
Kapitel 4: 1923-24 
”Centralcaféen” i Frederiksberggade;  ”Adlon-Klubben”; tvungen orkesterændring; den første danske jazzpladeindspilning - for HMV; derefter Polyphon optagelse. ”Maxim” og Palace 
Hotellets ”Marmorhaven”.  
 
 

 

 
 
 



 

 
 

”Vore Herrer”, kort efter indvielsen af ”Adlon-Klubben”. Orkestret omtales fejlagtigt som Holger Eibergs Jazz-Band. 
Der var til at begynde med ikke åbent hver aften - hvilket har givet Eiberg mulighed for at have andre engagementer. 

Men i løbet af få måneder havde man fuldt hus hver nat. Orkestret er ikke i aktion og billedet formentlig taget lige forud for selve åbningen. 
Fra venstre: Carl Bigum, banjo. Svend Holst, piano. Aage Overgaard, violin. Valdemar Eiberg, sax. Anker Skjoldborg, trommer. 

Dette klarlægger, at Eiberg husker forkert, når han mener, at Axel Bendix Andersen var med fra begyndelsen. 
 



Fra ”Danas Have” springer jeg så til ”Adlon-Klubben” - og var dér i tre år.  
 
LBR: Eiberg kom imidlertid først til ”Centralcaféen” og spillede der - sandsynligvis med samme besætning som i ”Adlon” - 
i et tidsrum før engagementet i ”Adlon” reelt begyndte. Og Eiberg fortsatte med at spille i ”Centralcaféen” om 
eftermiddagen fra kl. 16:00-18:00, også en tid i 1924. 
 
John Lange (1947): ”Centralcaféen” i Frederiksberggade var virkelig en af jazzens højborge i København. Dér i caféen 
regerede vor første saxofonist Valdemar Eiberg i nogle (sic) saisoner, og jeg spillede der i 1921 (sic) med ”Dixie Boys”, 
eet af den tids livligste jazzbands. I orkestret sad bl.a. pianisten Synkope-Jess og Kai Nielsen (Ewans), hvis store 
nummer på saxen var ”12th Street Rag”. Han kunne kun spille den ene melodi på sax ved sin indtræden i orkestret, men 
længe varede det ikke, før end hans talent åbenbarede sig fuldkomment. Vi spåede ham alle - og ikke fejlagtigt - en 
strålende karriere. 
 
LBR: Det kan ikke have været så tidligt, som John Lange erindrer - i så fald ville Ewans have været forud for Eiberg som 
saxofonist. Som nævnt fik Ewans sin saxofon nogle måneder efter Eiberg, hvorved efteråret 1923 må være det rigtige 
tidspunkt for Langes tiltræden i ”Centralcaféen”. Dér havde man efter alt at dømme ’live’ jazzunderholdning fra efteråret 
1923 til 1926, og navnet på det første orkester dér - foruden Valdemar Eibergs - var, som Peter Rasmussen husker det, 
”The Five Synco Boys” (Peter Rasmussen har tilvejbragt billedet, som ses i  kapitel 3), medens Lange og andre husker 
orkesternavnet ”Dixie Boys”. 
   Dette tidspunkt stemmer også bedre overens med Langes oplysning om, at Ewans kun kunne spille ét nummer, da man 
lagde ud i ”Centralcaféen”. Hvis Ewans var begyndt i 1921, havde han jo kunnet spille meget mere end Eiberg i 1923. 
 
Otto Lington: ”Centralcaféen” - her spillede Valdemar Eiberg med byens bedste orkester hos gamle (August) Muchardt 
hver eftermiddag fra kl. 16:00-18:00 og siden fra kl. 22:00 til 06:00 morgen hos sønnen (Svend) i ”Adlon”. I 
”Centralcaféen” oplevede man den første B-sopran saxofon, og det blev ikke nogen succes i starten. Eiberg havde hørt 
nogle amerikanske plader med et instrument, der hvinede himmelhøjt, og naturligvis havde han ikke ro på sig, før end der 
fandtes sådan et i hans orkester. Han anskaffede en B-sopran saxofon, og Anker Skjoldborg indstuderede nogle numre 
på den. Om aftenen havde orkestret nyerhvervelsen med i ”Adlon”, men ikke så snart var Anker begyndt at hvine på den, 
før end direktøren kom farende og spurgte, om det var meningen, at de skulle have jaget gæsterne ud? ”Få De hellere 
pakket den ned igen, Hr. Skjoldborg . . .”, sagde direktøren, og humøret hos kapelmesteren sank til nulpunktet. Men et 
par dage efter fik Eiberg en god idé. Han foreslog Skjoldborg, at de skulle spille duet på saxofoner. Og nu gik det. De 
sprang op hver på sin stol, og ”Adlon” sydede af begejstring. Direktør Muchardt ilede til, og duetten blev den egentlige 
anledning til 3 års kontrakt. 
 

