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Tre danskere fortæller om 
verdensberømte dirigenter

John Ehde fortæller 
om tre verdenskendte 

dirigenter, han har arbejdet 
med som cellist i Wiener 

Filharmonikerne

Solofløjtenist Toke 
Lund Christiansen om 
det magiske forhold 

mellem dirigent, solist 
og orkester

Tenoren 
Poul Elming om 

hans oplevelser med 
Wagnerdirigenter i 

Bayreuth
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Runde fødseldage
2. juli Gints Glinka 40 år
2. juli Trinelise Væring 50 år
16. juli Roland Haraldson 60 år
24. juli Peter Ettrup Larsen 50 år
3. sept. Torben Puggaard 40 år
4. sept. Jesper Nordin 40 år
13. sept.  Alex Riel  75 år
25. sept. Martin Åkerwall 50 år
28. sept. Hans Ulrik 50 år
29. sept. Ebbe Munk  65 år
10. okt. Peter Jensen 40 år
16. okt. Giordano Bellincampi 50 år
31. okt. Anne Marie Granau 40 år
9. nov. Lars Ulrik Mortensen 60 år

Medlemsjubilæer
Aage Bonde Larsen  60 år
Bodil Heister 25 år  
Mike Cholewa  25 år

Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

Ny chefdirigentstilling
Giordano Bellincampi er blevet udnævnt 
til chefdirigent for Auckland Philhar-
monia Orchestra fra 2016. Orkestret er 
det førende orkester i New Zealands 
største by med en ambitiøs koncertserie i  
den akustisk fremragende Town Hall.  
Giordano skal dirigere 8 årlige program-
mer i deres hovedserier. Udover omfat-
tende koncertvirksomhed medvirker or- 
kestret også til opera- og balletforestil-
linger.
Giordanos chefdirigentkontrakt med 
Kristiansand Symfoniorkester er blevet 

forlænget til 2018 med minimum 6 årlige 
programmer, ligesom han nu er i gang 
med sin anden kontraktperiode som 
GMD for Duisburger Philharmonikerne, 
ligeledes med minimum 6 årlige 
programmer.

Dialog Pris
Frans Rasmussen er i år modtager af 
Dialogprisen. Giveren er Dialog Forum.
Foreningen blev etableret i 2002 med det 
formål at fremme dialog og nærvær, som 
er en måde, hvorpå man kan eliminere 
de fordomme og barrierer, der kan være 
i samfundet.

Nominering til Carl Nielsen prisen
John Høybye er nomineret til Carl-prisen 
som årets komponist af børnemusik. Det 
er suiten: God Morgen Rundt Omkring 
- 15 sange for børn i alle aldre, der har 
udløst nomineringen.

Gruppepsykologi og lederskab 
det professionelle symfoniorkester
Fredag 18. september 2015 kl. 15-17 i Lund.
Dansk Kapelmesterforening arrangerer i  
samarbejde med ”Svenska Dirigentföre-
ningen” og ”Odeum” på Lunds Uni-
versitet en paneldiskussion over temaet 
”Gruppepsykologi og lederskab i det pro-
fessionelle symfoniorkester”. 
I diskussionspanelet deltager musikere fra 
danske og svenske symfoniorkestre, bl.a. 
dirigenten Giordano Bellincampi. 
Yderligere information kan fås hos Patrik 
Andersson: 
patrik.anderssson@odeum.lu.se

