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Træd videre ind i musikkens verden med portræt af musikere, der har startet
i bands i Tårnby. Med bands fra 1960erne og 1970erne bevæger vi også ind i
en vild tid, hvor ungdommen blev meget mere synlig. For forældrene og offentligheden var der megen bekymring, men fakta talte for sig selv. De unge ville bare
gerne være sig selv, høre og spille deres egen musik og gå til koncert.
De var faktisk ikke særligt vilde.
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HIPHOP, PIGTRÅD OG
ROCK’N’ROLL– pionerer fra Amager

Las Vegas spiller i K.T.U.K. øst året 1959. Det var det gamle rådhus i
Kastruplundgade der blev brugt af ungdommen. John Erik står i midten.
Foto: Stads- og Lokalarkivet

LAS VEGAS

John Erik Madsen var guitarist i bandet Las Vegas – et
navn de havde fundet på, da
han og bassisten Claus begge
boede på Vegas Allé. Han
startede med at spille som 15-

årig i 1958 i ungdomsklubberne i Tårnby Kommune.
I starten af 1960erne var bandet ret kendt af ungdommen
på de københavnske spillesteder. Her er hans ungdomshistorie.
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John Erik Madsen var i sortsølvlamé habit til idolfotografering ca.
1963. Fotografiet er håndkoloreret.
Foto: Stads- og Lokalarkivet

JOHN ERIK MADSEN

Han er født i Tårnby i 1943.
Han kom i typograflære og fik
gode lærepenge. Han købte
sin første guitar på Strandboulevarden i 1958. Siden blev
det til mange spillejobs om
aftenen i ungdomsklubber, på
værtshuse og spillesteder.
Første optræden var i efteråret
1958 med bandet Las Vegas.
”Første gang vi optrådte var i
Kastrup Ungdomsklub – det
var med en 4-watts forstærker,

en spansk og en jazz-guitar.
Det var noget forfærdeligt
biks. Vi kiksede også en masse
gange. Tre måneder efter fik
Claus også en forstærker. Nu
gik det lidt bedre, men den
lyd der kom fra forstærkeren
kunne kun meget svagt minde
om en guitar. Vi spillede ca.
20-30 gange og hver gang fik
vi komplimenter. Men det var
heller ikke et særligt trænet
publikum”.
Det første arrangement uden
for kommunen var på Pejsegården i Husum. Det var søndag den 3. september 1961 kl.
15. Alle var meget nervøse, så
bandet varmede allerede op
fra kl. 11. Det foregik i en rulleforretning på Saltværksvej.
Bandet begyndte mere og
mere at optræde i Københavns området, og lørdag den
3. februar 1962 var Las Vegas
i Køge, hvor de spillede i Club
Hot Circle. I øvrigt mødte
bandet The Cliffters, hvor
begge bands spillede lørdag
den 16. februar 1962 i Odense.
Også Kastrup Boldklub brugte rockkvartetten Las Vegas
til deres sommerfest i Kristi
Himmelfartsdagene i 1962. I
programmet står bandet lige
under den meget populære

Tårnby-borger Ove Sprogø.

BANDET

Las Vegas blev dannet som
et firemands rock-orkester i
1958. Først bestod det af John
Erik Madsen på singleguitar,
Preben Ulrichsen på rytmeguitar, Claus Hansen på el-bas
og Ole Hansen på trommer.
Bandnavnet opstod fordi både
John Erik og Claus boede på
Vegas Allé. De vidste intet om
byen Las Vegas, men kendte
den gamle jazzklub Las Vegas, der lå i Dahlerupsgade. I
starten kom bandet rundt ved
hjælp af Oles budcykel. Han
var mælkeassistent og brugte
en budcykel til bringe mælkeflaskerne ud. Den alternative
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Rockbandet Las Vegas var et lokalt Tårnby band. De spiller her på
Tårnby skole ca. 1961. Foto: Stads- og Lokalarkivet