 
 

Frederiksberggade (del af Strøget) set mod Rådhuspladsen.  
Efter bygningen til højre midt i billedet, med buede vinduer i 2den sals højde, krydses Frederiksberggade af Kattesundet. 

I efterfølgende husblok lå først nr. 22 på hjørnet og derefter nr. 24 med ”Centralcaféen”. 
 

 ”Adlon-Klubben” - tja, jeg var lidt bange for det engagement! Vi stod noget i stampe arrangementsmæssigt. Det der 
Dixieland og New Orleans-stil, det spillede vi også i ”Adlon-Klubben” - og dér mistede jeg penge, uha uha (*9b) - men det 
udvidede ikke horisonten kunstnerisk set. Vi havde jo kun pladerne, i 1923, og hvad man kunne lytte sig til dér. Ud over 
det, kunne vi ingenting. Ingen kunne lære én noget. . . . det var jo nyt, helt nyt. Da begyndte vi at træne. Vi trænede og 



blev meget rappere - det synes jeg selv. Efterhånden kom der plader fra USA, ja, det var, da vi begyndte i ”Adlon”. Jeg 
skrev bare til min fætter, så kom det. Jeg stod på kajen, hver gang båden kom ind, ”Oscar II” og ”United States”. Sikke en 
pakke, der var til Eiberg - så gik vi i gang med prøver og prøver.  
 

 
Det første billede af Eibergs ”Adlon”-band - taget forud for åbningsaftenen og, som nævnt ovenfor, bragt i Vore Herrer 

(i en lidt mindre udgave) lige efter premiéreaftenen. Dette er, efter påskriften at dømme, en form for reklame- eller postkort. 
Man bemærker musikernes silhouetter i de store spejle i lokalets hjørner.  

 
Otto Lington: Der fortælles mange historier om Eibergs iver for at blive dygtigere og dygtigere. I den første tid i ”Adlon” 
øvede han sig så meget på saxofonen, at det irriterede tjenerne. En aften, da han var kommet tidligt for at øve sig igen, 
kom tjenerne slæbende ind med fade, duge, glas og andet service, og så snart de havde dækket bordene, tog de det 
hele af og slæbte det ud igen. Da det havde gentaget sig nogle gange, spurgte Eiberg: ”Skal der være en større 
festlighed herinde i aften?” ”Nej,” svarede en af tjenerne, ”vi øver os.” 
    
Arrangementer? Næ, hér hjemme? Nej, nej, der fandtes ingen ting - det var ”Jomfru, vil De med i skoven?”, ikke andet 
(*9c)! Min familie i Amerika har været meget meget flinke overfor mig med at sende, hvad jeg har bedt om. 
   Dér (Eiberg peger på foto i sin scrap-bog) - Bigum døde forleden dag (8. juni 1960) - han begyndte hos mig i ”Adlon” 
(*10). Svend Holst var med, og Axel Bendix. Bigum havde været manden i Danmark til at skrive om den tids rytmer. Vent 
nu lidt, Skjoldborg - havde han ikke tenoren dengang i ”Adlon”? Det tror jeg næsten, at han havde - ja, han kunne skifte til 
tenor. Jeg spillede C-melody og alt. 
   De bedste danske musikere dengang: John Lange på banjo og så Skjoldborg på trommer. De var eliten - og dem havde 
jeg i ”Adlon”. Svend Holst, glimrende nodelæser, kunne sine sager (*9D)(Svend Holst og Lange var næppe samtidig hos 
Eiberg). Så var der Bendix - men han blev der ikke. Muchardt kaldte mig op og sagde: ”Gæsterne klager over, at han 
spiller falsk!” - og så kom der en anden på - og hvem var nu det? (Eiberg forveksler tydeligvis Aage Overgaard med Axel 
Bendix Andersen).  
 