Rosengade 2015
Kunst og kultur på Folkemødet.
Igen i år vil Dansk Kunstnerråd sammen 
med 15 andre centrale kunst- og kultur-
organisationer sætte kunst og kultur på 
Folkemødets dagsorden. Som en del af 
Rosengade Kunst og Kultur Live byder 
man velkommen til seriøst underholdende 
debat, musik og performance med nogle 
af landets største kunstnere, skarpeste 
meningsdannere og mest markante poli-
tikere i juni måned. 
Kulturminister Marianne Jelved, De Kon-
servatives kulturordfører Lars Barfoed, 
forfatter Knud Romer, formand for Dan-
marks Lærerforening Anders Bondo, 
Roskilde Festival og mange flere vil 
debattere om kunst og kultur! 
På programmet er der aktuelle kul-
turpolitiske debatter om uddannelse, 
kulturel mangfoldighed og kunstnerisk 
frihed, om kunststøtten, om kunst og 
kultur i folkeskolen, om diversitet i 
kunsten, om kreativ økonomi i den 
kreative industri, og meget mere.
Bag Rosengade Kunst og Kultur Live står:
Dansk Artist Forbund ● Dansk Musiker 
Forbund ● Koda ● Dansk Live ● Dansk 
Kapelmesterforening ● Dansk Korforbund 
● Dansk Kunstnerråd ● Billedkunstnernes 
Forbund ● Danske Bladtegnere ● 
Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere ● 
Foreningen af Kunsthaller i Danmark ● Dansk 
Skuespillerforbund ● Dansk Solistforbund ● 
Gramex ● Dansk Musikforlæggerforening ● 
Organisationen Danske Museer i samarbejde 
med Roskilde Festival og Statens Kunstfond.
 

Konkurrence 
Hvem finder den bedste remse til ordet  

S
I
B
E
L
I
U
S

Hvert bogstav skal have et ord, der 
tilsammen danner en samlet mening.
Den bedste vil blive optaget og trykt i 
næste nummer af bladet, hvor der vil 
komme en ny udfordrende opgave. 
Send dit forslag til redaktør Bodil senest 
15. august
sekretaer@kapelmesterforening.dk 

Lille Skiveren i Skagen
1 uges ophold for kun 1.500,- for  
medlemmer af Dansk Kapelmester-
forening kan lejes i uge 35, 36 og 41 - 2016.
Foreningen har sammen med Dansk 
Kunstnerråds øvrige fraktioner erhvervet 
Jens Otto Krags sommerbolig, Lille 
Skiveren ved Skagen tæt på Vesterhavet. 
Huset har plads til 8-10 overnattende, er 
veludstyret med sauna og klaver. 
Og det er et godt sted, hvis man vil øve 
med sin trio eller kvartet.
Foreningen udlejer en af ugerne til vore 
medlemmer, fortrinsvis til fagrelaterede 
formål. Der trækkes lod blandt de 
indkomne ansøgninger.
Deadline meddeles i novemberbladet.

Vigtigt 
Husk at tjekke adresselisten på DKs hjem- 
meside, om din adresse, e-mail og telefon-
nummer er korrekt. Vi sender en del grup-
pemails ud med nyhedsbreve om ledige 
stillinger og arrangementer. 

Facebook-gruppe 
Husk at melde dig ind i Kapelmester-
foreningens Facebookgruppe, som er en  
lukket gruppe kun for foreningens med-
lemmer. 

Citat af Carl Nielsen
Om Mozart: ”Han ville ikke noget nyt, det 
kom af sig selv. Han ville ikke noget andet 
end de andre, men han kunne give og gav  
noget mere. Han tog ikke bort af det, der  
var, men lagde til af de mange kostbar-
heder, han havde fundet, halvt i drømme, 
halvt i leg. Han rev ikke vore huse ned om 
ørerne på os og byggede paladser, som 
imponerede os, men hvori vi frøs. Han 
gav os sig selv, sit venskab, sin ånd, sin fine 
følelse, sit hjertelige smil, sin dybe alvor 
og sit muntre, friske sind gennem sine 
udødelige melodier og sin skønne, rige 
kunst”.   Fra essayet ”Mozart og vor tid”

Citater af Jean Sibelius
”Tag dig ikke af, hvad kritikerne siger; 
der er aldrig blevet rejst en statue til ære 
for en kritiker”.

“Det er svært at omgås kunstnere. Man 
skal vælge forretningsmænd, hvis man 
ønsker at konversere, for kunstnere taler 
kun om penge”.

Dansk 
Kapelmesterforenings

 hjemmeside:
 www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor:  
Sankt Hans Torv 26, 5.
2200 København N
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Kapelmesterens Klumme
af Michael Schønwandt

I disse uger kulminerer fejringen af Carl 
Nielsens 150-års fødselsdag. 
Overalt i Danmark - og mange steder i 
udlandet - fejres han med koncerter og 
arrangementer. Og det er godt og rigtigt! 
Man skal altid gribe de muligheder, der 
er, for at fejre dem, man holder af. 

