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KØBENHAVN. Den blinde canadiske guitarist Jeff Healey
døde søndag af kræft i en alder af 41 år. Jeff Healey har solgt
millioner af plader verden over og var kendt for sin helt sær-
egne guitarteknik, hvor han havde guitaren liggende i skø-
det, når han spillede. Healey skrev størstedelen af sine num-
re selv, men gjorde sig også bemærket med versioner af kend-
te numre af kunstnere som Bob Dylan, Eric Clapton og Geor-
ge Harrison. Hans imponerende måde at bruge guitaren på
kombineret med en meget følsom sangstemme gjorde Jeff
Healey til et stort navn i Canada og USA, men også i Dan-
mark havde han mange fans. I 2006 gav Jeff Healey en række
koncerter i Danmark. /ritzau/

Jeff Healey er død

Anmeldelse. Jesper Thilo er
en fremragende kapelme-
ster. Flot vekselspil og en
evne til at give hinanden
luft prægede en meget vel-
lykket koncert i Flensborg-
hus.

FLENSBORG. Der har kun været få
gentagelser, siden »Jazz i Flensborg-
hus« blev spillet i gang i 2000. Det
er knap 50 koncerter siden, og ingen
af koncerterne har lignet hinanden.
Et vidnesbyrd om bredde og den
rigtige tilrettelæggelse.

Søndag aften var der igen bud ef-
ter Jesper Thilo, der i 2001 også
havde Olivier Antunes ved sin side.
Dengang stod de sammen på scenen
i Flensborghus, og Sydslesvigsk For-
ening og Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger kunne i program-
met i 2001 prale med Antunes som
en af fremtidens store pianister. Der
er gået syv år, og arrangørerne har
fået ret.

Koncerten blev lige så meget en
Antunes-aften som kapelmesterens.
Olivier Antunes gav Jesper Thilo et
smukt og kompetent følgeskab og
gik også i flot vekselspil med bassi-
sten Bo Stief. Antunes er sindssygt
dygtig. Hans spil har et dynamisk
drive samt harmonisk og rytmisk
overskud, som man ellers kun finder
hos hans mere erfarne kolleger. Det
blev til flere flotte soli i løbet af af-
tenen - en af dem, der bed sig fast
var i Dizzie Gillespies »Bebop«.

Det var Jesper Thilos seneste cd,
»Jazz a la carte«, der fyldte det me-
ste af aftenen ud med lange, spæn-
dende forløb. Åbningsnummeret va-
rede alene 18 minutter.

De kendte numres værd
Thilo leverede en glimrende sopran-
sax i Jimmy van Hausens »Like
Someone In Love« og et spændende,
omend noget langsommeligt arran-
gement af Victor Youngs meget me-
lodiske »Stella By Starlight«. De
numre, »som alle kender« skal med.
For det er her, man virkelig får en
fornemmelse for, hvor gode musike-
re, det er, man sidder og lytter til.
Ray Charles er en af de mange, der
har været med til at gøre »Georgia
On My Mind« til et hit, og efter den
omgang var orkestrets pause velfor-
tjent.

Trommeslageren Frands Rifbjerg

matchede ikke helt Bo Stief i de me-
get bevægelige tempi, men der skal
altså også lidt til. Stief var mesterlig
på bas. Han så ud som om, han dril-
lede strengene, når han spillede for
eksempel »You Stepped Out of a
Dream« - som Jesper Thilo først
kom til at kalde »You Stepped Out
of a Drink«. Et afvekslende nummer
i mellemtempo.

Antunes var meget på hele kon-

certen igennem, men formåede hel-
digvis også i perioder at skabe luft
omkring Bo Stiefs meget fornemme
basspil.

Men alle tråde blevt ført tilbage
til Jesper Thilo, der viste, hvor stor
en kapelmester, han er. Hele kvar-
tetten kom med, selv om tromme-
spillet ikke var helt på niveau med
det øvrige.

Thilo var nærværende, og hans
rolige sceneoptræden var blot med
til at fuldende oplevelsen. En ople-
velse, der passede perfekt til en søn-
dag aften, hvor der måtte bæres
ekstra stole ind. Det er åbenbart en
naturlov, at de kendte og driftssikre
navne trækker de folk til, der er
skeptiske over for nye navne. Det er
som med Persil-reklamen:

»Da weiß man was man hat«.

Koncert med Jesper Thilos kvar-
tet i Flensborghus, søndag aften.
Arrangører: Sydslesvigsk For-
ening og Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Christian Davidsen

Driftssikre Thilo

Anmeldelse. Nu er
den skrevet: En roman
om Danmark op til
den store skæbnes-
vangre december-
storm i 1999. Den pe-
ger ingen steder hen.

KØBENHAVN. »Stormen i
99« er Kristian Bang Foss’
anden roman. Den udspiller
sig på InWears lager på
Amager og handler om de
mennesker, der arbejder der.
Selvom lageret rent faktisk
findes, så er alle personerne
fiktive, men stormen er au-
tentisk nok.