og lidt morsomme transport af
instrumenterne gjorde bandet
populært, og det blev i starten
en del af bandets image.
Som alle andre bands oplevede Las Vegas også en del
udskiftning i besætningen. I
1961 rejste trommeslageren
Ole til Finland for at spille,
herefter overtog Poul Storm
pladsen ved trommerne.
Las Vegas fik senere en manager, Niels Skouboe, som
også havde Rune Winberg
Christensen under sine vinger.
Niels var selv kun 16 år, da
han skaffede jobs til sangere
og bands. Derudover havde
Niels allerede som 14-årig væ5
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Her spiller Las Vegas på Skottegårdsskolen – formentlig engang i 1962 – med
Preben som sanger. Ind imellem sang John Erik også.
Foto: Stads- og Lokalarkivet

ret redaktør på Mini Avisen,
som udkom på Amager. Han
havde også skrevet en bog
Dario synger og arrangeret en
koncert i KB-Hallen. Niels fik
i 1962 Rune og Las Vegas til at
gå sammen. Rune boede dengang også i Kastrup på Helmer Søgårds Allé. Efter flere
andre navne kom bandet til
at hedde Rune Christy & The
Christies. På programmet havde de blandt andet en engelsk
udgave af Den lille Ole, der fik
titlen Little Sandman. Melodien var først i sit normale langsomme vuggevise-tempo – og

derefter i dobbelt tempo.
I sommeren 1963 tog Rune
Christy & The Christies til
Tyskland for at spille. Dog
kunne John Erik ikke komme
med, da han var bundet af sin
lærekontrakt. Han gendannede Las Vegas og fik den
oprindelige trommeslager Ole
Hansen med igen. Derudover
var det Leif Støjholm på basguitar og Allan Christensen
på rytmeguitar. Og allerede
lørdag den 24. august 1963 gav
det gendannede band koncert.
I efteråret 1963 blev bandet
suppleret med sangeren Tom

POLITIANMELDELSE

Las Vegas havde også i 1962
optrådt på Store Magleby Kro
i pop-klubben The Golden
Guitar. Nogle af bandets medlemmer havde været med til at
stifte medlemsforeningen, der
lå bag pop-klubben.
I Unge er vi alle – et lokalt
ungdomsblad for Amager –
præsenteredes den fem mand

store bestyrelse i oktober
1962. Da var der allerede 200
medlemmer. Medlemmer var
mellem 16 og 18 år. De unge
ønskede at skabe et sted, hvor
de kunne høre musik og feste
– uden at de skulle betale dyre
billetter eller købe bekostelig
alkohol. Ofte var der også en
aldersbegrænsning på de københavnske spillesteder.
Politiet anklagede de unge for
at afholde offentlige baller –
uden at have fået lov af politiet. Politiet mente, det var for
billigt at medlemskabet kun
var på 1 kr. årligt, når entreen
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Jensen. Han blev omtalt i
Kastrup-Tårnby Posten som
grammofonsangeren Tommy,
fordi han allerede havde indspillet en plade.

Et af de steder Las Vegas spillede meget tit var i Nyhavn 41 – kaldet ”41”.
Her med sangeren Rune Christy. Bandet optrådte der 12 gange i januar
1963. Til gengæld var lønnen ikke så høj her ca. 200 kr. pr. aften til deling
i bandet. Foto: Stads- og Lokalarkivet
7
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var på 4 kr. Derudover kunne
de unge melde sig ind dagen
før, og stadigvæk komme med
til bal 24 timer efter. Balladen
kom i Ekstra Bladet torsdag
den 11. oktober, men allerede
den 22. oktober kunne bladet
meddele at de unge igen fik
lov at danse i pop-klubben,
da vedtægterne i foreningen
var ændret til et kontingent på
3 kr. i kvartalet og en tilmeldingsfrist på 48 timer. Popklubben afholdt 25 medlemsaftener fra oktober 1962 til
januar 1963.
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Alligevel kom der en tilsigelse
til at møde hos dommeren i
Tårnby Retskreds mandag den
22. april 1963 med en anklage
mod de unge om, at de havde
afholdt offentlige baller.

