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RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur er et nyt nationalt, kulturhistorisk samtidsmu-
seum med fokus på musik og ungdomskultur.  Museet formidler ungdomskulturens udvikling – fortalt 
gennem rockens og poppens lyd, billeder og symboler. Det handler om, hvordan unge med musikken har 
flyttet grænser og påvirket samfundet gennem fx nye danseformer, forbrug, politiske holdninger, 
stiludtryk, brug af musikafspillere og nye teknologier – og meget mere. Det handler om os, når vi lyt-
ter til musik, danser, kæmper, skaber og dyrker idoler. 
 
Ungdommen har siden 1950’erne udtrykt sig gennem rock- og popmusikken i dens mange afskygninger. 
Musikken er en af de stærkeste kulturelle bevægelser i det 20. og 21. århundrede, og det er den be-
vægelse, RAGNAROCK formidler og dokumenterer. Museet er en kalejdoskopisk rejse gennem tema-
er, som engagerer, aktiverer og giver sved på panden. 
 
En ikonisk bygning 
 Stjernearkitekterne i hollandske MVRDV og danske COBE er de kreative hoveder bag museets byg-
ning. Arkitekturen er både udadtil og indadtil med til at understrege den historie og stemning, som 
museet ønsker at formidle. Ideen bag museets arkitektur er: 
•At fremhæve rockens rå side ved brug af ubehandlede, robuste materialer 
•At kombinere elementer fra områdets tidligere betonfabrikshaller med nye elementer i skarpe kon-
traster 
•At tilføje et hint af rockens glamourøse side med en guldnittet facade bestående af 2654 guldfar-
vede pyramider, som afspejles indendørs i foyeren der er beklædt med 773 røde pyramider. 
 
Den røde løber er de besøgendes første møde med Rabalderstræde og leder op til RAGNAROCK. Lø-
beren kickstarter besøgsoplevelsen med forskellige aktiviteter på vejen til museumsbygningen. 
 Foyeren inviterer de besøgende under den guldnittede udstillingsboks’ udkragning, hvor den røde lø-
ber møder indgangen til museet. I sommermånederne vil foyeren fungere som koncertscene såvel som 
indgangsparti. 
 
Museumsbygningen er på 3500 kvadratmeter fordelt på 3 etager og huser udstillingsområde, koncert-
scener, café, butik, værksteder samt udendørs patio. 
 
RAGNAROCK er en del af museumskoncernen ROMU 

OM RAGNAROCK 



En rå og upoleret ramme 
Der er tydelige spor af Unicons gamle elementfabrik. Her f.eks. Hal 9. her blev tidligere produceret element-
trapper. Med sine 1800 m2 er Søjlehallen den største af Musicons haller. Hallen danner en rå og upoleret ramme, 
der kan bruges til alverdens arrangementer og events. Også de store af slagsen, for her er plads til 1150 perso-
ner. Oveni købet kan arrangementer få en udendørs dimension, idet søjlepladsen kan inddrages. 
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RAGNAROCK´s hovedudstilling inviterer dig med på en kalejdoskopisk rejse gennem ungdomskulturens historie 
udvikling fra 1950´erne og frem – en rejse der engagerer, aktiverer og giver sved på panden. I museets hovedud-
stilling møder du fortællingen om, hvordan unge med musikken har flyttet grænser og påvirket samfundet gen-
nem nye danseformer, forbrug, politiske holdninger, stiludtryk, brug af musikafspillere og nye teknologier – og 
meget mere. Det handler om os, når vi lytter til musik, danser, kæmper, skaber og dyrker idoler. 
 
Gennem interaktive installationer og aktiviteter inviteres gæsterne til aktivt at udforske den 1200 kvadratmeter 
store udstilling. Udstillingen er inddelt i følgende temaer: 
 
Da musikken så lyset 
Musik er også en visuel oplevelse, og lys er i dag en integreret del af det musikalske udtryk ved koncerter og 
festivaler, men sådan har det ikke altid været. 
 