Hvad er det egentlig, der gør Carl 
Nielsen som komponist så enestående? 
Det spørgsmål er svært at forholde 
sig objektivt til, når man har haft hans 
musik tæt inden i sig hele livet. Men 
f.eks. kan jeg ikke komme i tanker om 
en anden komponist, der på samme tid 

KapelmesTereNs 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

er kendt og elsket af nærmest hele den 
danske befolkning gennem sine mange 
folkelige sange, og samtidig er en af sin 
tids mest avancerede og nyskabende 
komponister. En komponist helt fremme 
i forreste geled, og som gennemløber 
en nærmest ufattelig udvikling fra at 
være en efterklang af Gade og til de 
vildeste, klanglige eksperimenter. Tænk 
bare på paukeduellen i den 4. symfoni, 
eller klarinetkoncerten, der satte helt 
nye standarder for, hvad der er muligt 
udtrykmæssigt for instrumentet.

Og parallelt med sit virke som komponist 
var han dirigent, en ledende figur i mange 
musikinstitutioner - samt familiefar. Læs 
hans breve i den nye samlede brevud-
gave! Rent bortset fra hvor storslået en 
skribent han var, giver de mange breve et 
helt enestående indblik i, hvor sammensat 
et menneske Carl Nielsen var.  Jeg har i 
hvert fald først i de senere år fattet, hvor 
store de menneskelige omkostninger 
var for Carl Nielsen at komme fra et 

fynsk husmandssted og ende med at 
være et nationalt ikon, beundret og 
ønsket af alle. Det liv kommer man ikke 
igennem uden sår og skrammer. Også 
de mørke sider af Nielsens sind - tvivlen, 
smerten, rådløsheden - kommer klart 
frem igennem hans breve. Et mørke, 
der konstant klinger i hans værker, i et 
evigt spændingsfelt med en brændende 
livskraft.

Det spændingsfelt gør hans musik for 
mig endnu mere dyrebar, menneskelig 
og universel. Han er netop ikke KUN 
Carl Nielsen - Danskeren, som Jørgen I. 
Jensen kaldte sin fremragende bog. Det 
er han også - ikonet. Men hans musik 
indeholder så stærke, universelle kræfter, 
så elementært menneskelige brydninger, 
at det kan tale lige ind i musikalske sind, 
uanset hvor de er i verden og i livet.

DET gør Carl Nielsen til en stor kunstner 
- og derfor skal vi fejre ham!

Formanden mener
Malkokonkurrencen er med 
tiden blevet en af de aller-
mest eftertragtede dirigent-
konkurrencer i hele verden. 
Den finder sted hvert tredje år, og 
hvis 2015-udgaven, som fandt sted i 
begyndelsen af maj måned, gik hen 
over dit hoved, er det måske ikke så 
mærkeligt. Der vises nemlig stort set intet 
fra konkurrencen i TV. Konkurrencen 
promoveres sikkert fint på Facebook, 
Twitter, internet m.m., men de mange 
mennesker, som stadig ser ”gammeldags” 
TV, kunne i år kun se afslutningskon-
certen, og det endda kun på DR K. 
DR forsømmer hermed en enestående 
mulighed for at formidle klassisk musik, 
og hvad en dirigent betyder for et orkester 
til et bredt publikum og på en spændende 
måde. For år tilbage samlede Malko-
konkurrencen hver dag mange seere foran 
skærmen til de korte daglige reportager 

fra dagens konkurrence, som bl.a. også 
viste hvilke deltagere, der gik videre til 
næste dag. 
Det var  saglig musikformidling og gav 
efter min mening en langt bedre indsigt for 
den almindelige TV-seer i, hvilke midler 
en dirigent skal beherske, og hvad han 
som person betyder for det musikalske 
resultat, end tilfældet var med Maestro-
programmerne. 
Malkokonkurrencen er en stor be-
givenhed i dansk musikliv, og vi må 
kunne forvente, at den formidles grundigt 
til alle danske TV-seere, ligesom vi må 
forvente en meget bredere orientering 

om, hvad der sker i dansk musikliv i alle 
genrer og over hele landet. 

