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Anmeldelse. Det var
en koncert, som sad
lige i skabet fra før-
ste nummer. Scott
Hamilton bød på
blæret tenorsax og
skandinavisk stjerne-
træf i Flensborghus.

FLENSBORG. Der er ikke no-
get, som en jazzmusiker af
den gamle skole. En af dem
med fornem instrumentbe-
handling, en høflig måde at
tale til publikum på og så til-
med ulasteligt klædt.

Scott Hamilton er en af
dem. Og musikalsk charme
virker som en magnet på biler
– parkeringspladsen var prop-
fyldt, da den amerikanske te-
norsaxofonist torsdag aften
gav koncert i Flensborghus
med sit Scandinavian Five:
Svenskerne Jan Lundgren på
klaver og Ulf Wakenius på bas
samt danske Kristian Leth bag
trommerne og Jesper Bodilsen
på bas. En rent skandinavisk
stjernetræf.

Det blev en herlig aften
med musikalsk begavelse og
ikke mindst stil med Duke El-
lington-numre som »Me And
You« og »Mood Indigo« - det
sidste nummer med en flot
klaversolo af Jan Lundgren.
Når han sidder alene ved tan-
genterne, er den svenske pi-
anist en meget stor oplevelse.

Idealer andre forlod
Med regelmæssige doser af
energidrik i kroppen sørgede
Scott Hamilton for god gedi-
gen traditionssax uden avant-
garde og lignende dikkedarer.
Nogle har opfattet Scott Ha-
milton som lidt af en anakro-

nisme, siden han kom frem
sidst i 1970erne. Allerede da
han brød igennem, fastholdt
han et swing-og bop-ideal,
som andre havde forladt på
det tidspunkt.

Udstråler ro
Ben Webster, Stan Getz og 
Lester Young har hørt til Ha-
miltons foretrukne inspira-
tionskilde, og i Flensborghus
spændte han og hans kvartet
buen bredt - fra Disney-melo-
dier over bossa nova (»How
Insensitive«) til julesange på
Ulf Wakenius’ guitar.

Det var naturligvis Scott
Hamilton, der spillede for i fo-

retagendet med en meget
smuk melodisk kontinuitet
gennem hele koncerten. Det
var  smuktklingende udsagn i
tenor, og de blev ved og ved.
Hamilton har ganske enkelt
en fantastisk tone.

Det, der ved siden af den
mættede, rigt nuancerede to-
ne slår én mest, er den ro,
hans spil udstråler. Den dybe
forankring i det rytmiske fun-
dament, der både udfylder og
spænder hvert øjeblik op. Men
der er endnu en side til af Ha-
miltons spil, som er værd at
notere sig. Og det er hans ev-
ne til at disponere en solo,
bygge den op til en fortløben-

de fortælling.
Men også Jesper Bodilsens

flotte basspil bed man mærke
i, både da han akkompagnere-
de og boltrede sig solo. 

Lundgrens klaverspil var
dejligt letflydende og også in-
spirerende for medspillere,
hvor Ulf Wakenius lidt sym-
bolsk stod ude på siden. Fak-
tisk var det den svenske stren-
gevirtuous’ solospil, der var
allermest relevant i koncerten.
Hans julemedley var faktisk
ret blæret. Cooljazz blev spil-
let hot, og Duke Ellington,
som han skulle spilles.

Regnen piskede ned uden-
for, men indenfor bredte var-
men sig i hele salen. Ja, det
var en af den slags koncerter,
hvor den sad lige i skabet fra
første nummer. Der var så
godt som fuldt hus - det tror
pokker da.

Koncert med Scott Hamil-
ton Scandinavian Five i
Flensborghus, torsdag af-
ten. Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsfor-
eninger.
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Jazzmusiker af den gamle skole

Jesper Bodilsen er en cool cat på gulvbassen.

Kristian Leth bag trommerne.

Mens andre har drejet hovedet efter freejazz og jazz a la Coltrane, har Scott Hamilton dyrket de traditionelle forbilleder. Der var fyldt i Flensborghus, og man forstod
også hvorfor.
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Anmeldelse. Ny bog
sætter fokus på de
økonomiske og kul-
turelle bånd mellem
Hamborg og Norden.

HAMBORG. Den politiske
grænse mellem Hamborg og
Danmark (samt Sverige) løb i
århundreder lige uden for
Hamborgs gamle bygrænse.

Altona i vest, Wandsbek i
øst og Lokstedt lå før i Hol-
sten og dermed i dansk høj-
hedsområde.  Havnen i Ham-
borg har op gennem historien
været en central omladnings-
station for varer til og fra
Skandinavien, og de kulturelle
forbindelser mellem Hamborg
og Norden er fortsat stærke.

I en ny bog tager historike-
ren Sabine Homann Engel og
Michael Grill, der er kandidat i
socialvidenskab, læserne med
rundt i Hamborg og opsøger
alt skandinavisk inden for ar-
kitektur, kulturliv, historie og
ikke mindst livsstil.

»Skandinavien in Hamburg«
er titlen på bogen, der blandt
andet portrætterer skandina-
ver, der i dag bor og lever i
Hamborg. En af dem er den
danske operasanger og musi-
calstjerne Kaspar Holmboe

Historiske portrætter
Til de vægtige historiske por-
trætter hører artikler om den
danske arkitekt Christian Fre-
derik Hansen, Christian den
Syvendes livlæge Johann
Friedrich Struensee og den
svenske skuespillerinde Kristi-
na Söderbaum, der blandt an-
det medvirkede i den nazisti-
ske propagandafilm »Jud
Süss«. Også hjemtransporterne
af skandinaviske fdanger i ty-
ske koncentrationslejre i »De
hvide busser« helliges et kapi-
tel.

Det er altså både de positive
og negative sider af forbin-
delserne mellem Hamborg og
Norden, der drages frem, og
derfor er bogen aldeles læse-
værdig - ud over danskere og
svenskere bosat i Hamborg.

Michael Grill/Sabine Ho-
mann Engel: Skandinavien
in Hamborg. 216 sider,
19,95 euro (Ellert & Richter
Verlag, Hamborg).
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