
RAMASJANG******* 

 

Ramasjang er en Dansk rock-gruppe fra Nord-Sjœlland samlet af rock-pioneren Flemming Westergaard 

der - i den Danske Rock, Pop og Beatmusiks tidligste dage hvor et fuldt orkester bestående af tre 

elektriske guitarer og et sœt trommer var intet mindre end en revolution -var ‘primus motor’ i den lands-

kendte gruppe The Flames fra lille søvnige Ringsted midt paa Sjœlland der vågnede op og blev kendt som 

‘Danmarks Liverpool’ da The Flames success inspirerede dannelsen af en usœdvanlig lang rœkke af habile 

rock-grupper (se www.flames.dk og www.ringstedrock.dk). 

 

Her er historien om hvordan Flames transformeredes til gruppen et pladekøbende publikum og den 

Danske rock-scene ti år efter kom til at kende under navnet ‘RAMASJANG’: 

Rock-Pionererne Flames – Flemming Westergaard (lead-vo, rhythm-g) Stig Hansen (lead-g, vo) Hans Ole 

Hansen (el-b, vo) og Jørgen Sparring (dm, vo) - havde i slutningen af 1966 , efter at have vœret på 

banen siden 61, set det hele, prøvet det hele og vœret igennem alt hvad det fører med sig at vœre en 

lands-kendt gruppe på Danmarks tidlige rock-scene. De havde i 65 vundet Danmarks Mesterskabet i Beat 

Musik i Tivolis Koncertsal, de havde indspillet en plade, de havde figureret i alle landets ungdoms-og pop 

blade og de havde tourneret i hele Danmark og spillet for et begejstret rockende publikun i hver eneste 

Rock Klub, Forsamlingshus, Hotel, Hal og Koncertsal der havde åbnet sine døre for den nye rock-

influerede ungdoms-kultur... Hvad nu ? 

 

Omkring 66/67 var der tydelige tegn paa at den internationale Rock-Scene - stœrkt påvirket af den 

opblomstrende alternative livsstils kultur - bevœgede sig vœk fra den traditionelle hit-liste pop i retning af 

en ny progressiv rock-blues-soul fusion, så da Flames altid havde vœret med på fronten af hvad der rørte 

sig internationalt - og ikke paa noget tidspunkt overvejede at svigte rocken og sœlge ud til ’Landsbyens 

Gadekœr’ som visse  andre Danske grupper - besluttede de sig til, efter at Jørgen ’Spar’ forlod gruppen i 

slutningen af 66, ikke blot at introducere en ny trommeslager - nemlig Mogens Jørgensen der tidligere 

havde vœret ’stand in’ for ’Spar’ - men at udfordre sig selv både musikalsk og som musikere ved at 

reorganisere gruppen totalt således at Flemming nu holdt op med at spille rytmeguitar og konsentrerede 

sig udelukket om vokalen, Stig skiftede single-guitaren ud med bassen og Hans Ole skiftede bassen ud 

med et Wurlitzer ’Leslie’ Orgel ! Efter en kortere meget bluesprœget periode uden lead-guitarist, valgte de 

dog at udvide med Torben B. Hansen, en klassisk skolet experimenterende guitarist som Mogens tidligere 

havde spillet sammen med. 

 

Den reorganiserede 5 mands gruppe optrådte med deres nye progressive rock-blues-soul stil der også 

omfattede lange improviserede ‘free-form’ numre - efter at de blev optaget i Københavnske Manager 

Walter Klœbels ’stald’ der undervejs talte medlemmer som Alrune Rod, Burning Red Ivanhoe, Day Of 

Phoenix, Culpeper’s Orchard, Cy, Maya og Robert, Fessors Big City Band, Liller, Lone Kellerman, Ole Fick 

og Peter Thorup - både som ‘Flames’ og ‘Flames Combo’, og de spillede f.eks. i Gladsaxe Teen Club, 

Studenterforeningen København, Københavns Universitet, Fjordvilla Roskilde, Ded Dog Discoteque Køge, 

Club Dynamite St. Heddinge og Beat House Ringsted, indtil Hans Ole og Torben forlod gruppen i 

slutningen af tresserne. 