I Radio- og fjernsynslovens paragraf 10 
står der da også:
Den samlede public service-virksomhed 
skal via fjernsyn, radio og internet el. 
lign. sikre den danske befolkning et 
bredt udbud af programmer og tjenester 
omfattende nyhedsformidling, oplysning, 
undervisning, kunst og underholdning. 
Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed” ………… 
”Programvirksomheden skal endvidere af-
spejle bredden i produktionen af kunst og 
kultur og give programtilbud, som reflekterer 
mangfoldigheden af kulturinteresser i det 
danske samfund.”. 

Jeg synes, DR forsømmer at leve op til 
disse krav på musikkens vegne, men 
herom mere en anden gang.

Jesper Grove Jørgensen

Kunsten at dirigere
Interview med tidligere solofløjtenist i Radiosymfoniorkestret 
Toke Lund Christiansen
af Bodil Heister

- Prøven er i gang, og fløjten 
nynner sin vuggende frase. 
Han står til dødsstraf og for-
tabelse af eventuelt evigt liv, hvis det 
overstiger pianissimo …
Vi er midt i en prøve med dirigenten 
Sergiu Celibidache. Fløjtenisten er Toke 
Lund Christiansen, som beskriver en 
prøvesituation med verdensdirigenten.
- Første trompet for svag! Anden trompet, 
meget for kraftig! Fløjter og oboer for 
skingre. Fagotter for anonyme. 
”Hver partiturlinjes mindste bevægelse 
kan han udenad. Det er der mange 
dirigenter, der kan, men man lægger mere 
mærke til det her”, fortæller Toke. 
Celibidache docerer: 
- Oktaver skal have nøjagtigt dobbelt så  
meget styrke i underoktaven som i over-
oktaven, omvendt svarende til svingnings- 
tallet. Undertertsen i træblæserne: Meget 
svagere end overtertsen; den underste får 
forstærket sine overtoner af overstemmen!
”Den skarpe profil hos Celibidache kan 
vende sig som et slangehug, og hans 
stemme kan slå næsten over, mens ansigtet 
fortrækkes i en hæslig grimasse. 
Men uanset hvor, hans humørbarometer 
står, forbliver Celibidaches bevægelser 
fuldendt harmoniske. Hans nedslag falder 
i et ”svirp” til en imaginær bundlinje”, 
beskriver Toke.

Celibidache er ankommet til Radiohuset i 
en sort limousine, er gået med umådelige 
langsomme skridt igennem forhallen i 
en sort pelsforet frakke, der næsten går 
til gulvet. Han har absolut ingen bagage. 
Kun håret bryder illusionen om et møde 
med en international statsmand, håret er 
langt og sort med sølvgrå stænk.
I Rom havde nogle musikere smidt 
deres instrumenter i hovedet på ham. I 
Stockholm var samarbejdet brudt sam- 

men, og i Stuttgart kæmpede han mod  
ledelse og ikke mindst imod smagsdom-
merne. 
Nu sidder alle musikerne i Radiosym-
foniorkestret parate længe før, prøven skal 
starte. Alle er anspændte, nogle er ligefrem 
angste for at falde igennem over for den 
verdensberømte dirigent.

Toke Lund Christiansen – tidligere solo-
fløjtenist i Radiosymfoniorkestret – for-
tæller, mens vi sidder sammen i hans villa 
i Valby. 
Og man kan læse hele beskrivelsen om 
Celibidache’s prøver og koncert med 
Radiosymfoniorkestret i Toke Lund 
Christiansens bog Udsigt til musik.

”Når nu vi er ved nedslag, så har mes-
terdirigenten Nicolai Malko en teori om, 
hvordan et nedslag skal være: I et nedslag 
viser dirigenten inden for et mikrosekund hele 
orkestret, hvor de skal sætte de første toner an. 
Musikerne har krav på at lade sig vejlede af et 
tydeligt nedslag ved hver takts begyndelse.
”Men ingen regler uden undtagelser”, 
smiler Toke: ”Den legendariske dirigent 
Erich Kleiber begyndte engang den vilde  
og furiøse begyndelse til Strauss’ or-