Axel Bendix Andersen: . . . . det begyndte i ”Adlon”! Først var der en violinspiller - da Eiberg åbnede - han hed Overgaard, 
han var også basunist. Jeg ved ikke, hvorfor de ragede uklar, men de søgte så en ny violinspiller og fik fat i mig, og 
derved kom jeg med. Vi spillede dér et par sæsoner.  
   Eiberg fik lokket mig til at købe en B-tenor - den blev bestilt gennem Musik-Thomsen og kostede 800 kroner. Det var 
mange penge dengang, i 1924. Anker Skjoldborg havde en B-sopran, men han blev fuldstændig vild for at få min B-tenor. 
Eiberg kunne sådan set ikke spille så forfærdelig meget, men han havde en vis facon på melodipræsentationen og så en 
god tone - og Eiberg lærte mig at spille skalaer på saxofonen.  
   Jeg kan også huske en aften i Adlon, hvor jeg blev lynende splitter arrig. Når nu vi havde spillet sådan en lørdag aften, 
og folk havde danset på gulvet et godt stykke tid og holdt pause - ja, så skulle de jo alle på toilettet samtidig. Det var 
 



 
 

Antagelig nytårsaften 31.12.1923 (eller muligvis fra en Karnevals-aften den 1. februar 1924) i ”Adlon” (papirguirlander i lamper 
og på gulv). Fra venstre: Svend Holst, Aage Overgaard, Eiberg, Carl Bigum og Anker Skjoldborg. 

Skjoldborg og Bigum har byttet plads på næste billede.  
Man bemærker, at der på det senere Eiberg-billede fra 1924 - med ny besætning - er udskiftet inventar;  

stolene er ombetrukket til større elegance og magelighed, og der er sofaer langs væggene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ganske umuligt at komme frem eller tilbage ude i den smalle gang. Sådan en aften stod Xenia Jacobsen, bryggerens 
kone, og gjorde sig til overfor en mand, hun havde danset med ved at sige: ”Hvorfor har de dog ikke et negerorkester her 
- så bliver vi i så godt humør?” Hun havde været i Paris og set og hørt negre - det var nemlig før Thompson’s Jazz Band i 
”Lorry”, som i øvrigt var ganske udmærket. 
 
LBR: Det er mere sandsynligt, at det er bryggerieksperten Heibergs kone Xenia, som Bendix husker og refererer til. Hun 
havde, som tidligere omtalt, været på rejse i USA og havde vel hørt en form for jazzmusik dér. Hun kan også sagtens 
have været i Paris, hvor Mitchell’s Jazz Kings f.eks. spillede i ”Casino de Paris” i 1919. 
 

 
Egberth E. Thompson, alt sax 
 
 
 
 
 
LBR: Thompson var i ”Lorry” fra 18.12.23 til 30.6.24, så heraf 
kunne man slutte, at Bendix må være kommet med Eiberg før 
18.12.23 - dvs. at billederne med Overgaard burde være tidligere 
end 31.12.23. På den anden side set siger Bendix, at han antager, 
at Overgaard var med Eiberg et halvt års tid, hvorved Bendix 
således må være kommet til omkring april 1924. Og endelig er 
John Langes kontrakt fra og med 1. maj 1924 den helt afgørende 
faktor for tidspunktet - så Bendix husker ikke helt nøjagtigt.  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle kom jo derinde, ikke sandt? Vores nuværende konge Frederik, og Axel, Viggo - alle sad der om natten. Direktør 
Warburg, grosserer/”hofskrævemester” (Eibergs jargon) Alexander Herreborg, politiinspektør Einer Mellerup og frue - 
sikke et publikum, kjole og hvidt, pragtfuldt! Ej, sikken et publikum - det var noget andet end de andre steder! Det var ikke 
støjende jazz. Victor Cornelius sad i den anden ende, solo piano, og jeg med mine fem. 
 
LBR: Vedrørende tiden i ”Adlon” omtaler Eiberg selv sit orkester som ”jeg og mine fem mand” flere gange. Og et referat i 
”Vore Herrer” i forbindelse med den forestående 1 års mærkedag for ”Adlon”s åbning omtaler også orkestret som 
værende på seks mand. Fotos viser fem mand, men det senest kendte foto er fra ca. august 1924 - så meget tyder på, at 
orkestret tidligst kan være udvidet til seks-syv mand i efteråret 1924; ikke nødvendigvis permanent eller konstant med 
den samme person- eller instrumentbesætning. 
 