I UNGDOMSKLUBBEN

”Der sker aldrig noget i Tårnby”, sagde ungdommen, men
i ungdomsklubberne var der
i alle tilfælde koncerter bl.a.
med Las Vegas. I 1963 spillede
bandet i alt 13 gange i de tre
ungdomsklubber – Øst, Midt

Las Vegas spiller ved konkurrencen onsdag den 30. oktober 1963. Af
Kastrup-Tårnby Posten kaldet en ”uforbeholden succes”. Efter de vandt,
spillede Las Vegas seks gang i ungdomsklubberne i Tårnby inden jul.
Foto: Stads- og Lokalarkivet

ROCKKONKURRENCE

Las Vegas vandt konkurrencen om det bedste orkester i
1963. Det var Socialdemokratisk Forening i Kastrup der

Annonce for arrangementet i
Kastrup Bio bragt i Politiken
torsdag den 13. februar 1964. Her
spillede to af bandene, inden det gik
løs om søndagen til Amagermesterskabet i rock.

afholdt den store begivenhed.
Hele 14 bands med pop, rock
og twist på programmet deltog. Arrangementet blev holdt
i Skottegårdsskolens Aula på
en onsdag. Alligevel var der
mødt omtrent 1.000 unge op.
Foruden de 14 amatørbands
var der også inviteret et professionelt – kaldet Melody
Mixers. Det var en sang- og
showkvartet med start i midten af 1950’erne. De havde
bl.a. været med ved Danmarks
Radios Ungarnsindsamlinger
i 1957, hvor Glasorkester fra
Kastrup Glasværk også deltog. I 1963 var Melody Mixers
med i Dansk Melodi Grand
Prix, hvor de havde sangen
Harlekin og Kolumbine med.
Så mon ikke de spillede den
melodi på Skottegårdsskolen i
oktober 1963.
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og Vest. De spillede over hele
landet fra Ålborg, Silkeborg
og Hornslet til Hillerød og
Korsør – særligt i weekenden.
Ellers kunne bandet godt være
af sted hver dag i ugen – særligt til Nyhavn 41. Her optrådte bandet 12 gange alene
i januar 1963. Til gengæld var
lønnen ikke så høj her ca. 200
kr. pr. aften til deling i bandet.
Hvorimod ungdomsklubberne i Tårnby betalte 250 til 275
kr. og foruden 25 til 30 kr. i
transport – det gjaldt også for
hverdage.
Las Vegas fortsatte med de
mange koncerter i 1964, hvor
det mest var til Vanløse turen
gik – til Moulin Rouge. Ellers var der stadigvæk en del
på Amager – f.eks. med ungdomsklubberne med seks arrangementer. Med flest i Ungdomsklub Øst. Også de andre
klubber på øen som Sundby
Ungdomsklub, Dragør Ungdomsklub og Bryggens Ungdomsklub blev besøgt.
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The Typhoones var også et lokalt band, som spillede i ungdomsklubber og biografer. Her har The Typhoones vundet Amagermesterskabet
i 1964. Arrangementet foregik i Kastrup Bio. Vinderen gik videre til
Danmarksmesterskab i rock.
Fotograf: Dan Reinhardt Pedersen, Stads- og Lokalarkivet B5385
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Som konferencier var det den
lokale Poul Kühn, som senere
fik tilknytning til Amager Scenen. Han skulle underholde
publikum mellem orkestrene
og binde hele arrangementet
sammen. Billetterne kostede
kun 2 kr., som der stod i omtalen i avisen før det hele løb
af stablen.
I Kastrup-Tårnby Posten efter konkurrencen stod der:
”Succesen var ikke ensidig arrangørernes, de medvirkende
orkestre, der havde de mest
fantastiske navne, som eksempelvis The Sleepwalkers,

The Attackers, The Dynamits og The Typhoones, for
blot at nævne et lille udpluk,
havde deres store andel.” Redaktionen på avisen holdt sig
fra at bedømme musikken, da
den ikke mente, den havde så
positive ører, men gengav at
ungdommen havde været vild
af begejstring. ”Der var rene
amatører og der var orkestre
med et snit af professionalisme, hvad man tydeligt så på
scenerutinen og påklædningen. Der var orkestre i lilla, i
rødt, i sølv- og guldlamé, der
var i høj kurs.”

