
Når man i dag, 41 år efter udgivelsen af pianisten og 
komponisten Jørgen Emborgs debut-LP SARGASSO - 
kigger tilbage på hans meriter som musiker, komponist 
og kapelmester, får man et billede af en konstant aktiv, 
nysgerrig, ambitiøs, frygtløs og ikke mindst original 
musikskaber. 

Lytter man Jørgen Emborgs righoldige arkiv af kompo-
sitioner og indspilninger igennem, lægger man mærke 
til hans gennemgående positive tilgang til musikken, 
hans musik spiller ”opad”. Og så høres der lige meget 
Carl Nielsen og Duke Ellington elegant blandet op med 
det 20. århundredes populærmusik der også har inspire-
ret ham. Altid veldrejede kompositioner der legitimerer 
Jørgen Emborgs position i toppen af den danske jazz-, og 
sangskriver-superliga. 

Udover næsten et halvt århundrede som aktiv kom-
ponist og musiker i egne grupper, har Jørgen Emborg 
spillet med stort set alt hvad der kan krybe og gå på 
den danske jazzscene, ligesom han også har været på 
scenen med mange internationale kunstnere. En årræk-
ke var han docent på Det Rytmiske Konservatorium, 
pianist i Radioens Big Band og så har han skrevet flere 
korværker og arrangeret egen musik for Danmarks 
Radios Underholdningsorkester, ligesom han har skre-
vet og arrangeret musik til opførelser for den royale 
danske familie og ikke mindst den thailandske konge 
Bhomibol i Bangkok(!). 

Jørgen Emborg modtog Ben Webster-prisen sammen 
med gruppen Frontline i 1985 og DJBFAs ærespris som 
komponist i 2016. 

SWAN SONGS CD1 indeholder tolv originale Jørgen 
Emborg-kompositioner – heraf otte der ikke tidligere er 
indspillet – alle naturligvis arrangeret af komponisten. 

Valget af de medvirkende musikere var nemt; det skul-
le være de bedste i landet, nemlig saxofonisten Hans 
Ulrik, bassisten Thomas Fonnesbæk, trommeslageren 
Morten Lund, mundharpespilleren Mathias Heise samt 
perkussionisten Johan Dynnesen. De fire sange synges 
suverænt af Sinne Eeg. Valget af pianist var heller ikke 
svært. Lars Jansson er en af broderlandet Sveriges mest 
markante musikere, jævnaldrende med Jørgen Emborg 
og med en tilsvarende karriere som både kapelmester, 
komponist og efterspurgt sideman. Janssons lyriske og 
elegante spil binder musikken på SWAN SONGS sam-
men på den bedst tænkelige måde. 

Jørgen Emborgs evne til stadig at skabe musik, der 
henvender sig til både erfarne jazzlyttere og til de der 
”bare” kan lide den gode melodi, er i den grad intakt. Og 
igen har Lisa Freeman skrevet smukke tekster til de fire 
sange, der blidt lader sig omfavne af musikken.
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SWAN SONGS CD2 indeholder tolv peaks fra Jørgen 
Emborgs musikalske fortid under eget navn, såvel som 
i de bands han gennem tiden var uformel leder af. En 
slags Greatest hits, der viser Jørgen Emborg som den 
alsidige og kreative musikskaber han er, i tæt samar-
bejde med et stort udpluk af landets bedste musikere 
og sangere. (OBS; Disse tracks er ikke inkluderet på 
LP-udgaven).

SWAN SONGS markerer et fortjent zenith i en for-
nem karriere. En karriere, der placerer Jørgen Emborg 
øverst på listen over væsentlige danske jazzmusikere 
og -komponister. 

”Swan Songs indikerer jo tydeligvis noget definitivt 
- noget afsluttende. Sådan havde jeg det indtil for et 
stykke tid siden. Min oplevelse af Parkinson’s Disease 
havde ved årsskiftet 2019 / 2020 været voldsom - plud-
selig kunne jeg så godt som intet - og da slet ikke spille 
klaver. Titlen SWAN SONGS forekom derfor helt rig-
tig, uagtet den udsigtsløse horisont ikke levnede meget 
håb. 

På det sidste er jeg dog begyndt at spekulere på om 
svaner kan reinkarnere og har derfor købt en klaver-
bænk med ryglæn...” 

Jørgen Emborg, juni 2020.

Hans Ulrik (ts), Lars Jansson (p), Thomas Fonnesbæk (b), Morten Lund (d) + Mathias Heise (h), 
Johan Dynnesen (perc), Sinne Eeg (voc) + Emborg Kvartet, Alpha Centauri, Frontline, 

Boel-Emborg-Vinding-Riel, Emborg-Larsen Quintet, m.fl

CD 1 SWAN SONGS
Running / A Summer Like No Other / Walking Straight / Just a Simple Melody / A Cowsome Loneboy / 

How Do You Know / On the Second Day / Remember / Smuk som en ånd / Why Bother / To Lars / Waltz in Four

CD 2 JØRGEN EMBORG GREATEST
Februarkrystaller / Vinterdage / Yellow Girl / Septembernat / Breathless / Shadow of Love / Song for Toots / 

Song from Yesterday / Change of Heart / Song in Blue / Lucky Me / Chanting

VINYL LP SWAN SONGS
Running / A Summer Like No Other / How Do You Know / A Cowsome Loneboy 

/ Walking Straight / Just a Simple Melody / Remember / Why Bother / Smuk som en ånd  
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