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Anmeldelse. Jens Jefsen
Trio sluttede den danske
jazzsæson i Flensborghus
med at vise, hvor udsøgt
triomusik kan spilles.

FLENSBORG. Senest Jens Jefsen
Trio var i Flensborg for lidt over
fire år siden, sad Axel Riel ved
trommerne. Torsdag aften var den
finske trommeslager Jukkis 
Uotila, der var nyheden mellem
guitaristen Uffe Steen og kapel-
mester Jefsen på bas.

Ellers var meget ved det gamle,
og det vil vi, der grundlæggende
kan lide Jefsens og Steens puls og
stil, opfatte som positivt. Koncer-
ten i Flensborghus var en behage-
lig færd, hvor publikum i et par ti-
mer kom med gennem Jens Jefsens
og Uffe Steens ofte lange og meget
gennemarbejdede kompositioner,
der flyder derudad.

Uffe Steen lagde igen meget 
blues ind i koncerten og en enkelt
gang også lidt rock ind i sit spil i
»A Better Choice« i første sæt,
mens alle tre et par gange mødtes i
en suveræn akustisk funket stil i
andet sæt. Her var det Uffe Steens
bluesagtige solo i »Bluesion«, der
fortsatte i forfriskende funk i Jens
Jefsens »Reload the Funk«.

Kompositionerne var enten Jef-
sens eller Steens, og ind imellem
kom standarder som »Softly, As in
a Morning Sunrise« og George
Shearings »Sunny« - sidstnævnte i
en meget smuk fortolkning. Trio-
ens ånd var i perioder meget lege-
syg, men også lyrisk og med en
fortrolighed musikerne imellem -
samarbejdet mellem Uffe Steen og
Jens Jefsen fylder 30 år i år. Jefsen
er ikke typen, der spiller bas for at
vise sig, og alligevel lirer han den
ikke af på rutinen.

Udsøgt triospil
Generelt var koncerten i Flens-
borghus en opvisning i, hvor ud-
søgt triomusik kan spilles. Det
kræver indføling af alle tre samti-
dig med, at håndværket skal være
i orden. Jukkis Uotila er utrolig
levende i sit trommespil, der sam-
tidig med, at det fylder meget i
trioens musik, også er meget let.
Han er i øvrigt ikke et ukendt an-
sigt i det danske landskab, hvor
han har været gæstemusiker i fle-
re sammenhænge på Copenhagen

Jazz Festival. Han er ikke med på
trioens seneste cd, »BeJazzled« fra
2002 (i øvrigt med saxofonisten
Dave Wilczewski som gæst), men
fortjener egentlig at komme med
på et nyt album.

Jens Jefsen Trio var sidste navn
på denne jazzsæson i Flensborg-
hus - en sæson, der blev sat punk-
tum for med ekstranummeret

»Sweet Love«. Bedre kunne den
ikke rinde ud.

Koncert med Jens Jefsen Trio
torsdag aften i Flensborghus.
Arrangører: Sydslesvigsk 
Forening og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

Lyrisk og legesygt

Finnen Jukkis
Uotila har over-
taget Alex Riels
plads i Jens Jef-

sen Trio.

Uffe Steen blander
som regel altid blues i
gryden, selv om der er
jazz på menuen.

Anmeldelse. Hanne
Hedetofts anden ro-
man, »Tre skridt fra
livet«, er fyldt med
karikerede og skæve
personer.

KØBENHAVN. I 2003 de-
buterede Hanne Hedetoft
med »Ellens Elevator«. Nu
er hun så tilbage i vanlig
morsom og mundret stil
med romanen »Tre skridt
fra livet«, som handler om
valg. Man kan vælge eller
lade være at vælge, og så
er der de valg, som andre
træffer. Og ligegyldigt
hvad man vælger, så sker
der noget alligevel. 

Centralt i romanen står
Frede. Frede er en midal-
drende ingeniør, som har
mere end almindeligt
svært ved at træffe beslut-
ninger. Nogle vil kalde
ham en vatnisse, men Fre-
de har det egentlig meget
godt med at tulle rundt i
dagligdagens trummerum.
Så en dag skal han på kur-
sus, og oven i købet skal
bitre Bitten også med, og
hun kan så afgjort ikke ud-
stå Frede.