Dans 
Flere musikkulturer er opstået på baggrund af dansekulturer, og dans har ofte været det element, der har popu-
lariseret ungdoms- og subkulturer. 
 
Kan musikken ændre verden? 
Temaet omhandler hvordan ungdomskultur og musik har gået hånd i hånd gennem tiden, og hvordan musik har 
fungeret som modstandsform, mobilisator og talerør for forskellige ungdomskulturer. 
 
Musikalske strømme 
I Musikalske strømme kan de besøgende gå på opdagelse i udviklingen af genrer og musikalske strømninger inden-
for dansk rock- og popkultur helt tilbage fra jazzens indtog i 1920’erne. 
 
Fandrenge og fanpiger 
Idolfotos og plakater giver fankulturen et boost, og i 1960 raser Otto Brandenburg-feberen, efter at han er 
blevet lanceret som det første danske teenageidol. Skrig, tatoveringer, autografer, Beatle-mania og meget mere 
fortæller om fankultur og idoldyrkelse igennem tiden. 
 
Den røde tråd 
Den røde tråd er en digital, kronologisk tidslinje, der, med udgangspunkt i museets samling, belyser dansk rock, 
pop og ungdomskultur fra 1940’erne og frem til i dag. 
 
Elektrisk intimitet  
I dette tema fortæller museet historien om radioprogrammet Det Elektriske Barometer, der i mere end 30 år på 
DR har sat unges dagligdag, drømme og kærlighed i fokus – med musikken som omdrejningspunkt og pejlemærke. 
 
Rotation 
Vores musikoplevelse afhænger af teknologi. Dette tema fortæller om os som musikforbrugere, og hvordan vi op 
gennem tiden har mødt musikken via forskellige teknologier som radioen, pladespilleren, mp3-afspilleren eller 
streamingtjenester. 
 
Demoteket 
Demoteket er en lyttestation, hvor museets besøgende kan dykke ned i gamle demo-, live- og alternative udgaver 
af kendte danske kunstnere. 
 
Jagten på den fede lyd 
Musikere har til alle tider dyrket og jagtet den gode lyd. Dette tema følger udviklingen fra akustikken i kirke-
krypter og badeværelser, over milliondyre professionelle studier, til DIY-musikeren i soveværelset. Ikonisk for 
rummet er bl.a. et ægte toilet. 
 
Verdens største kor 
Vi inviterer alle museets gæster til at deltage i verdens største kor ved at indspille en vokalbid i vores studie. 
Alle bidrag samles og koret vokser for hver dag som et dynamisk video- og lydværk. 

HOVEDUDSTILLING 



Lysmandens Værksted 
Lysmandens show får sanserne til at smelte sammen.  
Der var kemi og det var farvelære. Det var eksperimenter og opfindelse af udstyr. 
Med prismer og plader tryllede han med perler af farver. 







Rose Eken 
 
”Murder One” 
 
2013, glaseret stentøjsler, 96x200x45 cm i 3 sektioner. 
 
”Rickenbacker 4004LK bass” 
2012, glaseret papir/ler, 30x4,5x100 cm. 
 
Begge værker er replikas af Lemmy Kilmister, forsanger og bassist i bandet Motörhead’s Marschall 
Stack og Rickenbacker basguitar. 
 
 



Styr på effekterne 
 
Fender Stratocaster og Fabrikken, Franz Beckerlee, 1970’erne. 
 
Gasolin’s guitarist Franz Beckerlee eksperimenterede med lyd og samlede selv sine effektpedaler i Fabrikken. 
Flere pedaler blev koblet sammen i forskellige kombinationer, som kun krævede ét tryk. 
 
Stor ingeniørkunst! 



Musik optaget fra radioen 
 
Radio/grammofon/spolebåndoptager, Bang & Olufsen, omkring 1963. 
 
Når musiksamlingen skulle udvides og butikkerne ikke førte den nyeste musik, kunne man altid optage sangene fra 
radioen.  
 
Dette avancerede apparat brugte en ung Jørgen de Mylius til at optage musik fra Radio Mercur og svensk P3. 
 
 