Ligesom bandenes navne
skulle være engelske, så var det
hipt at tage engelske kunstnernavne, så Tom blev kaldt Tommy og Dan kaldtes Danny.
”Konkurrencen blev overlegen vundet af Las Vegas med
grammofonsangeren Tommy.
The Typhoones blev nr. 2,
her var sangeren Dan Jensen”. Bandets medlemmer var
fra området omkring Oliefabriksvej – altså endnu et lokalt
Tårnby-band.
Søndag den 16. februar 1964
tog The Typhoones revanche
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Bagsiden af Unge er vi
alle, som var et lokalt
ungdomsblad for
Amager udgivet i 1962.
Solgt for 65 øre.
Det er nr. 1, 1. årgang.
Her ses bestyrelsen
for pop-klubben, som
i oktober 1962 havde
200 medlemmer. Bladet
findes på arkivet.

og vandt Amagermesterskabet i rock. Det skete i Kastrup
Bio, som dengang havde ligget
10 år i butikscentret Skottegården. Det var et delmesterskab
i konkurrencen for at blive
Danmarksmester i rock. Det
var første gang, det blev holdt.
Koncerten varede 2 ½ time,
hvor det vindende orkester
skulle spille til 7-forestillingen
Some People – en musikfilm
om en gruppe unge, der starter et rockband i stedet for at
lave ballade.
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NOTESBØGER
FORTÆLLER
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Der var andre konkurrencer,
som Las Vegas deltog i. Det
var en af måderne, et band
kunne gøre opmærksom på
sig selv. De var med i Pop Melodi Grand Prix lørdag den 9.
marts 1963 i Tivolis Koncertsal og igen lørdag den 7. marts
1964. Bandet var med søndag
den 19. april 1964 i HolteHallen, hvor der blev dystet
om den bedste Beatles-lyd.
De spillede over 100 gange i
1964 og bortset fra til konkurrencer, hvor bandet kun fik
transporten betalt, fik de mellem 200 og 800 kr. pr. gang.
Oplysningerne stammer fra to

nøje førte notesbøger, som arkivet har fået af John Erik Madsen. Her er levende bevis for en
ungdomskultur i Tårnby, der
har været helt med på beatet.
Samarbejdet med Tommy fortsatte og de havde mindst fire
koncerter i Storkøbenhavn i
foråret 1965 i bandet Las Vegas.
Senere det år kom John Erik
Madsens band til at hedde Teenbeats, hvor sangeren hed Brian
Petersen. Han boede dengang
på Langeskovvej.
Omkring 1966 fik John Erik
Madsen andre interesser end
at spille i band, og har nu givet
det historiske materiale til arkivet. Las Vegas blev gendannet i
2003 med Allan Christensen på
bas, Tommy Jensen synger, John
Erik Madsen på guitar og Ole
Hansen på trommer. Senere har
Søren Bendtsen overtaget trommerne.

Bente og Stig danser i KastrupTårnby Ungdomsklub, som dengang lå på Rhodesiavej.
Fotograf: Dan Reinhardt Pedersen.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B5410
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Fest i Kastrup-Tårnby Ungdomsklub – Vest. Det var i 1961. Bente, født
Reinhardt Pedersen i 1946, danser med Stig til jukeboksen. Det foregik
på Rhodesiavej i en gammel ejendom på 1. sal.
Fotograf: Dan Reinhardt Pedersen. Foto: Stads- og Lokalarkivet, B5409