 

Flemming, Stig og Mogens ’jammede’ videre med skiftende besœtning og bevœgede sig - efter en 

psycedelisk periode og efter mange og lange år med engelske tekster - sammen med to nye band-

medlemmer fra Helsingør nemlig Preben Hedemann (violin, sax og trompet) og Michael ‘B’ (singleguitar) i 

retning af go’ solid rock med samfunds - og livsstils relevante Danske tekster under mottoet: ’Dansk Rock 

for Danskere’ - Flemming stod for lyrikken. 

 

Imidlertid forlod Stig, Mogens og Michael gruppen i starten af halvfjerserne og blev erstattet af ikke 

mindre end fem nye medlemmer, således at gruppen - der på dette tidspunkt var kendt under navnet 

‘Loke’ - nu bestod af Steen Sørensen (singleguitar), Carsten Møller (bas), Peter Windfeld (orgel, flygel & 

leslieguitar), Martin Flood (fra Liverpool England der insisterede på at han ikke spillede ‘trommer’ men 

‘drums’), Preben Hedemann (Violin, sax, trompet & kor), Flemming Westergaard (sang & rytmeguitar), 

samt Niels Petersen (percussion & kor).  

  

Gruppen, der nu var syv mand stœrk, fandt med den nye ‘storfamilie- besœtning’ hurtigt frem til deres 

helt egen specielle Danske rock-stil og sound i øvelokalet paa Lysagergaard lige uden for Helsingør hos 

roadie og lydmand Flemming ‘Stampe’ - der sammen med ‘fellow roadie’ og lydmand Kim Christensen tog 

sig af Ramasjangs gear og stod for deres ‘live’ lyd - og deres ‘rehersals’ blev snart kendt som super fede 

http://www.ringstedrock.dk/


festaftener hvor familie, venner, bekendte og fans hyggede sig gevaldigt med gruppen og deres festlige 

musik. Manager Walter Klœbel, der havde haft kontakt med Flemming siden de goe’ gamle Flames dage, 

dukkede en skønne dag op på en af disse festaftener og blev så begejstret for hvad han hørte, at han på 

stedet aftalte indspilningen af en LP med gruppen på hans alternative pladeselskab ‘Hørekiks’ ! 

 

I April 1974 indspillede gruppen, med ovennœvnte syv mand stœrke besœtning, deres første LP kaldet 

‘Ramasjang’ – der ikke blot var LP’ens navn, men gruppens nye navn introduceret af Flemming efter 

Klœbel insisterede på et nyt navn der passede til gruppens festlige Danske rock-stil bygget på ‘rifs’ fra 

f.eks. David Rea, Shell Silverstein, Dr. Hook og Ramasjang medlemmerne selv med filosofiske og 

samfundsrelevante kend-dig-selv texter af Flemming (se ‘Ramasjang Lyrik’) - en stil defineret af Klœbel i 

en pressemeddelelse fra Hørekiks angående udgivelsen af ‘Ramasjang’ som: ‘Enkel, varm og glad musik 

med Ramasjang i’.  

 

LP’en blev produceret af Klœbel selv med ‘The Wiz Of Sound’ - den legendariske ‘Sweet Silence Studie’ 

founder Freddy Hansson - ved mixerpulten i Rosenberg Studierne i København. Hansson har undervejs 

stået for en creativ og super professionel lyd bag en imponerende rœkke kendte Danske navne som Delta 

Blues Band, Gasolin, Kim Larsen, Sebastian, Shit & Shanel, Anne Linnet, Lone Kellermann, Jomfru Ane 

Band , C.V. Jorgensen, Nis P, Ole Fick, Poul Dissing, Rode Mor, Burning Red Ivanhoe, og Secret Oyster, 

samt udnlandske stjerner som Richie Blackmore & Rainbow, Dr. Hook, Cat Stevens og Ringo Star, og var 

en blandt Ramasjang medlemmerne højt skattet lydtekniker og kreativ samarbejdspartner under 

optagelserne i det efter datidens standard super moderne veludstyrede studie på Dortheavej… som en 

kuriøsitet skal nœvnes at det faktisk var Gasolin trommeslager Søren Berlev’s trommer der på anbefaling 

af Hansson blev brugt ved indspilningen af LP’ens ti numre. 