kesterfantasi Don Juan med et opslag. Til 
alle prøverne havde han omhyggeligt 
vist et nedslag. ”Nej mine herrer, én 
gang til”, og så gentog han sit nedslag 
til den svære åbning, der begynder med 
en pause efterfulgt af et svimlende antal 
opadgående toner. Han blev ved, indtil  
det hele var i orden og præcist. Til kon-
certen slog Kleiber ligesom et piskesmæld 
et lynhurtigt nedslag, og på det opslag,  
der fulgte, spillede alle de chokerede mu-
sikere nøjagtigt og præcist som aldrig før.
Og en anden variation er dirigenten John 
Frandsen, der indledte ouverturen ved at 
ryste på hænderne. Det var mindre end 
tydeligt. Det var ulæselig gestik, men 
musikken begyndte, som den skulle.
Herbert von Karajan hævdede, at han 
kunne dirigere Bachs H-mol-messe med 
sine øjenbryn. Den tyske supermaestro 
stod med lukkede øjne foran et af sine to 
verdensorkestre i Berlin eller Wien og var 
sig helt bevidst, at hans magi ikke hand-
lede om geometri i luften, om primære og  
sekundære gestiske anvisninger, men om  
den totale kontrol igennem en fællesfølel- 

se, en samstemmende fornemmelse for 
musikkens åndelige indhold her og nu”.

Hvad er det, der gør, at man som musiker 
bliver forført af en dirigent?
”Ja … der er mange elementer i det, 
og nogle er irrationelle, f.eks. hvis en 
verdensberømt dirigent dukker op, så har 
han så mange pluspoint på forhånd, at 
folk nemt lader sig forføre.

fortsættes på næste side....
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fortsat fra forrige side....
Men én ting er givet: Vi skal ikke i orkestret 
opleve, hvad hans baggrund er, og hvilket 
forarbejde han har gjort sig for at lære 
partituret. Han skal selvsagt kunne forstå 
alt lige fra en kontrabas’ vanskelige liv 
til piccolofløjtens. Den dirigent, som skal 
nyde musikernes fulde respekt, skal kende 
sit partitur lige så godt, som vi andre ved, 
hvor møblerne står hjemme i stuen.
Det tegnsprog, dirigenten anvender, er 
jo meget simpelt. Det er klart, man skal 
gennem en skole for at forstå og kunne de 
slagtekniske begreber, men i den virkelige 
verden betjener selv de største dirigenter 
sig af de mest mystiske teknikker, og 
alligevel opnås der store resultater.
Der er andre ting, som gør, at vi musikere 
lader os overbevise i sådan grad, at vi 
spiller bedre, end vi selv troede, vi kunne.
Dirigenter, der er vant til at spille med 
f.eks. Berliner Filharmonikerne, har en 
forventning om et lydbillede, som måske 
er det bedste, han har oplevet. Det tager 
han med til det næste orkester, han 
skal dirigere. Han har et højt niveau af 
forventning.
Herbert Blomstedt sagde: ”Efter jeg var i 
Dresden Statskapel, så vidste jeg, hvad et 
orkester kan, og det tog jeg med mig”.
Da Fabio Luici havde dirigeret Radio-
symfoniorkestret til den først prøve om 
mandagen - alle kunne deres ting, og 
det lød som selve koncerten - sagde han: 
”Det, De gør, er fremragende, men det 
er slet ikke nok!” Han mente, det kunne 
gøres endnu mere intensivt og med endnu 
større udtryk. Musikerne tænkte: ”Det var 
pokkers”, og så gjorde de det. 
Så de forventninger til, hvad dirigenten 
hører, er med til at bestemme kvaliteten. 
Det er sådan set et handicap for de unge 
dirigenter, der ikke har så meget erfaring 
og endnu ikke har dirigeret de store 
orkestre.
Men det med bevægelser eller udtryk, 
det er nogle magiske ting, som måske kan 
forklares naturvidenskabeligt, altså hvis 
man laver nogle bestemte bevægelser, så 
udtrykker det nogle bestemte ting, som vi 
ikke har ord for.
Måske skal vi tilbage i dyrenes verden? 