KASTRUP-TÅRNBY UNGDOMSKLUB

I begyndelsen af 1950erne var der en stigende bekymring over
den nye ungdomsgeneration. Teenageren var et helt nyt fænomen. Unge havde for første gang egne penge til at gå ud og
more sig for. Medierne gik i panik over, at de unge dansede
på en anden måde, at de klædte sig på en anden måde, og at
de hørte en anden og mere støjende musik. Ikke nok med det.
Efter de første rock’n’roll-optøjer i 1956 blev der lavet digre rapporter om ungdomskriminalitet med bidrag fra både psykologer og politifolk.
Myndighedernes bekymring blev dog fulgt op af en mere imødekommende stil. Allerede i begyndelsen af halvtredserne gik
flere kommuner i gang med at oprette ungdomsklubber. Klubberne skulle holde unge væk fra gaden og give dem nogle sunde
interesser.
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Kastrup-Tårnby Ungdomsklub blev som en af de første i landet
etableret i december 1953. Medlemmer var unge i alderen 14 til
18 år. Som der stod i klubbens formålsparagraf var ideen: ”at
søge at samle unge i ovennævnte aldersklasse til kammeratligt
og udviklende samvær under hjemlige former.”
I de første år holdt Kastrup-Tårnby ungdomsklub til i Tårnby
Gamle Købmandsgård på Englandsvej, der på grund af en udvidelse af vejen alligevel skulle rives ned på et senere tidspunkt.
Klubbens tredje sæson blev indledt med en dans til ”tonerne
af Peter Plejls Orkester”, som der stod i Amager Bladet den 5.
oktober 1955. Avisen skrev videre, at der blev danset så kraftigt,
at ”ejendommen rystede, og at man skyndsomt måtte forlægge
dansen til stueetagen.” Derefter talte klubbens daglige leder,
politibetjent Frode Kløvested, til de unge. Da de unge piftede,
opfodrede han dem med et lunt smil til at pifte lidt højere. Efter
der igen var blevet ro og orden, gav han nogle praktiske oplysninger om ungdomsklubben og formanede de unge til at tage
hensyn til naboerne ved fremtidige arrangementer.
December 1955 havde klubben 197 medlemmer – 134 drenge
og 63 piger. Året efter var tallet steget til 213. Klubben havde
åbent fire dage om ugen, og nogle gange om søndagen, når der
eksempelvis var et program i fjernsynet, som kunne interessere
de unge.
Der var hobbyaftener, filmforevisninger for 50 øre, oplæsninger, foredrag og masser af spil og sportsaktiviteter bl.a. bordtennis, boksning, håndbold og gymnastik. Fredag aften kunne der
være udflugter til andre klubber eller baller.
Der var få adfærdsproblemer, men 1958 måtte man ekskludere
20 medlemmer, fordi de angiveligt havde været med i drengebanden Sorte Buller, som havde lavet nogle indbrud i arbejdsskure og stjålet øl.
Den 1. februar 1960 åbnede man et nyt klubhus på Kastruplundgade i det gamle rådhus på første sal, og siden blev klubben
splittet op i flere afdelinger og lokaler i kommunen. Der blev til
K.T.U.K. i øst, midt og vest.

Født i 1956 i København, men opvokset i Kastrup har Robin Taylor,
siden han var 8 år, interesseret sig
for den moderne elektriske musik.
Han boede i Olufgården – i højhusene. Som ung har han i improviserede øvelokaler rundt om i Kastrup
spillet musik. Senere optrådte han
med bandet til lokale skoleballer.
Som voksen har han skabt sig en
unik karriere inden for genren progressiv jazz-rock ved selv at udgive
og promovere sin musik fra hjemmet
i Tårnby.

Robins første skoledag i 1963
– han står på Alleen ved sin
boligblok. Foto: Privateje

Det hele begyndte med, at
jeg sammen med nogle klassekammerater syntes, at det
kunne være sjovt at lave et
band. Mine forældre var dog
lidt nervøse for om man kunne få stød ved den elektriske
musik. Jeg ville gerne spille,
fordi det var hipt at sige, man
spillede i et beatorkester. Det
var i 1968. Jeg er en rigtig 68er.
Jeg var 12 år. Det er jo i den
alder, de fleste starter. Vi var
to, der hver havde fået elektrisk guitar, og så købte den
tredje nogle trommer. Ingen
af os var fra et hjem med klaver, som man siger. Den anden guitarist var begyndt at få
guitarlektioner inde i Sundby
på noget, der hed Maltaskolen.
Musikalsk skete der dengang
mange spændende ting, og når
man er så ung, som vi var, virkede det nok endnu stærkere.
Vores store helte var Cream –
med Eric Clapton, Jack Bruce
og Ginger Baker. The Beatles
var også af stor betydning. Jeg
fik min første singleplade med
The Beatles, da jeg var otte år.
I vores eget band var vi to guitarister og en trommeslager,
men der manglede en bassist.