 

Ramasjang’s første LP blev introduceret for pressen medio 74 og gruppen blev interviewet af alle de store 

landsdœkkende dagblade, ungdomsmagasiner og radioen - isœr Danmarks Radio’s Hans Otto Bisgaard’s 

collage med interviews og en hel rœkke af LP’ens numre huskes. Som et eksempel på den øvrige presses 

reaktion bringes her hele ungdomsmagasinet GO’s omtale: 

‘MUSIK MED RAMASJANG’ 

 

‘Gudskelov – nu begynder provinsens beatgrupper at markere sig stœrkere og stœrkere. I denne sommer 

vil der således nok blive talt en del om Ramasjang fra Helsingør – en gruppe, der før hed Loke, men efter 

en pladekontrakt har taget navneforandring til noget, der ganske godt beskriver deres musik. 

Musikken har nemlig mere end lokal interesse. Skal man sammenligne den med noget allerede 

eksisterende, så er det en blanding af Gasolin, Røde Mor og Dr. Dopo Jam, og giver heller ikke det 

umiddelbart et fingerpeg om, hvad musikken er for noget, skal det fortœlles, at den er festlig (et par 

gange også smuk og en lille smule sørgelig) – men det kan man høre paa en LP, de har udgivet paa 

Walter Klœbel’s Hørekiks. Ramasjang er syv medlemmer stœrk – og har en slags uofficiel leder i 

Flemming Westergaard, der så langt tilbage som 1965 var medlem af de davœrende Danmarksmestre i 

beat-musik, The Flames. De kom fra Ringsted og havde fede tider, jobmœssigt, men opløstes, og 

Flemming flyttede til København. Senere flyttede han til Helsingør (en gang provinsen, altid provinsen !), 

hvor han har haft job som tegner, før han gik i gang med det nuvœrende – som yogalœrer. Han er sanger 

i Ramasjang og laver gruppens tekster – og de handler om sjove of interessante hœndelser, har humor og 

smittende medmenneskelighed. – Den nuvœrende gruppe har kun spillet sammen siden august 1973, 

fortœller han, men vi har ikke haft mange jobs endnu. Vi ville vente, til pladen kom ud, fordi vi 

udelukkende spiller egne numre, og det er ret vigtigt, publikum kan nikke genkendende til dem og ved, 

hvad vi står for. 

 

Ramajsang mangler faktisk ikke andet end en lille smule reklame for at gå hjem som et af Danmarks 

bedste orkestre, kan ‘GO’ garantere for. 

- Vi laver musik, der kan bruges til at faa piblikum op at stå, siger de, og når man hører pladen, er man 

tilbøjelig til at give dem ret. Numrene syder nemlig af spilleglœde og der er skub I rytmikken. 

Indtil videre beholder alle i Ramasjang deres borgerlige erhverv og kommer der så skub i salget af deres 

plade, vil de tage stilling til, om det er vœrd at prøve det professionelle liv. Et ved de dog allerede sikkert 

– de vil ikke iklœde musikken effekter for at sœlge den. De er trœtte af bøsserockere, transrokkere, 

pseudorockere, tandpastasmil-rockere – og hvad man nu ellers kalder de udklœdte helte fra poppens 

overdrev. 

 

 



Vinden blœser frisk igennem sundet ved Helsingør. Poppen gør det også’.   

Ramasjang spillede mest i Nord-Sjœllands og Københavns området bla. Klub Tatuba Huset, Loppen 

Christiania, Cosmorama Helsingør og Horserød Statsfœngsel - hvor de indsatte, under stor jubel, spontant 

sprang op og dansede mellem stolene - samt ved utallige frilufts-koncerter i Hellebœk, Helsingør og 

Brøndby, men derudover også f.eks. på Roskilde Festivallen - hvor Danmarks Radio’s Erik Moseholm optog 

hele koncerten - og Randers Festivallen - hvor Kim Larsen, der også var på plakaten med ‘Starfuckers’ 

kiggede indenfor paa hotellet og sagde ‘go’ vind’ før Ramasjang gik på scenen. 

