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De fleste i Bourbon Street Jazzband har grå hår som banjospilleren Kurt Heegaard Jacobsen til venstre. Han så glad ud, måske fordi han blev mobbet af orkestrets basunist, Per Jegbjerg. Til højre
er det bassist Jørgen Nielsen, der er bandets årsunge, o som endnu kke har fået topmave. I de indsatte billeder er det fra venstre Per Jegbjerg, Heine »Hot« Poulsen og Kim Nedergaard.

Anmeldelse. What a won-
derful aften vi havde i
Flensborghus. Man kan
sagtens spille traditionel
jazz fra New Orleans - ba-
re det bliver gjort, som de
gør det i Silkeborg.

FLENSBORG. Kurt Heegaard Jacobsen
ikke bare spillede banjo. Min side-
mand i Flensborghus spurgte mig,
hvorfor det instrument overhovedet
var blevet opfundet (som det hed i
aftenens udgave af »Spørge Jørgen«:
»Hvorfor må jeg ikke gå med seler?
Hvorfor lyder en banjo som en æg-
gedeler?«).
Kurt Heegaard Jacobsen måtte og-

så stå - eller rettere sidde - model til
den ene perfiditet efter den anden.
Basunisten Per Jegbjerg havde udset
sig orkestrets banjomand som offer
denne aften i Flensborghus.
Hvad var der mon sket? Havde

Kurt Heegaard Jacobsen haft en af-
fære med Per Jegbjergs kone, havde
han snydt i kortspil, eller var Per Jeg-
bjerg bare en rigtig irriterende drille-
pind?
Hans blik i øjnene giver i hvert fald

dækning for at kunne påstå det sid-

ste. Der var ikke den i Bourbon 
Street Jazzband, han ikke var småfla-
bet overfor, da det klassiske New Or-
leans-orkester gav koncert i Flens-
borghus torsdag aften. Selv publi-
kum ristede han med sin ironi:
- Dejligt at komme syd for græn-

sen og spille for det hidtil yngste
publikum, vi har spillet for i mange
år, sagde Per Jegbjerg - satte træk-
basunen for munden og trykkede
W.C. Handys »Memphis Blues« ud af
messingen.
Det lød ikke så ringe endda - ja

faktisk som den slags musik skal lyde.
Men når man tænker på, at de syv
jazzmænd fra Silkeborg sikkert alle-
rede er blevet skrevet op til pleje-
hjemmet, ja desto mere imponerende
er det.

Charmøren Kurt
- Kurt har egentlig fået forbud af
lægen mod at komme med her i af-
ten. Men vi tænkte, at så længe Kurt
selv kan løfte sin højre fod op på
skamlen, når han spiller banjo, så går
det nok, sagde Per Jegbjerg - og
fortsatte med Louis Armstrongs
»Struttin’ With Some Barbeque«. Ikke
noget Monet-maleri, heller ikke en
Rembrandt, men den slags jazz, der
dælme bare er så gemytligt at sætte
sig ned til og blive glad af.
Sådan at dømme efter Kurt Hee-

gaard Jacobsens statur var der nok
ingen, der havde regnet med, at han
var damernes ven.
Men man skal aldrig sige aldrig.

Efter at han med sin grødede og ret
sexede stemme havde sunget
»Should I Reveal«, fortalte Per Jeg-
bjerg, at hen ved otte procent af Sil-
keborgs befolkning nedstammer fra
Kurt Heegaard Jacobsen:

- Han kunne i den grad charmere
sig ind hos den kvindelige del af Sil-
keborgs befolkning, da han var ung.
Han lignede en græsk gud førhen, og
damerne var vilde med hans stemme,
fortalte basunisten - og gjorde plads
til bassisten Jørgen Nielsen i »Kee-
ping Out of Mischief«. Han fik to soli
og så ikke mere. Det var vi bedst
tjent med, mente Per Jegbjerg.
Måske var han bare lidt misundelig

på, at Jørgen Nielsen tilhører ban-
dets yngre afdeling og endnu ikke
har fået sparet op til en vom. Det
havde til gengæld trommeslageren
Heine »Hot« Poulsen og det med ren-
ters rente. Jeg må sige, jeg troede ik-
ke, han kunne banke sådan en trom-
mesolo af, som han gjorde i anden
afdeling. Men blev bare endnu en-
gang mindet om, at man ikke skal
dømme mennesker på deres udseen-
de.

En lås på køleskabet!
De øvrige musikere udvandrede fra
scenen, fordi de sagde, de ikke kunne
holde ud »at høre på den larm«, men
mon ikke Heine »Hot« Poulsen havde
en pointe, da han sagde, de skulle
sætte en lås på køleskabet ude i gan-
gen i Flensborghus? Han hamrede og
bankede, til han blev helt rød i æg-
get, og han måtte flere gange træk-
ke stortrommen og hi-hatten tilba-
ge, det de blev banket fremad på
gulvet.
Bourbon Street Jazzband er Dan-

marks ældste orkester inden for gen-
ren. Det blev til en en fugtig kælder i
Herning i 1956, dengang »Ice Cream«
var det store hit. Sådan lød det den-
gang.
- Og sådan lyder det guddølemig

stadigvæk, bemærkede Per Jegbjerg
med en blanding af stolthed og re-
signation i stemmen.

Håndklæde gennem luften
Hele orkestret spillede den, som var
de stadig unge. Selv om en besæt-
ning med velstandsknaster, gigt, grå
hår og rynker kunne få os til  at tro,
at de syv - eller i hvert fald de seks -
musikere havde været med fra start i
1956, så bød Per Jegbjergs stolthed

ham at fortælle, at det havde de alt-
så ikke. Og så fløj der et håndklæde
gennem luften, så han kunne tørre
sveden af panden efter »Ice Cream«. 

Dejlig Honeysuckle Rose
»Basin Street Blues«, »Everyday I Ha-
ve the Blues« og »On the Sunny Stre-
et of the Street« med en veloplagt
trompetist i Gerhard Ellerbæk - vi fik
det sjove og det aldrig kedelige.
Orkestrets mand på saxofon og

klarinet, Finn Odderskov, og piani-
sten Kim Nedergaard gør Danmark -
og Flensborg - lidt dejligere med
»Honeysuckle Rose«. Den udgave ville
have fornøjet Fats Wallers. Og Kim
Nedergaard fornøjede os endnu en-
gang ved også at lægge stemme til
»One Night Wirth You«. Der må man
give Per Jegbjerg ret: Hvilken rå ero-
tisk udstråling.
Denne aften får fire saxofoner -

musikken får tre, og så kommer der
én oven i hatten for den humor og
varme, Bourbon Street Jazzband
havde taget med fra Silkeborg og
omegn.
Det var ikke Superliga, det var

håndværk og med hjertet.

Koncert med Bourbon Street Jazz-
band i Flensborghus torsdag aften.
Arrangører: Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Jazz med Silkeborg Plejehjem

Kender du billedet af Sigmund Freud
»What’s on a man’s mind?«. Finn Od-
derskov ligner ham til forveksling.
Odderskov løftede kvaliteten med sin
virile pågående tone.


