
 

Thomas Gjurup er fra Roskilde (f.1953) og han er manden bag bo-

gen ”Fra Prindsen til Road-House 1956-1990” udgivet 2009, som er 

en minituøs gennemgang af rock– og popmiljøet i Roskilde og dets 

udvikling i perioden. 

Allerede i 2005 udgav Thomas Gjurup bogen ”Roskilde Rock 1962-

1972  -  fra pigtråd til smat. En scrapbog med lyd”. Det var denne 

bog, der revideret og stærkt udvidet dannede grundlaget for udgi-

velsen i 2009. 

Thomas Gjurup har medvirket til mange opslagsværker og andre 

udgivelser om rockmusikken, har været DJ i sine helt unge dage og 

senere pladeproducent, og der er vist ikke mange huller i hans viden 

om rockmiljøet. 

Om end det blev en kortvarig periode, så lagde Hotel Prindsen lokaler til nogle af de tidligste 

rock-arrangementer i starten af 1960’erne. Hotel Roar og Fjordvilla var også stederne, som 

kunne rumme den type begivenheder, men ret hurtigt blev det Fjordvilla, som blev det fore-

trukne spillested. 

 

Et meget kendt arrangement fandt sted på Prindsen den 11. januar 1964, og Thomas Gjurup 

fortæller i januar 2021 til Facebook-siden ”Roskilde før og nu” om begivenhederne før, under 

og efter dette arrangement: 

Allerede i 1961 begyndte de første popklubber at dukke op i Roskilde. En popklub var den 
rock- og pigtrådsglade ungdoms svar på de mere etablerede jazzklubber. De første popklub-
ber såsom ”Blue Heaven” og ”La Paloma” levede ikke 
længe. Ofte var klubbernes ledelse så unge at de måt-
te trække på de lidt ældre medlemmer fra jazzklubber-
ne for at komme ind på de spillesteder som jazzklub-
ben var ”forlovede” med. Man skulle jo have en på 18 
år for at ”leje” sig ind på fx Fjordvilla. Den første pop-
klub der levede lidt længere end en døgnflue var Club 
Shadow.  

 

Club Shadow blev etableret af søskendeparret Jette og 
Mogens Meisner - henholdsvis 17 og 19 år. De var beg-
ge jitterbugdansere på et højt plan og mente at Roskil-
de var en død by. Noget måtte gøres. Men penge var 
ikke noget man svømmede i, når man var henholdsvis 
laborantelev og pølsemagerlærling. Pengeløse som de 
var, allierede de sig med den populære lokal- gruppe 
Shouts og aftalte at dele billetindtægten fifty-fifty, når 
lejen på 75 kr for Hotel Prinsens store sal var betalt.  

 

 

 

 

 

 

 





Det første arrangement den 11. januar 1964 blev en gedigen succes. Så stor at de siden fik 
de salen stillet gratis til rådighed, da hotellet tjente glimrende på øl- og sodavandssalget.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men alligevel var Hotel Prinsen en anelse for fisefornem for de unge, så allerede i marts flyt-
tede klubben til "Fjordvilla", men holdt dog yderligere arrangementer på Hotel Prinsen og 
Hotel Roar i 1964, når Fjordvilla ikke havde plads. Det var dog på Fjordvilla, hvor de senere 
på året begyndte at afholde de populære søndagsmatinéer i 1964. En ide som Jette Meisner 
kom på. ”Hvad er den mest dødssyge dag for teenagere, hvor der intet sker? Ja, søndag”. 
Arrangementerne blev en enorm succes.  

The Shouts var allerede i 1964 en af Roskilde førende grupper. De var startet som Flaming 
Stars i 1962, men ændrede navn til The Twanglers, opkaldt efter den amerikanske guitarist 
Duane Eddys spillestil. Men i august 1963 var instrumentalmusik lidt passe, så de tog det 

mere tidssvarende navn 
The Shouts.  

Da The Shouts  optrådte på 
Hotel Prindsen var besæt-
ningen Freddy Andersen, 
sang, Hans Christian Kirke-
vang, singleguitar, Kurt 
Norman Hansen, rytmegui-
tar, Jesper Christiansen, 
bas, og Poul Larsen på 
trommer.  

Senere i 1964 deltog de i 
konkurrencen om at blive 
de danske Beatles i Holte 
Hallen, men uden place-
ring. Bedre gik det i 1965, 
hvor de blev Sjællandsme-

stre i Pop i Ringstedhallen og senere nummer tre i Danmarksmesterskabet. Hvilket resulte-
rede i en pladekontrakt. De var nu en kvartet og med ændret besætning. 