Livet på lageret går sin
vante gang for hovedperso-
nen Anton, der »plukker
tøj«, som det hedder. Her
møder han Nanna, som han
engang har gået i skole med.
De bliver kærester, selvom
Anton ikke rigtig vil være
ved det; for Nanna er jo så-
dan lidt buttet og i skolen
blev hun altid drillet. Ud-
over Anton og Nanna så be-
folkes virksomheden også af
den bundliderlige og ulækre
kok, som på en tidspunkt
rent faktisk boller en por-
tion fars, som der efterføl-
gende laves frikadeller af!
Ja, det er ikke et sted for
sarte sjæle. Og slet ikke, da
det viser sig, at der er en fæ-
kalist på lageret; den ene
dag var lokummet nemlig
smurt ind i lort, og så gik
jagten på synderen ellers
ind. Som det ses, så sker den
en masse mere eller mindre

charmerende ting på lageret,
og som stormen tager til,
kammer det fuldstændig
over, og det er ligesom uvej-
ret ripper op i en masse ting,
men mens nogle finder fred,
finder andre ingenting.

Egentlig er det nok meget
godt, at personerne er op-
digtede, for det er noget af
et persongalleri, romanen
rummer. Den ene er mere
pudsig, kikset og sådan lidt
sølle-agtig end den anden.
Det gælder den honning-
madspisende finne, den
martrede ukrainer, den slag-
tilfældsramte Høberg og alle
de andre brokkehoveder. Og
selvom personerne er pudsi-
ge, episoderne mange og for-
skellige, her er alt lige fra
fester, angsten for aids-smit-
te til LSD-trip og regulær
afstraffelse, så ved jeg altså
ikke, hvad jeg skal stille op
med det. Ja, det er et udsnit
af Danmark anno 1999, og
hvad så?

Kristian Bang Foss:
»Stormen i 99«. 248 s. 249
kr. (Gyldendal)

Sarah Bøgh Thyssen

Livet på lageret

Jesper Thilo er et fænomen, noget der er helt umuligt at komme uden om, når man taler om dansk jazz. Han spiller
alle tænkelige udgaver af saxofoner og klarinetter. Han har været orkesterleder i mange år, og han har spillet sam-
men med så mange store navne, at det er helt umuligt at remse dem alle op. (Fotos: Povl Klavsen)

Olivier Antunes gav Jes-
per Thilo et smukt og
kompetent følgeskab

Frands Rifbjerg svingede stikkerne.

Anmeldelse. Georg
Ursins dobbeltgæn-
gerroman er ganske
enkelt spændende
læsning.

KØBENHAVN. Det er tredje
gang, vi møder den pensio-
nerede og overvægtige de-
tektiv Chenlein.

Han elsker storbyens ano-
nymitet og får dagen til at
gå med lange spadsereture.
Den stigende voldskrimina-
litet får ham til at opsøge
mere fredelige dele af byen.
En dag bliver han vidne til
en brand. Mens han betrag-
ter brandslukningsarbejdet,
identificeres han af tre per-
soner som brandstifteren.

Den eneste logiske forkla-
ring på anklagen må være,
at Chenlein har en dobbelt-
gænger. Det tror anklage-
myndigheden ikke på, og
over for sin sagfører Prawy
lufter han sin nervøsitet.
Chenlein tror ikke, retssy-
stemets har vilje til at fore-
tage en grundig efterforsk-
ning. Problemet er, at DNA-
materiale der svarer til
Chenleins DNA-profil er
fundet på gerningsstedet.

En dobbeltgænger dukker
imidlertid op. Leo Alexan-
der ligner til forveksling
Chenlein, og utroligt nok
har de identisk DNA. Under
retssagen er det lige ved at

gå galt for Chenlein, men i
sidste øjeblik skifter vidner-
ne forklaring, og udpeger nu
Alexander til at være pyro-
manen.

Chenlein kan ånde lettet
op, men modtager et brev
fra Alexander, der gerne vil
mødes med ham for at for-
klare, hvad der ligger bag
hele sagen. Chenlein indvil-
liger og møder op i fængslet
for at mødes med den døm-
te. Fra det punkt udvikler
Georg Ursins »Chenleins
dobbeltgænger« sig drama-
tisk og ikke så lidt overra-
skende. Georg Ursin viser
sig atter som en enestående
raffineret fortæller. I et
knapt sprog sættes det nøg-
ternt konstaterende i cen-
trum. For Ursin er det psy-
kologiske uden større inter-
esse, det er begivenhederne
og forsøget på at tilpasse sig
det uventede, som styrer
menneskets adfærd.

Ursin er årgang 1934 og
debuterede så sent som i
2005. Det er blevet til fire
romaner, alle med en stem-
me, der er helt hans egen
men med rødder i europæisk
modernisme. Det er med for-
ventning vi ser frem til næ-
ste års roman.

Georg Ursin: Chenleins
dobbeltgænger. 210 s. 199
kr. (People’s Press)

Henrik Tjalve

Forvekslingsroman