GLEMMER DU | NUMMER 2|marts/april 2014

ROBIN TAYLOR
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Olufgårdens højhuse på Alleen var Robins hjem. Her fotograferet i 1969.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B2134

Det blev så mig, der trak det
korte strå. Næppe fordi den
anden var bedre kvalificeret
som guitarist, men det blev
altså min lod. Jeg var så med
min far inde i en lille, gammeldags
musikforretning,
Musikforum hed den, der lå på
Amagerbrogade i nærheden af
Christmas Møllers Plads. Indehaveren var en ældre mand,
og det var ret utroligt, at han
overhovedet også havde elektriske instrumenter. Der havde jeg kort forinden fået øje på
en Höfner violinbas – sådan
en som Paul McCartney spil-

lede på. Den var på tilbud, og
den måtte jeg jo bare have.
Jeg havde ikke mange penge,
så min far forbarmede sig og
rundede op til de 645 kr., den
vistnok kostede.”

PÅ
MUSIKBIBLIOTEKET

Det første band gik i sig selv
allerede inden for det første
år, da guitaristen på tragisk vis
blev dræbt i en trafikulykke.
Derefter skete der ikke noget
det næste par år. Jeg lyttede
fortsat til musik, men spillede

vej. Dengang stillede kommunen ikke øvelokaler til rådighed for de unge. Det var
fuldstændig ukendt. Det var
vel kun ungdomsklubberne,
der i begrænset omfang, kunne tilbyde den slags. Men vi
havde vores fyrkælder. Der
var dog helvedes varmt, så vi
svedte – og vi fik klager over
larmen, fordi lyden forplantede sig op gennem ejendommens skorsten. Vi forsøgte at
spille kopiversioner af andres
numre, og vi prøvede også
at lave vores eget, men oftest
mundede det hele bare ud i
støj og spektakel. Der var lidt
udskiftninger i bandet, og på
et tidspunkt lærte vi et andet
band at kende. De havde fået
tilbud om at spille til bal på
Skottegårdsskolen, hvor flere
af dem var elever, men de følte
ikke, de havde nok musik til at
fylde en hel aften ud. De ville
godt have et andet band med.
Vi syntes, det lød alle tiders. Vi
gik i øvelejr og skulle nu også
finde på et navn til vores orkester. Det blev Midgaardsormen. Vi lød nok som et af de
første punkbands i Danmark.
Det var rigtig grimt! Det var i
december 1972, at vi fik vores
debut for et publikum, og un-
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ikke selv. Jeg blev så en dag
antastet oppe på det nye musikbibliotek, der lå på Tårnby
Torv. Jeg husker, at man dengang kun måtte låne én beatplade ad gangen, og det var
stort at komme hen til kassen
med beatplader. Der stod et
par fyre, som var fra min egen
skole, men et par år ældre end
mig. Den ene kom hen og sagde: ”Er der ikke noget om, at
du spiller bas?” Jeg svarede, at
jeg da godt nok havde en bas,
men... ”Kunne du tænke dig
at prøve at spille med i vores
orkester?” Hvad var det for et
orkester? ”Jo, det var ham selv,
og så ham den anden, der stod
og rodede i kassen med plader
– og så var der en mere.” ”Ja,
jo.” Det var lidt skræmmende,
for de var jo ældre end mig,
men aftalen blev, at jeg skulle
komme ned i deres øvelokale
med min violinbas og min
10-watts forstærker. Jeg havde
så mange sommerfugle i maven, som jeg aldrig tidligere
havde haft. Men jeg fandt hurtigt ud af, at de jo heller ikke
var verdens bedste musikere.
Så kørte det bare derfra.
Vores base det næste par år
var en fyrkælder på hjørnet af
Nordmarksvej og Bredager-
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Robin Taylor i øvelokalet i fyrkælderen på hjørnet af Nordmarksvej og
Bredagervej, hvor han øver med sit band. Fotograf: Lars Jensen.
Foto: Privateje

