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At livet nogle gange ta-
ger uforudsigelige ruter, er 
72-årige John Andersen et 
lyslevende eksempel på. I 
begyndelsen af 1960'erne 
var den unge københavner 
i lære som møbelsnedker, 
mens han sang i fritidsban-
det The Sundowns på det 
hedengangne spillested Sie-
sta i Glostrup.

- Vi var ikke andet end et 
skoleorkester, men mana-
geren fra bandet The Rock-
ing Ghosts, som var stift et 
et lille år forinden, var oppe 
for at høre os, fordi de var på 
jagt eft er en sanger. I pausen 
blev jeg spurgt, om det ikke 
var noget for mig. De havde 
allerede masser af koncert-
kontrakter, så det trak lidt 
mere end at spille på Siesta 
et par gange om året, siger 
John Andersen.

Han faldt godt i hak med 
Hvidovre-bandet, der kort 
tid eft er skulle skrive dansk 
rockhistorie med sangen 
”Belinda”.

- Det var den første dan-
ske rocksang, der blev et 
hit i USA. Faktisk i hele ver-
den. Året eft er udsendte vi 
”Oh, Oh What a Kiss”, der 
også blev et kæmpe hit, og 
så turnerede vi ellers på 
livet løs fl ere år i træk i det 
meste af Europa. Vi rejste 
så meget, at det hele smel-
ter sammen. Jeg kan faktisk 
ikke huske, hvor vi spillede, 
første gang vi optrådte uden 
for Danmark, siger John An-
dersen.

 Han kan dog tydeligt hu-
ske, at bandet optrådte man-
ge gange på Fyn.

- Fyns Forum er ét af de 
steder, jeg husker klart. 
Men vi har også spillet på Re-
staurant Zoo (den nuværen-
de Restaurant Skovbakken 
red.) og andre steder i Oden-
se. På et billede fra 1966 op-
træder vi i Odense, men jeg 
kan simpelthen ikke huske, 
hvor det var, siger John An-
dersen.

Hellere øve
Inden bandet kom til udlan-
det, krævede deres manager, 
John Illum, at alle medlem-
mer gjorde deres uddannel-
se færdig.

- Dengang synes jeg, det 
var lidt mærkeligt, at han 
insisterede på, at alle band-
medlemmer skulle udlæ-
res. Men i dag giver det 
god mening. Dengang kun-
ne vi jo heller ikke vide, at 
The Rocking Ghosts ville bli-
ve så stor en succes. Jeg er ud-

John har spøgt i 54 år
The Rocking Ghosts er ét af Danmarks længstlevende rockorkestre. Som 
18-årig blev John Andersen kapret som forsanger til gruppen, der hittede 
internationalt året efter med sangen om Belinda. Den 72-årige frontmand 
er det eneste medlem, som har været med siden gennembruddet.

Mødet med Cliff  Richard 
og bandet The Shadows står 
også som et højdepunkt i 
karrieren.

- Der er ingen tvivl om, 
at det band, The Rocking 
Ghosts var mest inspireret 
af, var The Shadows. Vi spil-
lede sammen med dem fi re-
fem gange og havde man-
ge morsomme stunder. Jeg 
var faktisk på julekort med 
Cliff  Richard en årrække, det 
er sgu meget sjovt at tænke 
tilbage på, siger John Ander-
sen.

Guitaristen i The Rock-
ing Ghosts, Timm Bo Mad-
sen, formåede at imponere 
den britiske legende Hank 
Marvin.

- Timm havde bygget en 
ekkomaskine om, så den lød 
helt speciel. Den fi k Hank B. 

Øverst foto: Når man er populær, kan man tjene store penge på reklamer. Her er det bandet anno 1976, hvor der reklameres for 
kakao. Midterste foto: The Rocking Ghosts til koncert i Odense i 1966. John Andersen kan ikke huske, hvor det var. Måske kan læserne 
hjælpe? Nederste foto: The Rocking Ghosts møder Cliff  Richard and The Shadows i 1964 i Falkoner Centret. PPR-foto

dannet møbelsnedker, men 
har aldrig arbejdet inden 
for faget, siger John Ander-
sen.

At de fem medlemmer 
blev udlært, mens ”Belin-
da” storhittede og udlandet 
skreg på dem, er med til at 
understrege, hvorfor bandet 
blev døbt ”Pigtrådsmusik-
kens gentlemen”.

- Medlemmerne i The 
Rocking Ghosts har aldrig 
skejet ud, som så mange an-
dre bands gjorde. Vi kom al-
tid pænt klædt og tog hver-
ken narkotika, røg hash el-
ler smadrede hotelværelser. 
Vi kunne og kan godt lide en 
kold øl eft er en koncert, men 
ret meget mere end det er det 
aldrig blevet til, siger John 
Andersen.

Han mindes dog, hvordan 

andre rockmusikere tog for 
sig af retterne.

