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Efterårsglød 
Fordybelse og varme på Jens Nielsens nye cd 
 
Cd’en ”Efterårsglød” som Jens Nielsen fra Lørslev står bag er en fin samling kendte og nye 
efterårssange, som ”Sensommervise”, ”Det lysner over agres felt” og ”Nu falmer skoven”. På Spil 
Dansk-dagen, den 29. oktober 2015 bliver cd’en sluppet fri. Jens Nielsen mener selv, at den er god 
til den mørke tid, hvor man kan få varmen tilbage i kroppen ved at fordybe sig i cd’ens numre. 
 
- Der er to sangere på projektet, fortæller Jens Nielsen. Først og fremmest Dina Christiansen, som 
er uddannet rytmisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium. 
- Dina leverer en fantastisk indføling og går helt fra gospel på ”I det smukke efterår” til spæd vise-
fortolkning på Niels Hausgaards ”Maries efterår”, som Jens Nielsen selv har ”rigsdansket” med 
Hausgaards tilladelse. 
- Jeg synes, at resten af Danmark fortjener et øget kendskab til den smukke fortælling om Marie, 
der sidder i sin stue, hvor livet næsten er gået i stå. Jeg ved godt, at her i Vendsyssel vil mange 
rynke på næsen og sige, at den er da bedre på vendelbomål, og det er helt fint. Og jeg tror, at 
mange vil synes, at det er en umanerligt smuk sang også i Dinas version. 
 
Og så er der jo Hejslet. Et efternavn der er strøet udover cd’en med rundhåndet musikalitet. Først 
og fremmest fra Joachim Hejslet, der har produceret og spiller langt det meste på cd’en. Men også 
de to brødre, Samuel Hejslet, der spiller fantastisk på saxofon, og Andreas Rechstein Hejslet, der 
synger på to af numrene. 
- I nummeret ”Nu rusker det i æbletræer”, med tekst af Jens Rosendal, er alle tre brødre sammen 
om at skabe et helt fantastisk univers af blues og folketone og man kan næsten mærke ud af 
højttalerne, at her er der tre brødre med det samme musikblod i årene. 
 
Peter Max-Jakobsen fra Lørslev, der er en stor billedkunstner i Danmark, og som netop har 
dekoreret Aalborg Juleakvavit, har skabt coveret og udvalgt to træsnit med ulve af Anne Marie 
Mejlvang, der er vokset op i Biersted. De to kender hinanden fra blandt andet Det Grafiske 
Værksted i Hjørring. Forsidebilledet viser landskabet fra isvintrenes vildmose i 1940’erne, hvor 
Anne Marie og mange andre børn frygtede at ulven ville komme over isen. På coveret er 
barndomsmindet afbilledet som en legetøjsulv, og så senere tilføjet en rigtig ulv, for nu er den jo 
vendt tilbage til Danmark.  
 
Jens Nielsen spiller selv violin på albummet og har skrevet musikken til de fem af numrene. Jens er 
meget glad for resultatet og kan på overstadigt jysk kun sige at ”det skuffer til den gode side”.  
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