En dag blev jeg inviteret hen hos den amerikanske minister Mr. Prince (*10a) for at høre et orkester, som bestod af 
matroser fra et amerikansk krigsskib, der lå ved Langelinie. De var seks mand, og de kunne spille. Det var Dixieland stil, 
skal jeg love for. Da vi havde hørt dem, fik vi en trompet og en basun på. Det var Verner Jørgensen, der spillede basun - 
han havde både en ventilbasun og en trækbasun, men den sidste turde han ikke spille på, for den var han ikke rigtig 
fortrolig med (*10b). 
Og Victor Cornelius havde en melodi, ”That’s the Tune”, som de rigtig kunne gynge efter. Når han havde været fremme 
med den, så var der jo en klapsalve uden lige. Så skulle vi bare op på stolene - det skal jeg love for, så slog vi ham. Der 
var sådan en morsom konkurreren. 
   Den største succes - det var op på to stole med to B-sopraner, og så larmede vi sådan, at hele ”Adlon” kogte. Muchardt 
- som i øvrigt også var slagter oprindeligt - sagde: ”I har ikke været oppe på stolene mere end to gange i aften?” Det 
skulle til derinde i ”Adlon” - det måtte ikke være alt for - jo, en gang imellem, men ellers, åhhhh - smægtende! 
John Lange: Eibergs ”Adlon”-band var et stort skridt i retning af melodiøs jazz. I Eibergs ensemble arrangerede man lidt, 
og tonen var helt igennem diskret. Eiberg var - og er stadig (1944) - en dygtig musiker og en storartet organisator.  
 
Som Kai (Ewans) sagde engang: ”Det er ikke pionererne, der tjener pengene - det er dem, der kommer bagefter!” Hvor 
har han ret, og det har jo været forfærdeligt herhjemme - det tog seks år, før end jeg fik lov at spille det, jeg ville. Vi var de 
første, der spillede i Dansk Radio, en aften på Husar-kasernen med uld-tæpper og et gammelt klaver uden ryg. Det var i 
1923, da jeg var i Adlon-klubben, med Svend Holst, Skjoldborg, Bigum, Bendix og mig (*11) - vi fik lov at spille 3 numre. 
Da jeg kom op i ”Det Ny Teater”s passage, sagde kammersanger Holm til mig med sin dybe stemme: ”Det var jo meget 
sjovt at høre, men De skal ikke drømme om, at det nogensinde bliver noget, der har med kunst at gøre”. ”Mener 
kammersangeren ikke, at man kan forvente at få …..?” ”Absolut nej! Det kan jeg garantere Dem højt og helligt. Når vi får 
et stort radiohus, kan det jo tænkes, at man finder på sådan noget sjov en halv times tid . . . .” - det var hans opfattelse. 
 
 



John Lange (husker lidt anderledes, men måske mere korrekt i denne sammenhæng bortset fra, at året så må have 
været 1924): Kammersanger Emil Holm, der i 1923 eksperimenterede med danske radioudsendelser, fattede interesse 
for Eibergs orkester, og han indbød os til at medvirke ved den første udsendelse af dansemusik over Danmarks Radio. Vi 
arriverede, efter at have holdt adskillige prøver, i Ryvang-Studiet. . . sikkert verdens mindste radiostudie! Det var knap 
nok, alle mand kunne være derinde. Jeg husker, at den arme pianist omtrent blev klemt flad mod det opretstående klaver. 
En halv time spillede vi jazz efter bedste evne - det var tredive slemme minutter for os musikere i det lille rum. Måske lige 
så slemme for vore lyttere - hvad ved jeg? 
 