Dyrene aflæser hinandens signaler meget 
differentieret.
Jeg kan se det på min egen hund!”…

Toke skal lige til at klappe sin hund, 
men har glemt, at den faktisk blev smidt 
ud af stuen, da jeg ankom, fordi jeg ind-
rømmede, at jeg ikke brød mig om hunde! 
I stedet bliver der hentet mere kaffe. 
Imens sidder jeg og kigger rundt i det store 
gamle hus og ind i musikværelset, hvor 
flyglet står, og med nodestativer spredt 
rundt og en overvældende mængde bøger 
i bogreolerne.

”Der er nok en form for skjult tegnsprog”, 
fortsætter Toke, da han kommer tilbage.
”Hvis man skal være en stor dirigent, skal 
man have et fuldstændigt helhedssyn 
over hele den europæiske kultur, fordi 
den breder sig ud, og den skal ses i 
sin sammenhæng med sin tid og de 
strømninger, der er i kunstens verden. Det 
mener dirigenten og forfatteren Gunther 
Schuller; man skal have det fulde overblik 
over hele historien. Det holistiske aspekt 
taler Schuller om i sin bog The Complete 
Conductor.
En dirigent skal have en knivskarp 
hukommelse og skal være en inspirator. 
Han er én, der afstikker en form, som står 
skarpt, noget hver enkelt musiker ikke 
kan gøre i et kollektiv, fordi der altid vil 
være forskellige meninger. Dirigenten skal 
kunne handle med overblik og konduite, 
hvis der f.eks. opstår en katastrofesitua-
tion, hvor noget forskyder sig midt i et 
værk; den kompetente dirigent flytter det 
halve orkester en halv takt, uden at de 

resterende vakler eller føler sig forladt.
I visse komplekse værker, ikke mindst 
store Wagner-operaer, er der mange 
abstrakte forløb, som dirigenten skal 
kunne holde sammen på - eller i Richard 
Strauss’ musik, hvor der sker så meget i 
orkestret. Samtidig skal dirigenten holde 
styr på, hvad der foregår på scenen.

Hvordan så dirigentrollen ud for 100 år 
siden?
”Dirigentrollen i det moderne samfund er  
ikke, som den var for 100 år siden. Den-
gang havde dirigenten hoved- og halsret 
over hver musiker. Maestro kunne smide 
en musiker ud med dags varsel. De var 
meget diktatoriske. Og de fik lov til det.
I gamle dage kunne vi tale om diktatorer. 
De gammeldags militæriske dirigenter 
spejlede sig i diktatorens rolle. Mussolini 
var inspireret af Toscanini – og omvendt.
Vi har oplevet dirigenter, som f.eks. Paul 
Kletzski, der sagde ”børn” til os. Andre 
sagde ”meine Herren”, selvom der var 
mange damer med i orkestret. 
Nu om dage har man adskilt det således, 
at administrationen tager sig af f.eks. 
den ubærlige situation at ekskludere en 
musiker. 
Det hænder, at en musiker, som må kæmpe 
for at bevare sin position, bliver opfordret 
til at videre- eller efteruddanne sig, det 
gælder ikke mindst unge musikere. 
Ligeledes er det heller ikke i dag di-
rigentens rolle at fyre en musiker med et 
alkoholproblem - det er administrationens 
opgave. 
Herbert Blomstedt fortalte en gang: 
”Jeg forstod først ikke, hvorfor orkestret  
ændrede sig så radikalt fra formid-
dagsprøven og til tiden efter frokost. 
Dengang holdt man jo en hel times 
pause. Det var ikke, fordi musikerne ikke 
kunne spille, nej, men det var, som blev 
reaktionstiden noget nedsat. En dag gik 
jeg op i kantinen, hvor jeg ellers aldrig 
kom, da så jeg til min forbløffelse de 
mange flasker her og der”. 
”Men det er andre tider nu, alkohol er 
ganske simpelt ikke tolereret i dagens 
orkesterliv”, fortæller Toke.

