
John Coltrane døde d. 17.7. 1967, 40 år gammel,  Jimi 
Hendrix døde d. 18.9. 1970 i en alder af bare 27. Men 
som bekendt så lever deres musikalske landvindinger 
og bedrifter fortsat i allerbedste velgående. Mange har 
bygget videre, hvor de slap, og hvordan ville det mon 
have lydt, hvis Jimmy Hendrix og John Coltrane havde 
krydset klinger. Mødet mellem Coltranes komiske- og 
Jimi’s psykedeliske universer kunne meget vel være ble-
vet til noget ala det vi hører på denne indspilning med 
guitaristen Mikkel Nordsø, tenorsaxofonisten, den sven-
ske dansker, Tomasz Franck, Ben Besiakov på tangen-
ter, AC Anders Christensen på bas og ikke mindst den 
geniale trommeslager, amerikaneren Alvin Queen. 

“Da jeg som 12-13 årig første gang stødte på Hendrix 
synes jeg han var åndsvag fordi han brændte sin egen 
guitar, men så hørte jeg ham spille og flippede ud! Det 
var så vildt, og ved siden af John Coltrane - som bl.a. med 
“A Love Supreme”, blew my mind som 9 årig - er det 
de musikere der har inspireret mig (og mange med mig) 
mest som ung. Jeg har altid ønsket at spille noget godt 
forstærket guitar mixet med lyden af Coltrane Jazz….og 
første gang jeg hørte Alvin Queen spille, kendte jeg til 
muligheden for det perfekte lineup, Elvin Jones var hans 
mentor, og han er for mig den bedste levende jazztrom-
meslager i dag. Tomasz Franck - er ikke alene mesteren 

af The Coltrane style - han har også den her kosmiske 
ting jeg søger, og så Ben og AC som er store musikere i 
både rock og jazz”. Nordsø og co. er med disse ord gået 
i det psykedelisk kosmiske studio….og hold da kæft, 
hvor er det fedt! Selv Kong Kristian får en på frakken!

Kort om Mikkel Nordsø:
Første gang man for alvor lagde mærke til Mikkel 
Nordsø, var da han med broderen Klavs Nordsø og 
Aske Bentzon startede latinbandet Buki Yamaz. Det 
er over 40 år siden. Men allerede som 15-årig trådte 
Mikkel Nordsø op og fik jazzscenen til at spidse ører, 
nemlig i Riel/Mikkelborgs V8, der var en foreløber til 
navnkundige Entrance. Næste station var Sneakers, 
det populære orkester, der blev dannet i 1979 med 
bl.a. sangerinden Sanne Salomonsen. Ligesom et 
andet skelsættende orkester i de år var Anima med 
Kenneth Knudsen, hvor trommeslager og perkussio-
nist Ole Theill var med og siden var oplagt som med-
spiller i Mikkel Nordsø’s akustiske grupper Acoustic 
Guitars, Bombay Hotel og Blue Lotus. Mikkel 
Nordsø har medvirket på flere end 200 albums og står 
som bandleader for over 20 udgivelser, primært udgi-
vet på Stunt Records. Mikkel Nordsø er i øvrigt far til 
de toneangivende producere og musikere Fredrik og 
Fridolin Nordsø.
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Mikkel Nordsø (g), Tomas Franck (ts), Ben Besiakov (keyb), Anders Christensen (b), Alvin Queen (d).  
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