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Veteran fejrer 50-års
jubilæum med nyt album
Jazzbassisten Jens Jefsen, Åbyhøj, udgiver i dag et
nyt soloalbum, der samtidig markerer et halvt
århundrede som udøvende musiker.

Share

Af Thomas Nygaard, thny@stiften.dk
Fredag den 24. januar 2014, 08:30

Da Jens Jefsen som 18-årig fik øje på en
kontrabas i et vindue i en musikforretning, lokkede
det ham straks indenfor.

»Den havde bare ventet på mig,« griner den 67-
årige jazzmusiker ved mindet om den dag i Vejle
anno 1964.

Sin nuværende foretrukne bas købte han fire år
senere for 750 kroner.

»Den har fulgt mig lige siden; den har en god
klang. Og den har hørt mange toner i sin tid.«

»Det siges, at et strygeinstrument bliver bedre af
at blive spillet på. Hvis jeg spillede falsk på et
strygeinstrument i 20 år, ville det automatisk blive
en tand dårligere.«

»Alle tonerne, som jeg spiller, finder deres
resonans et eller andet sted i træet.«

Indspillet i kælderenIndspillet i kælderen
Genstanden for vores snak, det majestætiske
firestrengede instrument med den store krop, er i
dagens anledning hevet med op i stuen i hjemmet
i Åbyhøj.

Normalt holder den nemlig til i kælderen.

Her har Jens Jefsen indspillet langt det meste af
sit splinternye album »Jam Me Up«, der
udkommer i dag.

Albummet, der er Jefsens ottende i eget navn,
markerer samtidig hans 50 års jubilæum som
jazzbassist.
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Jens Jefsen kan i år fejre 50-års jubilæum som jazzbassist. I
dag fredag 24. januar udgiver han et nyt soloalbum. Foto:
Axel Schütt
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I sin karriere har han optrådt og indspillet med et
hav af danske og internationale kolleger.

Fra Dexter Gordon, Johnny Griffin og Ben Webster til Klüvers Big Band, jazzrock-gruppen Tears samt
siden 1980 makkerparret Povl Dissing og Benny Andersen.

Holdet bag »Jam Me Up«Holdet bag »Jam Me Up«
Det nye album karakteriserer han som en jazzet størrelse med lån fra popgenren.

»Jeg havde alle kompositionerne klar, men denne gang kunne jeg ikke samle et band og få os ud at
spille.«

Derfor gik han selv i gang.

Undervejs slog det ham imidlertid, at han havde brug for assistance »fra nogle af de musikere, jeg sætter
stor pris på«.

Ergo blev guitaristen Uffe Steen, pianisterne Hans Esbjerg og Martin Schack, sangerinden Live Foyn Friis
samt accordeon-virtuosen Emir Bosnjak inviteret til at bidrage.

Foruden sønnen Oskar Hougaard Jefsen, som lagde kor på nogle af skæringerne.

Smittet af jazzenSmittet af jazzen
Egentlig begyndte det hele med en guitar.

»I skolen skulle vi spille ukulele. En dag havde en kammerat en guitar med i stedet. Dén skulle jeg
prøve!« fortæller Jens Jefsen.

»Med lidt hjælp fra min mor fik jeg selv sparet sammen til én. Siden kom jeg med i et band, hvor vi
spillede popmusik a la Cliff Rchard og The Shadows.«

Jazzen sporede han sig ind på, efter at han havde skiftet skole.

I klassen var der nemlig en anden musikalsk knægt; en klarinettist, som var bidt af Benny Goodman,
Duke Ellington, Fats Waller og Louis Armstrong.

»Jeg blev væltet over i jazzen af ham. I en periode kunne jeg slet ikke lide andet. Pludselig var pop
ingenting!«

»Siden fandt jeg ud af, at god musik ikke er genre-bestemt. God musik er god musik,« smiler Jens
Jefsen.

»Det var en spændende musik,« fortsætter han med tankerne hvilende i fortiden.

»Min begejstring hang formentlig også sammen med en mental udvikling; at man i den alder åbner sig for
nye impulser.«

Dexter, Palle og Niels JørgenDexter, Palle og Niels Jørgen
Et stævne for musikere på Vallekilde Højskole var i høj grad også med til at forme Jefsen som
jazzmusiker.

»Jeg kom til at jamme med nogle af lærerne, der blandt andre var Dexter Gordon, Palle Mikkelborg og
Niels Jørgen Steen. Det var bare lige på og hårdt. Jeg lærte en hel masse.«

»Det var dér, jeg fandt ud af, at – ja, den er i orden med dig,« siger han lidt beskedent.

»Det var også den melding, som jeg fik fra lærerne.«

Året efter, i 1969, flyttede han fra Vejle til Aarhus for at begynde på Det Jyske Musikkonservatorium.

Resten er stort set historie.

Den hårde hudDen hårde hud
Om sin karriere her og nu siger han:

»Jeg behøver ikke længere at bevise noget. Med alderen er der kommet mere ro på - og mere
tålmodighed.«

»Jeg kan godt stadig tage ud at spille og komme hjem klokken tre om natten, men jeg bryder mig ikke
specielt meget om det.«

»Ellers går jeg ikke rundt og føler mig gammel. Jeg bliver ved med at spille, så længe mine fingre kan
klare det.«

»Jeg øver stadig. En time om dagen. For at vedligeholde mine muskler – og den hårde hud på fingrene,«
siger han og kigger på dem, før han rækker sin venstre hånd lidt frem for at vise fingerspidserne.

Den lange vej til positionen, som han i dag indtager på den danske jazzscene har været lang og
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indimellem usikker, hvad indtægterne angår.

»Jeg kan ikke anbefale den vej,« lyder det ærligt.

»Vilkårene var trods alt nemmere, da jeg var ung. Jeg var heldig at befinde mig på det rigtige sted på det
rigtige tidspunkt.«

»Jeg har frem for alt været heldig. Og privilegeret.«

Jens Jefsen markerer udgivelsen af sit nye album »Jam Me Up« med et gratis arrangement og en
minikoncert. Det sker fredag 24. januar klokken 16 i Salonen, Grønnegade 61, Aarhus (nabo til
Pianoværkstedet).

151 personer synes godt om dette.
Vær den første blandt dine venner.
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Lægen åbnede et nyt kapitel
DAGENS PORTRÆT Efter konens død for otte år
siden debuterede Knud-Erik Engelstoft som digter.
I dag fylder han 90 år. Læs mere

En rejsende til Jordens indre
Dynamit- og atombombeprøve-sprængninger har

givet professor og geofysiker Hans Thybo så dyb
indsigt i Jordens øverste lag, at hans ekspertise er
efterspurgt kloden rundt. Læs mere
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Læs mere
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PORTRÆT Journalisten
og forfatteren Karsten
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Årets iværksætter
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solen
DAGENS
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Michael Erbs vil
gerne give et
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DAGENS PORTRÆT Når
TV2 Charlie blænder op
for sit nye
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»Ekstranummer«, er
Michael Erbs fra Aarhus
i centrum. Læs mere
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