
Timme Rosenkrantz på Radio Jazz 
 
  Vi har lavet 5 udsendelser på Radio Jazz om den danske ”jazzbaron” Timme Rosenkrantz (1911-
1969) og de pladeoptagelser, som han på forskellig vis medvirkede til.  
Man kan roligt sige, at Timme var en stor elsker af jazzmusik og nok i mindst lige så høj grad af 
jazzmiljøet. Op mod en snes gange tog han til jazzens hovedstad New York for at opleve musikken 
og miljøet på nærmeste hold,  ja han blev faktisk en del af dette miljø. Så tidligt som i 1934, endnu 
kun 22 år gammel, tog han af sted for første gang og fik allerede ved dette første besøg skabt sig en 
række bekendtskaber og kontakter. Men det er især hans lange, 4. ophold i New York fra slutningen 
af 1938, som vil blive genstand for udsendelserne i Radio Jazz. Opholdet blev på hele ca. 6½ år, da 
han på grund af verdenskrigen blev forhindret i at komme hjem. Det var helt overvejende i denne 
periode, at Timme havde sit virke med hensyn til pladeindspilninger. 
  Men det begyndte i maj 1938 (under hans 3. ophold i New York), da det lykkedes Timme ved at 
smøre tykt på med hensyn til sin baggrund at overtale en højt værdsat producer for RCA Victor til 
at lade ham forestå indspilningen af 4 numre, der udkom på to 78-plader på verdens da førende 
plademærke og blev udgivet i Timme’s navn som "Timme Rosenkrantz and His Barrelhouse 
Barons". Disse hans første indspilninger blev også de sidste for et af de store pladeselskaber.  
  Fokus i udsendelserne vil først og fremmest blive de plader, som han optog i sine lejligheder i 
perioden 1943-1945 (først og fremmest i den fine, store lejlighed på 7 West 46th Street og især i 
sidste halvdel af 1944). De findes i dag i Timme Rosenkrantz-samlingen på SDUB i form af 411 
såkaldte ’acetater’, hvoraf en stor del aldrig er blevet udgivet eller har været spillet i radioen. 
Timme optog musikken på lakplader, især 30cm-plader og med 331/3 o/min (som på de senere 
LP’er). Han optog dels gæstende musikere, ofte kendte som Don Byas, Stuff Smith, Slam Stewart, 
Vic Dickenson og Bill Coleman, samt en enkelt gang selveste Duke Ellington, men også dengang 
mindre kendte som Thelonious Monk, samt den da helt ukendte Erroll Garner, som Timme 
’opdagede’ og var den første til at indspille. Disse plader var ikke beregnet til offentlig brug, men 
mange af dem blev så gode, at Timme – der var i konstant bekneb for penge – senere, efter eget 
udsagn!, arrangerede med de forskellige musikere at få dem udgivet, delvis på egne plademærker; 
det gælder især optagelser med Erroll Garner, men også med Don Byas o. a. 
  Desuden optog Timme også jazzudsendelser på de lokale radiostationer (broadcasts) på lakplader, 
med bl. a. Duke Ellington, Earl Hines, Mildred Bailey, Eddie Condon, Mary Lou Williams, og han 
fik oparbejdet en ’recording service’, hvor musikere, der havde medvirket i disse udsendelser, kom 
og købte pladerne af ham – en forretning, som kunne dække hans omkostninger til husleje og mad, 
samt en lille én eller snarere flere. 
 Vi har på Radio Jazz lånt en del af dette materiale på SDUB, som foreligger i digitaliseret stand på 
især DAT-bånd, men også på CD’er, idet vi af praktiske grunde har måttet foretage et udvalg, da 
materialet er så stort. Ud fra dette vil vi så til udsendelserne vælge de optagelser, vi skønner er de 
mest interessante og som har den bedste musikalske og tekniske kvalitet. Som en ekstra gevinst er 
det konstateret, at Thelonious Monk medvirker på 6 numre med Don Byas, der aldrig er blevet 
registrerede med ham som deltager, hvilket er lidt af et scoop! 
 Da Timme på grund af krigen ikke kunne komme hjem, fik han tilladelse af myndighederne til at 
tage arbejde, og han fik job på radiostationen WNEW som medhjælper på Art Ford’s 8-timers nat- 
program ”The Milkman’s Matiné”, ligesom han senere fik sit eget ½-timesprogram ”Rhythm Is My 
Business”, hvor han blandt andet spillede plader med danske jazzmusikere som Leo Mathiesen, 
Svend Asmussen og Peter Rasmussen. Han har også lavet optagelser herfra. Programmet, der op-
rindeligt blev sendt hver aften fra kl. 22 til 22:30 og senere blev skåret ned til kun 10 minuter tre 
gange om ugen for til sidst at blive stoppet engang i 1944, fik rosende omtale i Metronome af Leo- 
nard Feather. 



 Ud over disse aktiviteter med at lave radioudsendelser på WNEW og pladeoptagelser i sin lejlighed 
fik Timme også  ideen til at arrangere en jazzkoncert i Town Hall i juni 1945. Her medvirkede en 
række kendte musikere, og koncerten blev efter sigende en musikalsk succes, men ikke nogen øko- 
nomisk. Faktisk måtte Timme sælge sine to professionelle pladeoptagelsesapparater og sit gode nye 
tøj for at kunne betale musikerne. Denne koncert d. 9. juni 1945 blev optaget og er blevet udgivet 
på forskellige plader og plademærker, delvis i Timme Rosenkrantz’s navn. 
 Inden for den periode, som vil blive belyst i udsendelserne på Radio Jazz, forestod Timme endnu 
en pladeindspilning, denne gang for det lille selskab Continental. Ved en session d. 22. aug. 1945 
indspilledes 4 numre under navnet ”Timme Rosenkrantz and His Barons”. To af numrene blev 
udgivet på en Continental-78’er, og senere er disse to plus et tredje, samt et ekstra take, blevet 
udgivet på flere plader og plademærker samt en Storyville CD. På disse tre numre optræder Timme 
for først og eneste gang som komponist (sammen med Inez Cavanaugh og Jimmy Jones). Kort efter 
denne session vendte Timme tilbage til Danmark. 
 
Hans Henning Jensen 
 
OBS! 
 Vedrørende de hidtil ukendte optagelser med Thelonious Monk (med Don Byas) - ialt 6 numre fra 
efteråret 1944 - skal anføres følgende: 
  Iflg. SDBU's arkiv fandtes der kun disse få oplysninger om besætningen, nemlig: 
     uidentificeret (tp), Don Byas (ts), uidentificeret (as), sandsynligvis Ted Brannon (p), Al Hall (b) 
  Med hjælp fra jazzkendere fra både ind- og udland kan vi her give denne besætning: 
     Hot Lips Page (tp), Don Byas og Lucky Thompson (ts), Kirk Bradley (as), Thelonious Monk (p),      
     Al Hall (b), nogle angiver også (dr) 
  Jeg beklager, at jeg/vi i vores store begejstring over at have 'opdaget'  hidtil ukendte optagelser 
med Thelonious Monk ikke bemærkede, at der ud over Don Byas også medvirkede Lucky 
Thompson på (ts). 


