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Kursusleder:  

 
Den 2. november er det præcis 10 år siden, Papa Bue forlod denne verden. Det var et farvel til en person, 

der har skabt stor glæde med sin musik ikke bare i jazzkredse, men også i den brede befolkning helt på linje 

med Danmarks største populær kunstnere. 

Men Papa Bue’s Viking Jazzband var ikke bare det største jazzorkester i Danmark nogensinde - bandet blev 

sammen med Acker Bilk og Chris Barber også regnet mellem de 3-4 største bands i Europa, og flere af de 

største amerikanske jazznavne var gæster og indspillede med Papa Bue. 

I Danmark opnåede Papa Bue en række guld- og sølvplader – ikke mindst sammen med bandets banjospiller 

og sanger, Bjarne Liller. Numre som f.eks. ”Sidder på et værtshus”, ”Hun misted’ den en nat på 

d’Angleterre”, ”Man kan jo ikke gøre for, at man har charme”, ”What a Wonderful World” og ”Temaet til 

Olsen Banden” blev direkte hits i landets Juke-Boxe. 

Mange af tidens populærkunstnere, bl.a. John Mogensen, Gustav Winckler, Otto Branderburg, Dario 

Campeotto, Grethe Ingmann og Bjørn Tidmann, optrådte og indspillede med Papa Bue. Selv Dirch Passer 

var i gang med at indøve materialet til en LP med Papa Bue, der desværre ikke blev færdig, da Dirch Passer 

pludselig gik bort. 

Sidst i 60’erne var bandet begyndt at turnére uden for Europa. Det blev til flere besøg i USA og deltagelse i 

verdens største jazz- festivaler i New Orleans, Newport og Californien. Så gik turen østpå med flere besøg i 

Thailand, Singapore, Indonesien, Hong Kong. Filippinerne, Malaysia, Japan og Australien. Der var også 

optrædener i Kenya i Afrika. Eventyrligt - og helt enestående for et dansk orkester. 

Tisvilde Højskole vil meget gerne være med til at mindes Danmarks store viking. I et tre dages arrangement 

med hjemrejse den tredje dag efter brunch, præsenteres deltagerne for et spændende program ledet af 

bassisten Jens Sølund, der var med i Papa Bue i mere end 20 år i Papa Bues glansperiode. 

Jørgen Svare, orkestrets klarinettist de første 30 år fortæller om orkestrets start i Nyhavn og vejen til 

succes. Jens Sølund fortæller bl.a. om Papa Bues turnévirksomhed i fem verdensdele, en masse vanvittige 

og skæve anekdoter fra livet på og udenfor scenen og om bandets gode venner Bjarne Liller, John 

Mogensen, Gustav Winckler og Otto Brandenburg. 

Erik ”Krølle” Andersen, der var bandets klarinettist i de senere år, fortæller om denne periode’ 

Det hele krydres med masser af kendte og ukendte musikeksempler, og der vises video om og med Papa 

Bue. 

Og selvfølgelig bydes der også på en koncert d. 2. november. ”TRIBUTE TO PAPA BUE”, der består af 

musikere, der alle har spillet med Papa Bue. Disse musikere blev samlet af Arne Bues enke under ledelse af 

Erik ”Krølle” Andersen for at spille nogle mindekoncerter i Danmark og Sverige lige efter Arne Bues død. 

Der har siden været bud efter dette band, som fortsat holder Papa Bues musik i live. 

Kom og få en helt usædvanlig oplevelse. 


