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Tom Frederiksen, Finn Olafsson & Torsten Olafssons koncertforedrag
O AT VÆRE EN HØNE - En Hyldest til Tony Vejslev & Frank Jæger
Fra Poesi & Digt til Melodi & Sang – Frank Jæger og Tony Vejslevs bedste sange
Tony Vejslev satte i alt 31 af ungdomsvennen Frank Jægers fineste digte i musik, de fleste af dem
i perioden ca. 1947 til 1953. Mange af disse sange er siden blevet folkeeje, seks af de mest
populære af dem har siden 1974 været repræsenteret i Højskolesangbogen, og flere kendte
kunstnere har indspillet dem med succés.

			 Tony Vejslev og Frank Jæger, Krogvadsdal, Farum, 1948. Foto: Muriel Pearson.
Tom Frederiksen, Finn Olafsson & Torsten Olafsson har sammen markeret sig med deres særlige
fortolkninger af Tony Vejslev og Frank Jægers bedste sange.
Gennem koncertforedraget fremfører trioen kendte og mindre kendte af disse og fortæller om
Tony Vejslev og Frank Jægers mangeårige, frugtbare samarbejde.
Musikforlaget Olafssongs v/Finn Olafsson har administreret Tony Vejslevs komponistrettigheder
og varetaget hans plade- og nodeudgivelser gennem mere end 40 år.
Trioen har således en både personlig og fagligt velfunderet indsigt i repertoiret og fortæller
levende om sangene og deres tilblivelse gennem årene – i både lyse, muntre og mere dunkle
toner. Selve koncertforedraget afrundes i øvrigt med nogle få af trioens egne sange.
Tom Frederiksen er en fantastisk fortolker af Frank Jægers tekster, og trioen har lavet nye
arrangementer af sangene, som primært guitaristen Finn Olafsson har ”klædt på” med sine
karakteristiske akustiske guitartemaer.

Trioen har præsenteret koncertforedraget med musik og fortællinger talrige gange siden 2010 –
på højskolerne i Rødding, Rude Strand og Askov, i kirker, på biblioteker, i kulturhuse og på store
spillesteder.
Koncertforedraget egner sig særligt som supplement til højskole- og efterskolekurser om dansk
kulturhistorie, dansk lyrik, dansk musik og dansk sangtradition, og med mulighed for fællessang.
Trioen medbringer selv et mindre, meget vellydende forstærkeranlæg.
Læs gerne mere og find links til musik og online videoer på denne webside:
http://olafssongs.dk/files-new/artist-tom-finn-torsten.htm

De tre musikere har alle livslange professionelle musikererfaringer med sig i bagagen:
Finn Olafsson er kendt som guitarist, producer og komponist, både med sin egen guitarmusik
og fra sine samarbejder med kunstnere som Anne Linnet, Pia Raug, Lars Lilholt, Erik Grip
og ikke mindst sit duosamarbejde med Anders Roland gennem adskillige år.
Sammen med sin bror Torsten Olafsson, bassist, sanger og multimusiker, startede han sin
karriere i det legendariske symfoniske rock band ACHE.
Men til "Hyldest til Tony Vejslev & Frank Jæger" koncerterne og koncertforedragene er de
elektriske instrumenter lagt på hylden til fordel for de akustiske guitarer, den akustiske bas og
brødrenes to korstemmer, som klinger smukt sammen med Tom Frederiksens varme vokal.
Senest har Tom Frederiksen, Finn Olafsson & Torsten Olafsson fremført koncertforedraget
for fulde huse i Farum Lokalhistoriske Forening, hos Stevns Bibliotekerne i Store Heddinge,
i Gilleleje Kirke, på Rude Strand Højskole og hos Foreningen Norden i Det Grønlandske Hus
i Århus.
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