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Anmeldelse. Jacob
Fischer legede stren-
geleg i Flensborghus.
Uden at forfalde til
teknisk lir talte hans
trio til både hjerte og
hjerne - med en af
Danmarks allerbed-
ste saxofonister som
musikalsk gæst.

FLENSBORG. Man tror,
det er løgn: Jacob Fischer
er selvlært jazzguitarist.
Ikke noget med konserva-
torium eller ophold på en
fornem musikskole i USA.
Jakob Fischer begyndte at
spille guitar som 13-årig,
hentede hver uge en halv
snes plader på det lokale
bibliotek og gled uden selv
rigtig at lægge mærke til
det fra Jimi Hendrix til
jazzen.

Fredag aften stod han på
scenen for en stuvende fuld
sal i Flensborghus med sit
jazz juleshow – en buket
med herlige juleevergreens.
I selskab med bassisten
Hugo Rasmussen, der med
sit lange viltre skæg kunne
være julemanden selv. Han
var usædvanlig meddelsom
og roste i flere omgange
det lokale øl. Roserne kom

fra hjertet af, kunne man
se. Med var også saxofonis-
ten Christina von Bülow,
der ikke hører dem, der he-
le tiden rækker fingeren op
i klassen – men som til
gengæld har svaret, når de
andre ikke har det. Hun er
en saxofonist i særklasse
og har gennem årene vist
ganske sublimt samspil
med Jacob Fischer. Og en-
delig en af Danmarks unge
trommeslagere, Janus
Templeton.

Jacob Fischers Jazz Jule-
show har indtil videre væ-
ret forbeholdt københav-
nerne. Hvert år i december
har han spillet op til jul
med swingende jazzudga-
ver i jazzcaféen JazzCup

lige over for Kongens Ha-
ve. I år er han taget på tur-
ne med julejazzen og tak
for det.

Første sæt bød på det
ene interessante juleklassi-
ker-arrangement efter det
andet – fra Ella Fitzgeralds
hjertevarme version af
»Have Yourself a Merry
Little Christmas«, »Når du
ser et stjerneskud« fra Dis-
neys uopslidelige juleshow
og »Santa Claus is Coming
to Town« med en fremra-
gende trommefeature.

Helt enestående – og her
viste kapelmesteren, hvem
han er - var Jacob Fischers
fantasi over W.C. Handys
»Saint Louis Blues«, som
han har vendt om til en

dejligt swingende blues
med titlen »Louis Blue
Saint«. Her er indbygget
tango i mol og et smukt
guitartema.

Før pausen var det kon-
certarrangør Knud Ramm-
Mikkelsens tur til at lege
julemand - godt bistået af
Christina von Bülow, der
stak hånden ned i kurven
for at trække numre op.

Fem gæster med de rigti-
ge billetnumre kunne stik-
ke hjem med en gave.

Vi vil have flere!
I andet sæt fortsatte de fi-
re, hvor de slap: Med en
elegant og raffineret lyd og
melodier, der var spring-
bræt til raffinerede impro-

visationer. Christina von
Bülow blev sluppet løs i en
bemærkelsesværdig bossa
nova, Fischer gyngede i en
meget afrikansk udgave
»Mary’s Boy Child« og fik
Mel Tornes »Christmas
Song« til at svinge med
fælles feeling.

Jacob Fischer giver gui-
taren - akustisk som elek-
trisk - den akkompagne-
mentsrolle, som pianister-
ne har sat sig tungt på de
seneste år.

Selv om han er på hjem-
mebane med både frase-
ring, harmonier og især
hans melodiske sans, så
forfalder Fischer ikke til
en masse teknisk fnidder-
fnadder, og det var frem

for alt det, der gjorde jule-
koncerten til en stor lytte-
oplevelse.

Den tidløse jazz, der tal-
te til både hjerne og hjerte.
Man undrer sig blot over,
at der ikke er kommet flere
cder i Fischers eget navn
som den fine skive, han i
efteråret udsendte med
den 91-årige Svend As-
mussen featuring på violin.
Lav nogle flere!

Jacob Fischers Jazz Jule-
show i Flensborghus fre-
dag aften. Arrangører: 
Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.

Hans Christian Davidsen

Julemanden spillede bas
Hugo Rasmussen præsenterede sig selv som julemand - for en gangs skyld én af slagsen uden kunstigt skæg.

(Fotos: Hans Christian Davidsen)

Koncert nr. 50
FLENSBORG. Julekoncerten med
Jacob Fischer og hans trio (med
Christina von Bülow) var nummer
50 i rækken »Jazz i Flensborg-
hus«, der startede for otte år siden.
Ingen af koncerterne har været
gentagelser. Mange danske jazz-
musikere har stået på scenen i
Flensborghus mere end én gang,
men dog i forskellige sammen-
hænge.

- Jeg er faktisk stolt af, at ingen
af koncerterne har været genta-
gelser, sagde koncertarrangør
Knud Ramm-Mikkelsen, da han
samtidig præsenterede forårets
program:
• Den 23. januar 2009 kommer
dog et navn, der har stået på sce-
nen tidligere, nemlig New Jungle
Orchestra, der dog aldrig har givet
to ens koncerter.
• Den 11. marts 2009 kommer Jazz
Nord Ensemble, der består af yn-
gre nordjyske musikere, der spiller
i et ligeværdigt professionelt sam-
arbejde med allerede etablerede
kunstnere.
• Den 29. april 2009 slutter en an-
den Christina, der er dygtig på
sax, nemlig hende med efternavnet
Dahl. Hun får selskab af tromme-
slageren Morten Lund og bas-
sisten Lennart Ginman.

Julekoncert 
i Adelby
FLENSBORG. Flensburger
Madrigalchor giver den 14.
december klokken 17 en
julekoncert i St. Johannis-
Kirche i Adelby. Med som
gæstekor er Gemischter
Chor Duborg under ledelse
af Ivo Agaunis. Flensbur-
ger Madrigalchor ledes af
Jens-Uwe von Rohden.

(FlA)

Guitaristen Ja-
cob Fischer kan
den tidløse jazz,
der taler til bå-
de hjerne og
hjerte. Til ven-
stre er det Chri-
stina von Bü-
low.