Lille solo fra plads 
Når man er solist, har man øvet sig i årevis 
og arbejdet med en solo, som dirigenten 
muligvis har en anden klangforestilling 
om. Er det ikke frustrerende og begræn-
sende, at man ofte må indordne sig og gå 
på kompromis med ens egen musikalske 
overbevisning?
”Det er klart svært at indgå i et kollektiv 
det ene øjeblik, og så det næste at sidde i 
en solorolle. Jo mere solistisk en stemme er 
tiltænkt i partituret, des mere kan man føle 
det, du spørger om, som en begrænsning.
Jeg blev sat til vægs engang af legendariske 
Kurt Sanderling, der forinden havde lagt 
alle soloerne i faste rammer. Han syntes, 
jeg spillede for kraftigt, og det irriterede 
mig. Jeg kom med en kommentar, men det 
skulle jeg ikke have gjort. Senere på dagen 
kom der en bemærkning tilbage, hvor jeg 
blev sat til vægs.
Når vi sidder i orkestret, og især i pau- 
serne, diskuterer vi naturligt nok diri-
genten. En dag spurgte jeg min nærmeste 
kollega, Bjørn Carl Nielsen, hvad han 
syntes om dirigenten.
”Det har jeg sådan set ikke nogen mening 
om, bare han ikke ødelægger mine soloer”, 
var svaret.
Engang skulle jeg spille Brahms 4. sym-
foni, hvor der i sidste-satsen optræder en 
fløjtesolo, som er meget kendt og meget 
smuk. Det er en variationssats, altså det 
samme tema, der optræder i forskellige 
former, og fløjtestemmen er følsom og 
meget central. Den polske dirigent sagde 
i en vrissen tone : ”Spil den ikke som en 
Quantz-fløjtekoncert, De må indordne 
Dem, den skal mein lieber Gott naturligvis 
være i tempo!”. Min egen opfattelse og idé 
med soloen var et noget langsommere, 
måske i et nærmest drømmende, tempo. 
Der blev jeg, meget frustreret, nødt til at 
indordne mig.
Hvis vi taler om en solokoncert, så er 
det solisten, der har bestemmelsesret, og  
dirigenten, der har rollen som akkom-
pagnatør, men det er ikke det samme som, 
at det går stille af. Der kan opstå mange 
slemme sammenstød. Den russiske vio-
linist, Victoria Mullova kom til Køben-
havn og skulle spille Sjostakovitjs 2. 

violinkoncert med den russiske dirigent 
Gennady Rozhdestvensky, som endda 
havde kendt komponisten personligt. De  
var bemærkelsesvært uenige om alle 
tempi. På et tidspunkt marcherede diri-
genten ud i vrede og kom aldrig igen. 
Alt brød sammen, og Thomas Dausgaard 
måtte træde til. Til gengæld meldte Mul-
lova sig  syg, og så var vi sendt helt tilbage 
til start!
Men jeg mener, solisten ved en solokoncert 
må have sin ret. Hvis solisten føler at 
måtte spille en scherzo i et hurtigt tempo, 
så skal det være sådan. Men man har 
ikke de samme rettigheder som ”solist” i 
orkestret. Der har man det, som i gamle 
dage hed Lille solo fra plads, og som var en 
overenskomst, der gav et ekstra tillæg”. 
Toke klukler, mens han gentager … ”Lille 
solo fra plads!!!”

Hvis man er leder i en virksomhed, lærer 
man at anerkende sine medarbejdere, lytte 
til dem og klappe både rengøringsdamen 
og mellemlederen på skulderen. En di-
rigent er selvsagt også en leder, men 
mister dirigenten ikke sin autoritet, hvis 
han anerkender sine ”medarbejdere” eller 
bliver dus med dem?
”Der er meget få, der kan begge dele - at 
være kammerat med sine musikere og 
samtidig være en autoritær leder. En diri-
gent, jeg har frydet mig over, der kunne 
begge dele, er Herbert Blomstedt. Man 
følte sig vældig godt tilpas under hans 
taktstok og musikalske instruktion. 
Som helt ung dirigent sad han i flyet og  
øvede sig på alle navnene i Symfoni-
orkestret op til den første prøve. Og han 
kan huske alle navnene den dag i dag.  
Kun én gang gik det galt: ”Hr. Jacobsen”, 
sagde han og pegede op i horngruppen. 
Der blev helt stille, men så kom det lav- 
mælt fra gruppen: ”Det er ikke hr. 
Jacobsen, men hr. Jensen. For hr. Jacobsen 
er syg i dag”.
En moderne leder kan ses i sportens 
verden. Man kan se en dansk træner som 
Ulrik Wilbek, hvor han tydeligvis viser 
respekt for den enkelte. Omvendt oplever 
vi trænere fra ikke mindst Østeuropa, 
hvor trænerne, som enhver kan se det på 

