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Efter fem års pladepause er 
Annisette Koppel og The Sa-
vage Rose tilbage med album-
met ”Love and Freedom”, der 
delvist er indspillet i hendes 
kolonihavehus, der ligger på 
Thomas Koppels Allé i Have-
foreningen Frederikshøj ved 
Valby.

Siden forrige album har 
Annisette og hendes langt 
yngre musikere turneret land 
og rige rundt, hvilket efter-
hånden har skabt et sammen-
tømret band, der kan måle sig 
med det oprindelige The Sa-
vage Rose.

- Det er fantastisk at have 
sådan et hold af fremragende 

musikere, der tilmed er dej-
lige mennesker at være sam-
men med. Vi er gennem de 
seneste seks år kommet utro-
lig tæt på hinanden, og de har 
efterhånden fået dykket ned 
i en musikhistorie, som  de 
fleste af dem ikke kendte så 
godt inden. Nu kender de alle 
sammen til bandets rødder, 
der stikker tilbage til sluttres-
serne, fortæller Annisette.

Hun har forklaret de yngre 
kolleger, at de hver især skal 
bibringe den musikalske puls, 
de besidder, og ikke lade sig 
begrænse af, at hun har været 
omdrejningspunktet i bandet 
i 45 år.

- Jeg er ikke interesseret i, at 
The Savage Rose skal blive et 
reproduktionsselskab, hvor vi 
kun genindspiller og viser de 
gamle sange frem, som var 
man på museum. De gamle 
sange skal leve i nuet og smit-
te af på de nye sange, som vi 
eksempelvis har skrevet til 
”Love and Freedom”, forkla-
rer Annisette.

En fælles ånd
Hun er ikke bange for at bru-
ge ordet ”elsker” om sit for-
hold til de seks andre band-
medlemmer, hvoraf det ene 
er hendes datter Naja Rosa.

- Selvfølgelig elsker jeg min 

datter, men det gælder faktisk 
for de andre også. Den kemi, 
der er mellem os, er helt unik. 
Vi tror på de samme værdier i 
livet, og når vi går på scenen, 
præsenterer vi en fælles ånd 
koncentreret om et musikalsk 
fællesskab. Selv om jeg indi-
mellem er mor for dem, ser 
jeg os mere som brødre og sø-
stre, fortæller Annisette.

Når bandet turnerer, glem-
mer hun til tider, at hun er 
mere end dobbelt så gammel 
som flere af medlemmerne. 
Det kommer der indimellem 
sjove episoder ud af.

- Jeg sad sammen med or-
ganisten Palle Hjort på en 

færge, hvor vi kom til at snak-
ke om en dirigents alder. Jeg 
mente, han var en ung mand, 
mens Palle sagde, han var en 
ældre herre. Uden at tænke 
over det, konstaterede jeg: 
”nej, han er ikke ældre end 
os”, og så skreg vi af grin, for-
tæller Annisette.

Alle er på bølgelængde
- Åh ja, det kan jeg tydeligt 
huske. Jeg vil jo også mene, 
at Annisette er lige omkring 
de 37 år, konstaterer Palle 
Hjorth.

Han nikker ligeledes gen-
kendende til hendes betragt-
ning om, at de brødre og sø-

Ældet rose med nye skud
■■64-årige■Annisette■

er■omgivet■af■unge■
musikere,■der■forsø-
ger■at■bære■arven■fra■
det■oprindelige■The■
Savage■Rose■videre

■■De■gør■et■knaldflot■
stykke■arbejde,■roser■
den■karismatiske■
forsanger