gerne var meget taknemmelige. Honoraret var en kasse øl.
På Skottegårdsskolen spillede
vi i tiden efter ved flere lignende lejligheder, ligesom vi også
huserede på Tårnby Gymnasium. Det bredte sig som ringe
i vand, men var mest koncentreret her på øen.
Bandet fortsatte i nogle år –
med flere udskiftninger undervejs. På et tidspunkt skiftede vi navn til Itzehoe (efter
den tyske by). Det smagte da
lidt af Burnin Red Ivanhoe,
selvom en sammenligning

ville være grotesk. Vi fik efterhånden mere og mere eget
materiale på repertoiret. Det
lød dog hverken godt eller
specielt originalt. Vi havde sikkert gerne ville spille kopi, så
det mindede om vores forbilleder, men det var vi ikke dygtige nok til. Så derfor måtte vi
lave vores eget. Itzehoe bestod
frem til 1974 som band med
sporadiske optrædener, men
så havde jeg fået nok og trak
mig.

Jeg indledte i stedet et samarbejde med guitaristen fra det
rivaliserende band, som vi
havde delt tykt og tyndt med.
De kaldte sig Tullemæus Hule
Tand. Det var meget fantasifulde navne, man havde dengang. Vi var længe en duo,
men min nye makker, Benny
Dahl (tidligere Hansen), havde
kig på forskellige folk.
Vi lavede nogle primitive optagelser, men udstyret... Jeg
havde en Dux fire-spors mono-båndoptager, og Benny
havde en tilsvarende Philips.

Robin Taylor i 1974, da bandet hed
Itzehoe. Her øves der i kælderen
under Kastrup Kirkecenter.
Fotograf: Vagn Makholm
Foto: Privateje

Det var typiske konfirmationsgaver. Først lavede vi en
grundoptagelse på den ene,
som vi så overspillede til den
anden, mens vi lagde en ny optagelse oveni. Og sådan kunne
man blive ved, men for hver
ny optagelse, der blev føjet til,
jo mindre kunne man høre de
foregående – plus at båndsuset
blev værre for hver generation,
der kom til.

ROCK I KIRKEN
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SMAG FOR LYD

Vi måtte hellere vende tilbage
til bandformen. Vi annoncerede efter musikere ved at
hænge sedler op på opslagstavlerne i supermarkederne.
På et tidspunkt fik Benny en
henvendelse i form af en opringning fra en engelsktalende
person. Det viste sig at være
en walliser, der havde slået
sig ned i Danmark og nu boede nede på strandvejen med
sin nystiftede danske familie.
Han hed Anthony Michael,
var skuespiller på det engelsksprogede Mermaid Theatre
inde i København – og så spillede han trommer. Vi mødtes
til en snak og kom hurtigt på
bølgelængde. Han var frisk på
at få et band op at stå i sin fri19
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tid, så vi begyndte at jamme
sammen. Vi skriver vinteren
1975. Vi havde fået øvelokale
nede i den gamle industrihavn,
i et tidligere toldlokale, der nu
tilhørte naboen, JM Marked.
Det var en af landets første
discountbutikker, der havde
installeret sig i en stor bølgeblikshal. Her kunne vi larme
på livet løs i aftentimerne, når
havnen lå øde, uden at forstyrre andre end smuglerne, der
luskede rundt på kajen. Benny
havde job i JM Marked, så vi
lånte lokalet kvit og frit.
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Det var inspirerende at spille
med Anthony, hans standard
var en del højere end vores.
Det blev ikke til meget andet
end jam. Det fik imidlertid en
ende, da Anthony blev tilbudt
arbejde hjemme i Wales, så han
rejste bort på ubestemt tid.
Øvelokaler har der været ikke
så få af for mine bands. Efter
fyrkælderen og inden lokalet
ved havnen, øvede vi en tid i
en kælder under en bodega i
Urbanplanen i Sundby. Der
oplevede vi lidt af hvert – ikke
altid af det bedre. Næste base

Bandet Data øver i kælderen i Kastrup Kirkecenter i 1976.
Fotograf: Peter Foged Jensen. Foto: Privateje

MIN MUSIK PÅ DR

Biblioteket spillede en vigtig
rolle. Der har jeg størstedelen
af min musikalske opdragelse
fra, via muligheden for at låne
plader med hjem. Der var efterhånden kommet mindre
begrænsning på udlånene. Jeg
optog på spolebånd, indtil jeg
fik råd til at købe pladerne selv.
Der skete imidlertid det i løbet
af halvfjerdserne, at min interesse i at spille i band dalede.

