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Til stede: Helle Lilienfeldt, Flemming Albertus, Tom Buhmann, Bjarne Busk, Morten 
Drejer, Mona Granager, Torben Holum, Ivar G. Jonsson, Erik Raben, Lars Rich, Henning 
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Gæster: Jørgen Bo Behrensdorf, Thomas Albæk Jakobsen 
 
 
Dagsorden 
 
1) Valg af ordstyrer 
Tom Buhmann valgt 
2) Valg af referent 
Jan Søttrup valgt 
3) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
4) Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt 
 
5) Medlemmer af KEKS 
Jan nævnte, at KEKS siden sidst har mistet et medlem - Arne Svensson. Og at Allan 
Stephensen arbejder på et udførligt mindeord til hjemmesiden. Erindringer og anekdoter 
om Arne kan sendes til Allan. 
KEKS har fået to nye medlemmer: Dave Cousins og Torben Holum. Deres profiler kan 
læses på hjemmesiden. 
På hjemmesiden er endvidere indgået profiler skrevet af Allan omkring Henny Rasmussen 
og Ivar Rosenberg. En profil om Karl Emil Knudsen i medierne til hjemmesiden er under 
udarbejdelse hos Allan. 
 
6) Samarbejdet med Center for Dansk Jazzhistorie 
Thomas Albæk Jakobsen fra Center for Dansk Jazzhistorie ved Ålborg Universitet 
orienterede om et netop overstået møde med Flemming og Torben om bog-projektet: 
Dansk jazz i 1950erne med udgangspunkt i Karl Emil Knudsen. En synopsis er klar, og der 
er ved at blive udarbejdet en disposition over stoffet. Der findes ikke fast nogen deadline, 
men der er opbygget en overordnet model for det videre samarbejde, som skulle kunne 
resultere i en udgivelse løbet af nogle år. Lykkes det ikke gennem et kommercielt forlag, vil 
det ske på Ålborg Universitets Forlag. 
Projektet er ikke længere en ren og skær interview-bog, men bredere fortalt. Torben har 
allerede skrevet en del, hvilket efterhånden vil blive suppleret med andet materiale baseret 
på interviews m.v. Alle er velkomne til at bidrage, især vedrørende Karl Emil Knudsens 
virke efter 1960.  
 
7) Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde 
Mona gjorde opmærksom på, at hun fra Brian har fået to poser med 78ere som foræring til 
interesserede. Efter mødet er resten nu hos Flemming. 



Tom fortalte om det nye Leo Mathisens Selskab, der i midten af november afholdt sin 
første koncert i DR Byen. Niels Jørgen Steen modtog da årets Leo Mathisen Pris. Formålet 
er at gøre uddelingen til en årlig begivenhed, at bevare Leo Mathisens grav på Mariebjerg 
Kirkegård og i det hele taget udbrede kendskabet til den musik, der forbindes med Leo 
Mathisen. Indmeldelse i selskabet kan ske ved henvendelse til Tom – kontingentet er 
foreløbig 50 kr.  
 
Næste møde i KEKS bliver onsdag den 10. marts kl. 16 på Toldbod Bodega. 
 
8) Forevisning af optagelser med Karl Emil Knudsen i anledning af Storyvilles 57 års dag  
På dagen for præcis 7 år siden fulgte Jørgen Bo receptionen i lokalerne hos Radio Jazz med 
et videokamera. Jørgen oplyste, at det var blevet til to længere optagelser, der foreligger i 
u-redigeret form. Et udsnit vil måske senere indgå på Storyvilles hjemmeside (med link på 
KEKSes), hvis der kan findes midler til redigeringen. 
Der var tale om et gribende gensyn fra en eftermiddag med mange af Karl Emil Knudsens 
venner, bekendte og forretningsforbindelser gennem et halvt århundrede (flere fra KEKS). 
Hovedpersonen selv var lynende klar og samtidig tydeligvis træt. I en kort tale mente KEK 
selv, at det var hans sidste større sammenkomst, og det kom til at slå til, for ni måneder 
efter indhentedes han af døden. For en stund var han dog atter lyslevende på lærredet.  
 


