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ANOTHER MILE
“Another Mile” i toppen af de
danske jazzlister på
“ReverbNation” og “Number 1
Music”.
Da jeg begav mig ud på den rejse, det er
at skrive nye sange, havde jeg ikke troet,
at det skulle tage mig mere end tre år, fra
jeg startede med den første strofe til jeg
endelig kunne gå i studiet og indspille
min tredie Cd.
Det har været en hård “fødsel”. Jeg
har taget mange kampe undervejs i
overvejelserne omkring, hvad jeg ville
med min musik og hvilke veje, jeg skulle
vælge. Selve skriveprocessen var alen
lang med mere end 60 sange, der blev
vendt, drejet, forkastet, hentet ind igen og
dissekeret på alle leder og kanter. Til sidst
måtte jeg stoppe op og tage en hård
beslutning. Jeg kasserede hele molevitten
- i skraldespanden i ren frustration. Frisk
papir, et nyt blad og op på hesten igen.
Undervejs i denne proces stødte jeg
på Pojken Flensborg og Jacob Venndt,

hvor jeg havde fornøjelsen at være med
som gæste solist på et par arrangementer
i deres så dynamiske Flensborg/Venndt
Duo. Jeg forelskede mig i deres lyriske
spil og deres sans og evne til at turde
stilheden, pauserne, tomrummet og lade
fortællingen være i højsæde. Jeg følte, at
mine sange her fik plads, og at jeg som
vokalist kunne leve i de historier, jeg
forsøger at fortælle.
Dette affødte lysten til at vende
skraldespanden på hovedet og genfinde
nogle af de sange, jeg ikke troede, jeg
skulle indspille. I samarbejde med de
herrer, adskillige møder i øvelokalet, og
mange af Pojkens velsmagende
hjemmebagte brød senere, står jeg nu
med 11 ny-indspillede sange, hvoraf de 8
er mine egne; udvalgt og foldet ud i vores
lille trio, har de fundet deres leje i et
minimalistisk, akustisk univers, hvor jeg
føler, de kan komme til deres ret.
Det er sange, der bevæger sig i tre
tematikker: livet, mørket og kærligheden.
Det er tanker om at miste og at finde, at
længes og at leve, om skyggen og lyset.

Det er når mørket overvælder én og
stilheden løfter én mod drømmene. Det er
de veje man vælger og de veje man
lægger bag sig for at finde vej forude.
Det er altid nervepirrende, at gå fra
den kreative bobbel - en symbiotisk
puppe - og kaste sine sange ud i den
virkelige verden, hvor de selv skal stå
distancen; alene. Her er de nøgne - og jeg
står alene tilbage med nerverne uden på
tøjet, når jeg slipper dem fri.
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Sangskriver / Solo projekter

• 2014 “Another Mile”, 3. soloalbum udgivelse 24. marts 2014
• 2008 + 09 Medvirker med egne numre på Jazz compilations Nat &
Dag 1 + 2 sammen med nogle af DKʼs største jazznavne.
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• 2007 ”Transmission”, 2. album: Århus Stiftstidende
• 2004 ”Vertical,” Debut soloalbum: JP, Gaﬀa, BT
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TV-vært / Tilrettelægger / Tekstforfatter

• 2014 Tv2 Østjylland, Vært sammen med Nick Horup v. DM-Festen,
2013

• 2009-2014 Studievært DR1, Lotto
• 2007-2013 Freelance tekstforfatter bl.a. for reklamebureauet Krebs
& Co, Cityguest, Christina Headwear, Steﬀen Schackinger, iPinion,
Ymobile, mﬂ.

• 2007-2009 Alt For Damerne, Freelance artikelskribent (portrætter:
Nicolai Lie Kaas, Iben Hjele, Jeppe Nybro m.ﬂ)

• 2005-2006 Studievært / medtilrettelægger / journalist, ”Sådan
Ligger Landet”, DR1

• 1998 Studievært, “TV3-Express”, TV3
• 1994-1995 Studievært / journalist sammen med Ole Stephensen
på “Eleva2ren” på TV2
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Digtsamling
• 2001 Debutdigtsamling: “Sirener Og Blå Lyn”, Forlaget Wisby &
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Wilkens

Musicals
• 2003 “Be-Bob-A-Lula”, hovedrolle, Århus Teater
• 1999-2000 “Carmen Negra”, hovedrollen, Århus Teater
• 1996-1997 “Teaterkoncert Gasolin”, hovedrolle, Århus Teater
• 1994 “Ainʼt Misbehavinʼ”, hovedrolle, Folketeateret, København.
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Frontﬁgur og med-komponist i CutʼNʼMove
• 1993 “Peace, Love, Harmony”, 2. Album
• 1992 CNM Modtager bla. World Music Award i Monaco, tre danske
Grammyʼs, sølv og guldplader samt “Give It Up” får tysk guldplade for
250.000 solgte Cdʼer.
• 1991 “Get Serious”, 1. Album