 

       
                                      
             Kammersanger Emil Holm               Politiinspektør Einer Mellerup                       Emil Reesen                    Ewans med en af sine første saxer 
 
 
Jaaaa - Kai Ewans var en af de første, der gik en 2-3 år inden han fik noget rør (*11a). Han var ikke så velsitueret, at han 
havde råd til at købe sådan en dyr saxofon. Så den første guldsaxofon, han fik, det var en gave - købt hos Gravengaard i 
Mikkel Bryggersgade. Leo Mathisen stod som diskenspringer og spillede klaver for kunderne. Den kostede 1.100 kroner 
den gang. Da Kai så den - han kiggede op: ”Næh, indlagt perlemor - ” henåndede han, ”… ih altså!” Han kunne have 
tudet, så glad blev han. Sådan rev det i ham. 
 
 

 
Artikel fra ”Vore Herrer” ca. januar 1924. 



 
 

Foto fra begyndelsen af maj 1924 med den ny besætning. Fra venstre: Axel Bendix Andersen, John Lange, Frantz Petersen, 
Valdemar Eiberg og Anker Skjoldborg. På scenen er 2 (uens) sopransaxer, en Eb-alt, en C-melody og en tenorsax. 

 
LBR: Aage Overgaard fyres til udgangen af april 1924 som følge af Muchardts påståede publikumsklage, og Overgaard 
trækker ved sin exit både Svend Holst og Carl Bigum med sig til Paramount-Band, der i 1924 engageres til ”Lorry” - hvor 
der i Guldaldersalen etableres endnu en natklub i stil med ”Adlon”, nemlig ”Lorry-Klub”. Overgaard bliver kapelmester, nu 
på ventil- og trækbasun (desuden tilføjes Gerold Bernstein, sop/alt/ten/bar-saxer og Erik ”Spjæt” Kragh, trommer). 
   Hos Eiberg spiller såvel Bendix som Skjoldborg også saxofoner - Bendix tenorsaxofon, Skjoldborg B-sopran, C-melody 
og tenor.  
   Det ny band er på plads primo maj 1924, hvilket fremgår af kontrakt mellem restauratør Svend Muchardt og John Lange 
for perioden 1. maj 1924 til 31. oktober 1924. Derefter får Lange en ny kontrakt med ”Adlon Klub” frem til 30. april 1925 - 
men af ukendt årsag erstattes disse 2 kontrakter af en tredje kontrakt mellem parterne ”Adlon Band”, ”V. Eibergs 
Orkester” og John Lange, der omfatter tidsrummet 1. maj 1924 til 30. april 1925. 

 

  
  Besætning fra venstre: Lange, Petersen, Bendix, Eiberg og Skjoldborg. ”Vore Herrer” ca. august/september 1924. 



 

 
 

”Vore Herrer” ca. august/september 1924. Man ser flyglets position i danselokalet (til højre - og baren til venstre). Orkestret omtales allerede her som 
bestående af 6 mand (det kan selvfølgelig være en fejl). Og Victor Cornelius har fået bistand af Jacob Schmidt (2 flygler - således indspillede d’herrer to 

sider for Polyphon den 15. september 1924). Jacob Schmidt var med til udgangen af 1924, og blev i januar 1925 afløst af Poul Andersen.  
Bestyrelsen i ”Adlon-Klub” bestod bl.a. af skuespilleren Arvid Ringheim med grosserer Ernst Kølle (Leo Mathisens ældre fætter) som formand. 

 



LBR: Den 27. august 1924 oprandt så den med spænding imødesete dag, hvor ”VALDEMAR EIBERG OG HANS JAZZ 
ORKESTER” indspillede deres første to sider for HMV - i den hensigt, at det skulle opfattes som en jazzplade. 
Optagelsen foregik i Hotel Cosmopolite på hjørnet af Gothersgade og Store Kongensgade. I øverste etage var der en 
slags atrium, hvor pladsen tillod de påkrævede foranstaltninger, og hvor man må have fundet akustikken velegnet. 
Musikerne fremmødte i smoking, da stemningen var ganske særlig. Man optog gennem tre tragte, én til hornblæserne, én 
til saxerne, og én til rytmegruppen. Historien forlyder, at violinisten Axel Bendix Andersen ”måtte gå skuffet hjem med 
uforrettet sag”, da den engelske tekniker forklarede, at optageapparatet ikke ved denne lejlighed kunne registrere 
violintonen - måske på grund af de massive fire messingblæsere. En senere artikelforfatter (MHN, Musik-Amatøren, juli 
1944) udtaler sig ikke desto mindre begejstret om Bendix’ violinsolo! 
   De 3 frontmessingblæsere spiller hele tiden med spidsdæmpere. Der forekommer ingen improviserede soli. Musikstilen 
er mere en slags tidlig novelty dansemusik end jazz. I flere interviews omtales melodierne som øjeblikkets top hits i USA, 
men rent faktisk findes der samlet set fra dengang kun én anden (jazz)indspilning af titel 1, og syv andre af titel 2. 
 

