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Født 29. august 1948  som Anni-
sette Hansen.
Hun debuterede  i slutningen af
1950’erne, hvor hun sammen
med søsteren Rudi Hansen fi k 
indspillet et par børnesingler
for Sonet.
Da hun var 16 år,  fulgte nogle
indspilninger og optrædener
med popgruppen Dandy Swin-
gers samt singlen ”Livet Er Nu”.
Annisette  dannede i 1968 The
Savage Rose sammen med
brødrene Thomas og Anders
Koppel.
Bandet  var/er et erklæret ven-
streorienteret band, der blandt
andet spillede for bevarelsen

af Ungdomshuset på Jagtvej 69
og til en demonstration imod
tvangshjemsendelsen af de af-
viste irakiske asylansøgere fra
Brorsonskirken.
Thomas Koppel  døde i 2006
efter et hjerteanfald på Puerto
Rico.
Efterfølgende  fl yttede Annisette
ind i datteren Najas koloniha-
vehus i Haveforeningen Frede-
rikshøj.
Annisette  elsker de italienske
film ”La Strada”, ”Cykeltyven” og
”Miraklet i Milano”.
The Savage Rose  spiller på
Magasinet i Odense i aften kl. 20.
Kilde: www.thesavagerose.net

Annisette Koppel

Efter knap 50 år i musikbran-
chen er Annisette stadig sit-
rende nervøs, når hun går på
scenen.

Ikke fordi det er hendes
levebrød, for hun har aldrig
sunget med det formål at tje-
ne penge. Hun synger, fordi
musikken er et spørgsmål om
liv eller død.

- Jeg elsker det og må give
alt, hvad jeg har i mig på sce-
nen, og mit unge band opfat-
ter de gamle sange så smukt,
at jeg ville ønske, jeg kunne
stå i salen og høre os. Vi spiller
rockmusikken, og det er som
da, det hele begyndte i slut-
ningen af 1960’erne. Jeg har
grebet fast i rødderne. Men
det er ikke mindre spænden-
de, at mine purunge band-
medlemmer end ikke var født
dengang, og musikken bliver
med dem ny, siger Annisette
og ler overbærende.

Hun mener, at sangene
fra 1968-69 holder, fordi de

handler om samme frigørel-
se, der skrives sange om i dag.

- Vi vil det samme som den-
gang. Have en blomstrende
verden, hvor man kan bade
i rent havvand, spise sundt,
udrydde fattigdom og ikke
give sine børn eksem, fordi de
propper forkerte ting i mun-
den. I bund og grund er vi
mennesker født lige, og vi vil
i virkeligheden det samme.
Hvem ved om vi ikke en dag
også finder ud af, hvordan vi
skal gøre det, konkluderer
Annisette.

Den 61-årige sanger glæder
sig over, at koncerterne dette
forår kun handler om musik.
Ikke noget med støtte til psy-
kisk syge, udviste irakere eller
krigsramte.

- Der er en nerve uden si-
destykke til støttekoncerter.
Men et eller andet sted gør
de jo også én ked af det, for-
di baggrunden ofte er sørge-
lig. På den her turné kan jeg
koncentrere mig om udeluk-
kende at løfte en glæde sam-
men med publikum. Vi er
alle sammen i troen på noget
bedre og kan derfor frigøre
enorme positive kræfter, ud-
taler Annisette forventnings-
fuldt. (sim)

Musikken i centrum
■ Når The Savage
Rose spiller på
Magasinet, er der
udelukkende fokus
på musikken
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 overalt

Annisette har aldrig forlangt
designermøbler og fi ne ly-
sekroner. Kærligheden er
det vigtigste møbel i ethvert
hjem.

- Her i haveforeningen,
hvor jeg bor, er der mange
ting at hente, når man går en
tur op til containeren. Men
jeg har en enkelt Wegner-
stol, som jeg har fået foræret
af Hans Wegner selv. Jeg fi k 

den, fordi Thomas lavede
musik til en film om hans
møbler, beretter Annisette,
der skal kæmpe med hunden
Mango om retten til komfort.

Det fantastiske møbel står
som en skulptur i stuen, der
ligeledes prydes af et maleri af
Jørgen Nash samt en tegning
af Ib Spang Olsen. Begge med
personlige, dybfølte hilsener.

De varme følelser hvirvler
rundt i stuen, hvor et stort
fad med blomster sørger for,
at duften af forår blander sig
med datterens hjemmelavede
caffé latte.

Det eneste, der mangler
for at fuldende harmonien er
musik.

- Musik rører ved de dybe
følelser. Især når man har no-
get på hjerte, fordi sange er
komprimeret ud fra mange
erfaringer og følelser. The
Savage Roses sange åbner
dørene ind til et sjælerum og
giver folk en oplevelse, de kan
bruge i deres hverdag. Det
kan hjælpe dem med at fi nde
det, de søger, og give dem lyst
til at gå nye veje i livet, fortæl-
ler Annisette. (sim)

En hilsen
fra Wegner
■ Blandt Annisettes
mange genbrugs-
møbler skiller et
møbel sig ud. En
gave fra den berømte
danske møbelarkitekt

nem den frosne jord.
- Det danske landskab er

eventyrligt og utroligt inspi-
rerende fandt jeg ud af, mens
jeg lå vågen om natten i en
tourbus på vej gennem lan-
det. Der slog det mig, at man
kan finde eventyret og kærlig-
heden til naturen overalt, re-
flekterer det evige naturbarn.

[ Jeg har en enkelt
Wegner-stol, som jeg
har fået foræret af
Hans Wegner selv. Jeg
fik den, fordi Thomas
lavede musik til en fi lm
om hans møbler.
Annisette Koppel


