
De kongelige vugger i takt til 
Royal Garden Jazzband 
 

Dronning Margrethe og Prins Henrik 
vugger i takt på det øverste dæk af 
kongeskibet Dannebrog, mens Royal 
Garden Jazzband spiller på kajen neden 
for. Eller børnene danser og de ældre 
vipper med foden ved en byfest foran 
bandet. Eller et entusiastisk jazzpublikum 
er helt med, når det gamle New Orleans 
nummer, High Society lyder fra scenen fra 
en af de mange jazzfestivaler, som Royal 
garden Jazzband har spillet til. Stemningen 
er slået an fra starten. Humøret er i top, når 
et af landets ældste jazzbands spiller. 
Startet i 1956 af den nuværende bassist, 
men stadig i topform og en musikalsk og 
humørfuld oplevelse uanset, hvor og hvad 
bandet spiller til. 

 
En netop udgivet CD, nummer fem i rækken, illustrerer Royal Garden Jazzband skift fra de mere 
simple jazzmelodier til de oprindelige New Orleans-numre som High Society, Ory’s Creole 
Trombone, Muscrat Ramble, Second Line, Bourbon Street Parade, Buddy Boldens Blues, Basin 
Street Blues, Someday You’ll Be Sorry og mange andre. 
 
Og hvis ikke disse seks meget rutinerede jazzmusikere skulle spille disse gamle numre, ja hvem 
skulle så. De er alle opvokset med jazzen siden 1950’erne og har spillet den siden deres ungdom. 
Tre af dem har spillet sammen siden 1980’erne i Lassens Jazzkalas på Fyn. De tre andre er kommet 
til efterhånden. I dag udgør de en vel sammenspillet gruppe, der virkelig kommer ud over 
scenekanten. Fra først nummer er de i tæt kontakt med tilhørerne. Ikke mindst takket være bandets 
konferencier, trommeslageren Olav B. Hansen fra Faaborg. Fra den sydfynske by kommer også den 
fremragende basunist Bob Ekman, der kan sine klassikere i bedste Jack Teagarden-stil. Også de to 
andre blæsere er fra Fyn. Poul Helge Hansen, der både spiller en flot og melodiøs trompet og 
synger. Og den flot swingende klarinettist Per Nørbach – også kendt fra sit mangeårige spil i 
Odense Banden. Pianisten Svend Frandsen fra Grenå er det harmoniske grundlag og Flemming 
Seiersen fra Ørsted  på Djursland lægger bunden med sit basspil. 
 
Royal Garden spiller over hele landet og i Sverige, men mest i Jylland og på Fyn. I år går turen også 
til Sjælland til Snake City Jazzfestival i Slangerup. Tidligere i år var det Bornholm. Ellers hedder 
det bl.a. fire koncerter i Faaborg, festival på Skarø, havnekoncert i Ry, under bøgene på Carlslund i 
Odense, ved træskibet Castor i Bogense, på Torvet i Rønde på Djursland, Hvedholm Slot ved 
Faaborg og godset Stenalt på Djursland. 
 
 


