
Erik Krølle Andersen – klarinet 

Krølle, leder af Tribute To Papa Bue, kom allerede sidst i 50’erne med i Adrian Bentzons Jazzband. Senere fulgte en 
længere årrække med Theis/Nyegaard Jazzband, der var blandt landets populæreste.  

Efter at have afhændet sin kursusvirksomhed trådte han sidst i 1990’erne ind i Papa Bue’s Viking Jazzband som 
jazzmusiker på fuldtid. Han spillede med i bandets sidste 12 år.  

Foruden Tribute To Papa Bue har Krølle også travlt med sit eget band, Erik Krølle Andersen Copenhagen Five, og 
som afløser og solist i forskellige bands. 

Ole Fessor Lindgreen - basun og sang  

Fessor kom i 1960 - efter at have spillet med forskellige jazzbands i Tyskland – med i legendariske Ricardo’s 
Jazzmen, der bl.a. spillede i Cap Horn i Nyhavn. I 1968 samlede han sit eget Fessors Big City Band, der i 35 år var et 
af landets mest efterspurgte bands.  

Fessor har en stor pladeproduktion bag sig, og han har spillet og indspillet med en lang række markante amerikanske 
jazz- og bluesmusikere og jævnligt besøgt med sine mange musikervenner i New Orleans. Fra omkring 1970 har han 
været Papa Bues faste afløser, så det er naturligvis Fessor, der er basunist i Tribute To Papa Bue. Sideløbende er han 
leder af sit eget band, Fessor And His Jazz Kings. 

Jack Andersson - trompet 

Svenske Jack Andersson, bosat i Helsingborg, er en trompetist, der har været aktiv inden for mange musikgenrer. 
Han har fx spillet såvel symfoni- som teatermusik, men i de seneste mange år har han – ved siden af at undervise - 
primært fokuseret på jazzen, især med sit eget band Jazzin’ Jacks og i bigbandsammenhæng.  

I de seneste år var han jævnligt med stor succes afløser hos Papa Bue, og denne fremragende trompetist er nu et 
højt værdsat medlem af Tribute To Papa Bue. 

Per Jakobsen - piano og sang  

Per Jakobsen var allerede i 60’erne aktiv med flere bands på de københavnske spillesteder. I 1970 kom han med i 
Louisiana Jazzband, hvor Daimi ofte var sangerinde. Efter 35 år i dette band afløste han pianisten Jørn Jønne Jensen 
i Papa Bue’s Viking Jazzband. Sideløbende med Tribute To Papa Bue spiller han bl.a. i Erik Krølle Andersen 
Copenhagen Five. 

Sangeren Bjarne Liller havde en væsentlig andel i Papa Bues succes. I Tribute To Papa Bue fortolker Per Jakobsen 
nogle af Lillers største succeser med Papa Bue 

Jens Sølund – kontrabas 

Jens Sølund begyndte at spille kontrabas som 14-årig i 1960, og allerede fra han var 16, spillede han med førende 
bands. Efter et par år at have været afløser hos Papa Bue, overtog han i 1966 baspladsen og lagde bunden i bandet i 
flere end 20 år. Det blev til masser af pladesucceser, turneer i store dele af verden og indspilninger med mange af 
jazzens store. På den hjemlige jazzscene stod den på turneer og pladeindspilninger med bl.a. Papa Bues venner 
John Mogensen, Gustav Winckler og Grethe Ingmann. En spændende periode i Papa Bues lange historie, som man 
kan læse om i hans sjove og anmelderroste bog ”20 fantastiske år med Papa Bue”.  

Jens stoppede med Buerne og det krævende turné- og musikerliv til fordel for et civilt job i 1987, og han har siden i 
musikalsk sammenhæng især kunne opleves med Hans Knudsen Jumpband og Fessor And His Jazz Kings – og nu 
også med Tribute To Papa Bue. 

Henrik Simonsen – trommer 

Henrik Simonsen har en meget bred baggrund som trommeslager. Han har spillet rock med Sir Henry And His Butlers, 
været med i eksperimentalgrupper, spillet med Radioens Bigband, med udenlandske gæstesolister og med en lang 
række af de mest markante danske jazzmusikere. Han har i mange år været et værdsat medlem af Ricardo’s 
Jazzmen og Hans Knudsen Jumpband, og han spiller også med i Erik Krølle Andersen Copenhagen Five.                                                                                                                       

Han har udgivet to roste og efterspurgte trommeskoler og i årevis undervist i trommespil.  

Henrik spillede med Papa Bue i bandets sidste tid, og Tribute To Papa Bue nyder nu godt af denne usvigeligt sikre og 
swingende ankermand. 