Og alle de mange mere eller
mindre umulige øvelokaler,
hvor det trak, eller man havde
det for varmt, og hvor der var
fugtigt – eller der manglede
det ene og det andet. Jeg var
blevet mere og mere tiltrukket
af mulighederne ved at indspille musik. Jeg var pludselig
i den situation, at en af mine
musikvenner, Jan Fischer,
havde investeret i en avanceret
spolebåndoptager.
Denne fantastiske Teac firespors båndoptager var et
kæmpe fremskridt fra tidligere, det lød godt og vi kunne
lægge spor ovenpå hinanden
med mindre lydforringelse. Vi
gik i gang med at producere en
masse skøre ting. Nok så spændende var det, at der var kommet et program på Danmarks
Radio, der hed Båndbixen,
hvor man kunne abstrahere
fra pladebranchens professionelle lyd. Selvom lyden kunne
være diskutabel, var det stadig
muligt at komme igennem,
bare det musikalske var af en
vis standard – og i øvrigt originalt og egenkomponeret.
Det var stort, første gang jeg
hørte min egen musik i radioen. Eller måske allerede,
da der første gang kom brev,
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blev i kælderen under Kastrup
Kirkes mødelokaler. I et goldt
sikringsrum, hvor vi plastrede
loftet til med æggebakker for
at forbedre akustikken. Man
måtte tage, hvad der var. Vores rivaler, Tullemæus Hule
Tand, øvede en kort overgang
i kirkens kapel, når der ikke
stod kister! Vi blev der i nogle
år, før vi fik lokalet i havnen,
og senere rykkede vi hen i en
tidligere glasmagerhytte på det
gamle Kastrup Glasværk, som
lå lige et stenkast derfra. Der
var drønhedt om sommeren
og hundekoldt om vinteren,
men en fantastisk akustik.
Næste lokale blev på et trykkeri i Store Magleby, men så
havde jeg igen fået nok
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hvori der stod, at på den og
den dato vil vi bruge Jeres
musik. Åhr, hold kæft, mand
– det var fedt! Det var i sommeren 1978 – debuten – og så
fortsatte jeg som leverandør til
i midten af firserne, hvor programmet gik ind som følge af
omstruktureringer.
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Robin Taylor har fortsat sin musikkarriere under mere professionelle
forhold og har i skrivende stund udgivet over 30 albums med et større
publikum i udlandet end herhjemme. Han bor stadigvæk i Tårnby
Kommune.

HIPHOP, PIGTRÅD OG ROCK’N’ROLL
Arkivet slutter hermed sin serie i tre dele om rockhistorie
på Amager for denne omgang. Vi søger stadigvæk materiale og information om bands, spillesteder og de unges
kultur. Du må endelig henvende dig til arkivet med fotografier, lokale ungdomsblade og beretninger om, hvor og
hvordan du hang ud, da du var ung.
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Bandet The Sullivans fra Pilegårdsskolen her er de opstillet til ære for fotografen. Bemærk det lange hår og cool look som medlemmerne udstråler.
The Sullivans var skolens pigtrådsorkester og pigerne var vilde med dem.
Neden under idolfotos af to af bandets medlemmer ca. 1963-1964.
Yderligere oplysninger om The Sullivans og dets fans er meget velkommen. Fotograf: Sundby Foto. Foto: Stads- og Lokalarkivet
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Udstyret er vokset. Det er ikke noget, der flyttes rundt på hver dag. Der øves i bandet
Data i kælderen på Kastrup Kirkecenter. Fotograf: Peter Foged Jensen]
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