   
Hotel Cosmopolite på hjørnet af Gothersgade 2/St. Kongensgade 1-3. Bygget 1898, arkitekt/bygmester Alf Evers. 

 

    
                                                                                                                                                                            Kopi-skæring af HMV-siderne 
 
Albert Kleinert fra Imudico fik idéen til indspilningen - sammen med Mogens Schrader.  Der var en engelsk tekniker i 
rummet, og så Emil Reesen - han skulle dirigere. Han stak snuden indenfor og sagde: ”Baahhh - det er ragtime. Rag!” 
Reesen var jo en strålende musiker, han havde bare ikke forstand på det rytmiske. Reesen blev lidt sur over noget, jeg 
svarede igen - senere blev vi gode venner påny. 
 

   
 
Ifølge HMV's lagerkort er X 2122 leveret fra England i et oplag på 300 eksemplarer, hvoraf 134 blev solgt (1 som eksport) 
og 4 blev sendt til søsterselskaberne i Stockholm, Helsingfors og Riga. De resterende 162 gik itu på lageret eller blev 
destrueret. Man må antage, at de efterfølgende Polyphonudgivelser har haft oplagstal i samme størrelsesorden, men det 
vides ikke, hvor mange der er solgt, og hvor stort restoplaget har været. I Polyphons hovedkatalog 1927 er alle fire plader 
under Eibergs navn stadig opført som lagervare. 



De to numre, vi indspillede for HMV, havde vi allerede i vores repertoirebøger - vi tog dem derfra. Det var noder, jeg 
havde fået fra min familie i Amerika - to fætre, som var musikere i Chicago. Deres far, direktør for Swift Armour Bacon - 
ja, det er altså med marmorslotte! Der er så mange penge, at hvis jeg ville tage derover, så skulle min morgengave til 
dem være en 12-cylinders Packard. Jeg kom der aldrig. Min bror var der, og blev uvenner med dem - jeg skulle ikke over 
og blive uvenner med familien, sådan nogle overblaserte millionærer. Men de sendte mig, hvad jeg skrev og bad om.  
 
På pladerne kan man slet ikke tale om hot spil - det eksisterede ikke, nej, det var fuldstændig straight. Det at spille hot 
begyndte jeg først med hos Heckmann, hvor jeg improviserede på min baryton. De gamle stock arrangementer på 
pladerne blev spillet fuldkommen, som det stod skrevet - der var ikke én, som turde gå uden for. Alt, hvad vi indspillede 
på de plader, havde vi på noder tilsendt fra Amerika. ”Charley, my boy” og ”Louise” og ”I’ve got a feeling” - det var alle 
udenlandske numre. 
 
”Jazzens fødsel”. Billed-Bladet den 1. juni 1962: . . . Det helt store begejstringsbrøl lød, da Eiberg . . . pladedebuterede 
med sit ”Adlon crew orchestra” (sic) og indspillede den første plade, man med rette kan sige havde jazzpræg. Eibergs 
musikere var iført stiveste puds og med sindet stemt til højtid, da de den 27. august 1924 fik besked på at give møde på 
taget af ”Hotel Cosmopolite” . . . 
 

 

     
 
 

     

                                                                    
 
 

   
 



     
                                         Odd Fellow-Palæet. Bygget 1751-55; arkitekter J. G. Rosenberg/N. Eigtved for C. A. von Beckertin 

 

 
 

Erik Wiedemanns fund/notat angående instrumentopstilling i studiet ved Eibergs første optagelse for Polyphon. 
Eiberg bekræfter, at Polyphon anvendte to tragte, som instrumenterne skulle spille ind i (HMV brugte tre tragte). 

Desuden beskriver Eiberg, at når man skulle spille pianissimo, vendte man sig væk fra tragtmundingen, 
medens man ved fortissimo lænede sig frem og spillede så direkte ind i tragten, som det var muligt. 