 

I 1975 indspillede Ramasjang med samme besœtning, minus Niels der forlod gruppen kort efter den første 

LP, endnu en LP med ti nye numre kaldet ’Flyveren’ efter startnummeret skrevet af Flemming - 

dennegang udelukkende med egne kompositioner leveret af Steen, Carsten, Peter samt Flemming der som 

sœdvanligt yderligere stod for lyrikken (se ‘Ramasjang Lyrik’), og dennegang for det kommersielt 

orienterede pladeselskab ’Sonet’ der på godt og ondt købte gruppen af ’Hørekiks’ der på dette tidspunkt 

stoppede sit virke som vœrdsat alternativ ‘label’.  

 

Den nye LP blev produceret af Sonets Paul Back, der undervejs har produceret blandt andet Rock Nalle, 

Days, Hœs & Blœs, Paddy Doyles, Tramp og Sanne Salomonsen, med selveste Ivar Rosenberg som en      

overraskende ‘dated’ og efter Ramasjang medlemmernes mening alt for pœn ’middle of the road’ 

lydtekniker i Rosenberg Studierne der simpelthen ikke var det same uden mesteren i super-fed ’up-to-

date’ gruppelyd… nemlig Freddy Hansson.  

 

Ramasjang - der savnede de glade dage med Walter, Freddy og Hørekiks og aldrig rigtigt følte sig 

‘hjemme’ hos Sonet - opløstes, efter en kort men hektisk karriere, alt for tidligt efter ‘Flyveren’… 

fortrinsvis på grund af det for alternativt orienterede og ‘free-wheeling’ Ramasjang så uvante 

kommersielle pres der førte til uvelkomne forsøg på kontrollerende indblanding i Ramasjangs etablerede 

rollefordeling, stil og sound,  gruppen havde svœrt ved at leve med. 

 

Anyway… for at fuldstœndiggøre historien skal det nœvnes at Flemming - efter at Ramasjang 

medlemmerne gik hvert til sit - af Sonet producer Paul Back - fik et tilbud om at indspille en Solo LP med 

både text og musik af Flemming selv… arbejdstitel ’Mester Wester & Det Flyvende Orkester’ (se ‘Mester 

Wester Lyrik’) ! Desvœrre blev kun 4 ud af de 10 påbegyndte titler fœrdiggjorte med en ny håndplukket 

gruppe af ekselente musikere fra den Nord-Sjœllandske musikscene - nemlig ‘P’, Kim, Michael og Lotte 

der udfoldede sig i perfekt kreativt samarbejde med en af Flemming betinget ny lovende, ung og 

entusiastisk lydteknikker oplœrt af selveste Freddy Hansson i Rosenberg Studierne - på grund af producer 

Paul Bach’s afgang fra Sonet, hvorfor Flemming besluttede at han endeligt havde fået nok af det farverige 

men dramafyldte liv i og udenfor rampelyset i nœsten to årtier og trak sig tilbage fra den Danske rock-

scene for at hellige sig sine ‘Kend Dig Selv’ skoler og et liv som forfatter af ‘Kend Dig Selv’ bøger og aktiv 

komponist og producer af musik for afspœnding, meditation og rekreation… for nuvœrende under sydens 

sol i Carribien (se www.instantselfrealization.com). Preben nedsatte sig som fotograf i Gilleleje, og spiller 

stadigvœk på trompeten i det traditionelle jazz-band ‘Sister Kate’ ( se www.sister-kate.dk), Peter forfulgte 

en karriere med et kendt country-rock band i England og de andre Ramasjang medlemmer Steen, Carsten 

og Martin jammede lystigt videre med andre Nord-Sjœllandske bands.   

 

Ramasjang stoppede festen da de specielle kommercielle forhold der styrer den sprogmœssigt isolerede 

Danske rock-scene begyndte at influere det etablerede creative samarbejde på en uproduktiv måde, men 

Ramasjang nåede, på trods af det alt for tidlige opbrud, at udgive hele to LP’er paa kun to år og at 

markere sig på listen over Dansk-Rock Pionerer med filosofiske samfunds - og livsstils relevante Danske 

tekster sammen med Steppeulvene, Young Flowers, Burning Red Ivanhoe, Skousen & Ingemann, Alrune 

Rod, Musikpatruljen, Sebastian, Gasolin, C.V. Jørgensen og Gnags der alle - som Ramasjang - 

demonstrerede at det var muligt at skrive meningsfyldte originale tekster paa Dansk og få dem til at 

fungere sprogmœssigt i den nye Danske rock’s rytmik og melodiføring – godt gået Ramasjang ! 

 


