hovedet og gennem 
benene, men det blev stoppet, da en danser blev tabt på asfalt. 
Rock for en sag: Melodi og budskab kan samle folk - Støt en 
sag med musik. Her så vi plade-cover med bl.a. RØDE MOR - 
JOMFRU ANE BAND - Plutonium - Atomkraft? Nej Tak! - Vi så 
NATASJA’s håndskrevne ark til sangen: Gi’ Mig Danmark Til-
bage! 
Fanbreve: Utroligt med den samling fanbreve. Der sendes kys 
og tegninger. Det kommer fra hjertet. Det er drømmen om at få et 
svar. At blive set i mængden. Om at dø, hvis man ikke får idolets 
adresse.
Otto Brandenburg var blevet doneret i fuld størrelse. Pigen som 
ejede ”papfiguren” havde med farve sminket ansigtet med stærk 
make-up. Det havde hun gjort i sorg over, at Otto Brandenburg 
var blevet forlovet.
Før der var studier: Med simple midler og gåpåmod når man 
langt. I 1958 findes ingen lydstudier for rock’n’roll-musikere. 
Men alle rum kan bruges - selv et toilet. Teknikken er ikke vild 
avanceret, men ambitionerne er høje. Lyden præges: den er rå og 
upoleret.
Mabel’s tromme: Mabel var et dansk band, som vandt Dansk 
Melodi Grand Prix i 1978 med ”Boom Boom”. Bandet boede i en 
villa i Stenløse, hvor en fan-skare nærmest boede foran huset, i 
håb om at se deres idoler.
Efter en time var omvisningen slut, og vi kunne så selv gå rundt. 
Kl. 12.30 havde vi bestilt bord i ”Café Ragnarock” hvor vi nød 
rabaldersmørrebrød, og sluttede af med kaffe og kage.
Betzy: Efter frokosten så vi Betzy, som vores omviser Sebastian 
havde fortalt om. Den tidligere Gasolin guitarist Franz Beckerlee 
havde besluttet sig for at donere bilen til rockmuseet. Betzy er en 
Plymouth Fury fra 1961, og var så populær blandt Gasolins med-
lemmer, at de valgte at skrive en sang til den.

Tak til alle for en god dag - Anny

Billederne er taget af Swenn Poulsen