 
LBR: Ved pladestudieoptagelserne er besætningen udvidet ift. ”Adlon”-gruppen som følge af antallet af instrumenter 
påkrævet for at afspille de amerikanske stock arrangementer. Eiberg kunne nok prise sig særlig lykkelig for John Lange 
(erfaring fra ophold i USA), der som den eneste spiller ubesværet, pulserende og løbende improviserer/varierer sit 
akkompagnement. Eiberg bekræfter besætningen, som var: Willy Seehuusen, tpt. Vilhelm Gaaser, tpt. Hjalmar Hedstrøm, 
trb. Valdemar Eiberg, alt/C-mel. Kai Ewans, alt/C-mel/ten. Axel Bendix Andersen, vln. Frantz Petersen, pno. John Lange, 
bjo. Ingvard Jepsen, tuba. Anker Skjoldborg, dms - dog således, at Bendix ikke kom til at medvirke før end på den 
efterfølgende session for Polyphon i Odd Fellow-Palæet, Bredgade 28, København K., den 9. september, 1924. Reesen 
var ikke med i Polyphon regi. 
   Også her spiller de 3 frontmessingblæsere konstant med spidsdæmpere, og musikstil og solistvovemod har ikke 
ændret sig i løbet af de 14 dage fra HMV-optagelsen. 
   Gaaser blev lånt fra Henrik Clausens Diamond Jazz Band, som iflg. Gaaser ”spillede ramasjangmusik, der ikke havde 
med jazz at gøre”. Senere udtalte han også, at Eibergs indspilninger ikke var noget for ham. 
 



Tja, det var ”Adlon”-engagementet, der fik Polyphon til at reagere . . . (Eiberg bliver dog usikker - mener at Polyphon er 
før end HMV, og husker ikke de egentlige henvendelser fra pladeselskaberne ellers disses repræsentanter).  
 
LBR: De første HMV/Polyphon plader medførte sandsynligvis, at The Adlon Klub Band blev udvidet i efteråret 1924 - men 
ikke med de musikere, der medvirkede på de første plader. En trompetist og en basunist - muligvis basunisten Werner 
Jørgensen - kom med.  
   Formentlig i sommeren 1924 ophører eftermiddagsengagementet i ”Centralcaféen” i Frederiksberggade, for 
efterfølgende avisannonce ses i august måned (uden foto): 
 
 

  
 

  
 

Orkesterbilledet er netop fra ”Restaurant Maxim”, der havde til huse i Den Mauriske Sal, Panoptikonbygningen, 
Bernstorffsgade 2 (*12). 
   Besætning fra venstre: Anker Skjoldborg, John Lange, Eiberg, Axel Bendix Andersen og Frantz Petersen. Der ses 
minimum fire saxofoner på billedet: Sopran, antagelig alt, C-melody og tenor. Det er svært at afgøre, om der også ses en 
violin (på gulvet ved siden af banjoen?), men meget tyder på, at Bendix nu er begyndt at spille mere på saxofon end på 
violin. 
   Trods den mulige orkesterudvidelse i ”Adlon” fortsætter man - efter de første grammofonpladeoptagelser - altså med 
sædvanlig besætning i andre sammenhænge 
   Det vides ikke, hvor lang tid orkestret bliver i ”Maxim”, men senere i 1924 tiltrædes eftermiddagsengagement i Palace 
Hotellets ”Marmorhave” - og dette sidste fortsætter hele vintersæsonen ind i 1925. Det er hidtil antaget, at der blev spillet 
med den udvidede besætning på Palace Hotellet, altså ni mand (fem blæsere, fire rytme) - men det er endnu ikke 
dokumenteret med sikkerhed. 
 
LBR: Den 6. december 1924 indspillede VALDEMAR EIBERGS ORKESTER med udvidet besætning "I was a fool"/ 
"That's the tune" (sic) for HMV, men af ukendt årsag blev pladen ikke udsendt (det ringe salg af den første HMV-plade 
kan tænkes at spille ind, men på den anden side set vidste man allerede før denne optagelse, at salget var dårligt, og 
dermed var det vel kun uhensigtsmæssige udgifter med optagelsen i det hele taget?). Selv om orkestret endda havde 
taget Victor Cornelius’ ”Adlon”-hit ”That’s the tune” til sig, har dette åbenbart ikke haft befordrende virkning for den videre 
proces. 