- Dengang delte man om-
klædningsrum, så jeg har da 
siddet sammen med med-
lemmerne fra The Rolling 
Stones, der bestemt ikke 
holdt sig tilbage på nogen 
måder. Det var sgu meget 
sjovt at sidde og småjamme 
med dem, men det, de hav-
de gang i med stoff er, sagde 
os ikke noget. Måske kaldte 
nogen os for kedelige, men 
vi ville hellere bruge dagen 
på at øve vores sange end at 
have tømmermænd, konsta-
terer John Andersen. 

På julekort med sir Cliff 
Ét af de største minder fra 
storhedstiden var ikke mø-
det med The Rolling Stones, 
men derimod en britisk kla-

rinettist, som de færreste un-
der 60 år kender.

- Engelske Acker Bilk, der 
døde i 2014, mødte vi på 
en turné i Tyskland, hvor vi 
spillede i Star Club i Ham-
borg. Han var kendt i hele 
verden på det tidspunkt på 
grund at sit hit ”Stranger on 
the Shore”. Vi skulle deltage i 
det samme tv-show fl ere da-
ge i træk og blev gode ven-
ner med ham. Han havde få-
et skrevet i sin aft ale, at der 
skulle stilles en Rolls Royce til 
rådighed døgnet rundt. Den 
fi k vi lov at låne af ham, når 
han ikke brugte den, og kør-
te også rundt med ham på 
sightseeing i Hamborg. Vi 
var enormt benovede over 
at køre rundt i sådan en fi n 
bil med en verdensstjerne, 
John Andersen.

AGEDRUP:Måske Leif Han-
sen også har historier 
med om Storebælt-stor-
me torsdag, når den tid-
ligere Romsø-beboer og 
skipper på postruten til 
samme ø er i caféen i Age-
drup Sognegård fra klok-
ken 10. Gennem tyve år 
en af to beboere på øen 
med blæst, bølger og dy-
reliv.  (RAS)

Romsø-borger 
i tyve år

ODENSE: Tyrkiske Orhan 
Pamuk, der fi k Nobel-pri-
sen i litteratur i 2006, be-
væger sig mellem sekula-
risering og muslimsk fun-
dametalisme i sit forfat-
terskab. Hør mere torsdag 
kl. 19 i Odense Valgmenig-
hedskirke, når Ribe-bisp 
Elof Westergaard fortæller 
om Pamuk.  (RAS)

Orhan Pamuks 
forfatterskab

PAARUP: Syng sammen-
sange fra højskolesang-
bogen og præsentation 
af egne digte. Tidligere 
Odense-biskop Kresten 
Drejergaard er manden, 
der står for torsdagens 
sangvalg-og sikkert også 
med medfølgende kom-
mentarer-i Paarup Sogne-
gård fra klokken 10.30 til 
12.  (RAS)

Hør Drejergaards 
egne digte

SEDEN: -Kom og hør Kir-
sten og Jørgen Flensted-
Jensen fortælle om fi re 
et halvt års ophold i Ca-
nada, om Amish-folket og 
om livet som præstepar 
for en dansk emigrant-
menighed. Opfordringen 
kommer fra arrangører-
ne af caféen torsdag klok-
ken 14 på Mindelundsvej 
45.  (RAS)

Flensted-Jensen 
langt hjemmefra

Leif Hansen fortæller om 
livet på Romsø i Agedrup 
Sognegård. Foto: Birgitte 
Carol Heiberg

Orhan Pamuk, tyrkisk 
forfatter. Arkvifoto
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Dansk pigtrådsgruppe 
dannet i sommeren 1962 
af Svend Bonavent Larsen, 
Tommy Petersen, Timm 
Bo Madsen og Jørgen 
Frederiksen. I maj 1963 
blev Tommy Petersen 
afl øst af Johnny Dyhrberg, 
mens John Andersen fra 
The Sundowns kom med 
som sanger. Bandet vandt 
Københavnsmesterskabet i 
Pigtrådsmusik i Nora Bio 28. 
januar 1964, hvilket førte til 
en kontrakt med Metronome 
Records og Jørgen Ingmann 
som producer.

Den instrumentale 
debutplade hed ”Vilja, Oh 
Vilja”. Det store gennembrud 
kom med sangen ”Belinda”, 
der blev udsendt i mange 
europæiske lande samt USA 
og Japan.

Under en turné i Bremen 
i april 1965 forlod Johnny 
Dyhrberg gruppen og 
blev erstattet af Kai Rose 
Petersen. Ved årsskift et 
til 1966 forlod Jørgen 
Frederiksen gruppen og 
blev erstattet af Bjørn Holte 
Jensen.

I september 1967 ville 
gruppen ændre stil til en 
mere psykedelisk fl ower-
power-inspireret lyd, hvilket 
betød, at Timm Bo Madsen 
og Kai Rose Petersen 
forlod gruppen. I 1969 blev 
gruppen opløst.