Kurset afholdes af Male-
nes ConSultans & InSights
Bureau og er en slags selv-
udviklende teambuilding -
lær dig selv bedre at kende
- kursus. Og jeg skal da
også lige love for, at kursi-
sterne lærer sig selv at
kende, men de lærer sørme
også hinanden at kende -
og det er vist slet ikke så
tosset.

Kurset er fyldt med kari-
kerede og skæve personer
som den tørlagte forfatter,
den unge håbefulde musi-
ker, den elskovssyge pro-
grammør, den længselsful-
de lektor og den desillusio-
nerede kursusleder, hvoraf
de fleste allerede har haft
en eller anden sporadisk
kontakt, men det bliver
der lavet om på.

Karikeret
Romanen falder i tre dele:
Først stifter man be-
kendtskab med de mange
forskellige personer i deres
vante omgivelser, dernæst
følger midterdelen, hvor
læseren præsenteres for
episoder fra personernes
fortid, og visse forbindel-
ser anes.

Sidste del udspiller sig
på kurset, hvor alle perso-
nerne bringes i spil og ikke
mindst samspil. Selvfølge-
lig er det karikeret og
overfladisk, men det altså
også særdeles underhol-
dende, ja, nærmest tegne-
serieagtigt på den fede må-
de. Det er overdrevet og
ekstremt, men alligevel
uhyre velkendt. Hvem ken-
der ikke det, at tilfældet
råder, sandheder kommer
på bordet, og skeletterne
kigger frem fra skabene?
Muligvis ikke så dybt, men
til gengæld supersjovt.

Hanne Hedetoft: Tre
skridt fra livet. 224 s.,
224 kr. (Forlaget Rosi-
nante).

Sarah Bøgh Thyssen

Når alt
kommer
lidt for
tæt på

SLESVIG. I samarbejde med
Nord-Ostsee Sparkasse og Spar-
kassenstiftung Schleswig-Holstein
har Stadtmuseum Slesvig netop
startet sit første projekt i det ny S-
Foto Forum.

I torsdags åbnede således udstil-
lingen »Organlandschaften« med
fotografiske værker af Jochen
Proehl.

Proehl har opdelt sin udstilling i
fire grupper. De to grupper »Teta-

nus« og »Belichtungen« er taget
med Camera Obscura og viser
landskabelige dimensioner af for-
mer, der er opstået ved menneske-
lig indgriben i jorden.

I centrum af udstillingen står
storformaterne »Organlandschaf-
ten«, hvor Proehl anvender slagte-
riaffald og hverdagsgenstande til
at simulere naturvidenskabelige
og medincinske undersøgelsesre-
sultater.

Fotografierne i den fjerde grup-
pe, »Kesim«, er opstået ved 
Proehls mange ophold i Istanbul.
Her beskæftiger kunstneren sig
med oprindelsen af og ritualet om-
kring jødiske slagtninger.

Fælles for fotografierne er, at
deres temaer og virkelighedsfjerne
og monumentale stilhed giver dem
en særlig plads i den nutidige fo-
tografering.

Jochen Proehl er født i Lübeck i

1958 og levede en stor del af sin
barn- og ungdom i Tyrkiet. I dag
bor han i Berlin, hvor han også ar-
bejder. Men Niederrhein, Slesvig-
Holsten og Istanbul er sammen
med Tysklands hovedstad til sta-
dighed kunstnerens foretrukne ar-
bejdssteder.

Der er udgivet et katalog i for-
bindelse med udstillingen, der
frem til den 19. juni kan ses tirs-
dag-søndag fra kl. 10-17. (FlA)

Slagtninger på væggene i Slesvigs Stadtmuseum

Jens Jefsen er ikke typen,
der spiller bas for at vise
sig, og alligevel lirer han
den ikke af på rutinen.

(Foto: Povl Klavsen)