I eft eråret 1974 blev bandet 
gendannet med John 
Andersen, Svend Bonavent, 
Timm Bo Madsen, Kai Rose 
Petersen og Bjørn Holte 
Jensen. Den formation blev 
opløst i 1977.

I dag består bandet af John 
Andersen, Jes Baggersted, 
Jørgen Mühlbrandt, Michael 
Eckhausen, Ole Trier og Niels 
Werner.

 

FAKTA
THE ROCKING GHOSTS

Marvin lov at sidde og prøve 
af ude bagved. Det var lidt 
sjovt, at han kunne blive in-
spireret af os, når vi var så in-
spirerede af dem. Ét af de sjo-
veste billeder fra dengang er 
fra Falkoner Centret i 1964, 
hvor de to bands står sam-
men. Der er autografer på 
billedet og en hilsen til The 
Rocking Ghosts, det er et ret 
skægt minde, siger John An-
dersen.

Kommer altid to gange
Vi tager et let og elegant 
spring 53 år frem i tiden. For 
at snakke om, hvorfor John 
Andersen og de fem andre 
nyere rockspøgelser stadig 
turnerer.

- Der er stadig en god ånd 
og kammeratskab i bandet. 
Vi har skift et mange med-
lemmer ud, men vi er tre, 
der har været med siden se-
neste genforening i 1989. Det 
er trods alt 28 år, så det er 
noget længere, end vi holdt 

sammen i 60'erne og 70'erne, 
hvor det blev til henholdsvis 
fem år og tre år, siger John 
Andersen.

Det bliver stadigvæk til 40-
50 koncerter om året, og så-
dan har det faktisk været si-
den 1989. 

John Andersen gætter 
på, at han eft erhånden har 
givet mindst et par tusind 
koncerter med The Rocking 

Ghosts, for i 1960'erne turne-
rede de konstant og spillede 
oft e fl ere koncerter samme 
dag.

- Jeg kan ikke komme 
med et præcist tal, men jeg 
kan fortælle så meget, at 
vi ikke har givet en koncert 
siden 1965 uden at spille 
”Belinda” og ”Oh, Oh What 
a Kiss”. Dem skal publikum 
høre. Faktisk er de stadig 

så vilde med ”Belinda”, at 
det nummer altid kommer 
to gange. Ellers bliver der 
sgu ballade, siger John An-
dersen.

Selv om bandet stadig kal-
des for et pigtrådsorkester, 
skal man ikke forvente at ri-
ve sig til blods på sangene.

- Jeg forstår stadig ik-
ke helt, hvorfor vi blev kaldt 
for pigtrådsorkester. I virke-

ligheden har vi jo altid spillet 
glad dansemusik, som er let 
at synge med på. Simpel pop, 
som hverken er progressiv el-
ler farlig, konkluderer John 
Andersen.

Drak heksedrik i Wien
Selv om han er blevet 72 år, 
har han ingen planer om at 
drosle ned med musikken. 

Så længe helbredet hol-
der, kan publikum i hele lan-
det forvente, at The Rocking 
Ghosts holder fanen højt. 

Og måske ender som det 
danske band med længst le-
vetid.

- Vi har ingen planer om 
at afvikle bandet og nyder 
stadig at komme ud at spil-
le. Vi plejer at pjatte med, at 
det eneste afb ud, der god-
kendes, er et dødsfald. Altså 
ens eget ... For et par år siden 
begravede jeg min far, sene-
re samme dag stod jeg på 
scenen for at optræde. Der 
er ingen kære mor, vi har en 

forpligtigelse over for vores 
publikum og arrangører. The 
show must go on, understre-
ger John Andersen.

Han har kun afl yst en en-
kelt koncert engang for 
herrens mange år siden, 
hvor han mistede min stem-
me.

- Altså uden stemme kan 
det ikke lade sig gøre at op-
træde som forsanger. Det 
var i Østrig i midten af 60'er-
ne, hvor vi gav koncert hver 
evig eneste dag. Så kom jeg 
til en øre-, næse- og halsspe-
cialist, som fi k mig til at ind-
ånde en heksedrik. Eft er to 
dage var min stemme klar 
igen. Siden har jeg mistet 
overtonen, men det er en 
anden historie, siger John 
Andersen.

The Rocking Ghosts optræ-
der på Restaurant Næsbyho-
ved Skov fredag 3. november 
klokken 21 til arrangemen-
tet Den fynske folkefest. Der 
er spisning inden koncerten.

CC   
VI HAR INGEN PLANER OM AT AFVIKLE BANDET 
OG NYDER STADIG AT KOMME UD AT SPILLE. VI 
PLEJER AT PJATTE MED, AT DET ENESTE AFBUD, 
DER GODKENDES, ER ET DØDSFALD. ALTSÅ ENS 
EGET ...
JOHN ANDERSEN