TV, banker spillerne på plads både før, 
under og efter kampen. Jeg ved godt i 
hvilken sportsklub, jeg helst ville være!
I kunstens verden er det dejligt, når mu-
sikeren føler sit eget ansvar, at han ikke 
bare er en marionet i et strategisk spil 
uden for rækkevide. 
Jeg tror, man kommer længst med Ulrik 
Wilbek-typen.
En god dirigent står i spidsen for den 
totale oplevelse. Hvis dirigenten ikke tager  
lederposition, så er der en anden, der gør 
det. Måske er det koncertmesteren, og så er  
det pludselig dirigenten, der bliver mario-
netten. 
Selvom et orkester er en symbiotisk 
organisme, så er orkestret også et samfund 
opbygget af hierarkier og indbyrdes 
latente stridigheder”. 

Tidsforskydning og nuet
”Der er en ting som tidsforskydning, der 
også er en del af virkeligheden. Lydens 
hastighed er temmelig lav (i forhold til 
f.eks. lysets), og hvis der er omkring 15 
meter fra dirigenten op til trompeternes 
hylde eller måske længere, hvis der er 
et kor på scenen, skal dirigenten operere 
med en væsentlig tidsforskydning. Det 
er kompliceret, for der er så mange andre 
faktorer at tage hensyn til.
Tiden kan inddeles i smådele. Der er ikke 
noget, der hedder NU. Et sekund kan 
inddeles i et uendeligt antal størrelser. 
Der vil aldrig være et nu. Det er gået, eller 
også er det ikke kommet endnu.
En dirigent skal placere en del af sin be-
vidsthed i fremtiden, i den ikke-spillede 
musik. Samtidig skal han være nærvæ-
rende i fortiden, for dét, der sker i nutiden, 
er afhængigt af dét, der skete før. Den vig- 
tigste tone, du spiller, er ikke den, du spiller 
nu, men det er den forrige tone, for det er 
den, der bestemmer den tone, du spiller 
om lidt, fordi det er dén, du forbereder 
nu”, afslutter Toke og ser finurlig ud. 

Toke kunne tale om dette og om dirigenter 
i dagevis, så jeg har spurgt ham, om han 
fremover vil skrive en side om dirigentens 
historie i Kapelmesterbladet. Og det vil 
han gerne. Så vi hører nærmere …
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BØGER fRa HyldEn

Torben Enghoffs 
entusiastiske og grun- 
dige gennemgang af 
Carl Nielsens livsværk
af Georg Metz

Ingen dansk komponist har
som Carl Nielsen præget 
fædrelandets musik. 
Så at sige alle genrer bortset fra kirkemusik 
leverede denne myreflittige fynbo i en 
lind strøm af sange, kammermusik, 
kantater, symfonier og koncerter samt to 
store operaer. En sand kompositionsrus, 
der dog også nu og da bar præg af 
bestillings- og pligtarbejde, og til tider 
hensatte komponisten i ærgrelse over at 
blive distraheret fra det væsentlige, hans 
eget. Utilfredsheden skyldtes ofte ar-
bejdsgiveren, Det Kgl. Teater, hvor Nielsen 
havde sit virke, først som violinist, siden 
som en af teatrets faste dirigenter. Teatret 
var intrigernes holdeplads, og det brød 
Nielsen sig ikke om og beklagede sig tit. 
Det er i funktionen som dirigent, at 
striden har stået om kvalitet og form i 
taktstokkens tjeneste. Desværre eksisterer 
ingen overbevisende optagelse af denne 
side af vor berømte landsmand. 

I Torben Enghoffs nye bog: Carl Nielsen 
– et overblik er den højt begavede mands 
virke på podiet også kun let berørt. Men 
dirigere gjorde Nielsen og er foreviget 
malerisk et par gange med armene hævet 
i typisk dirigentattitude. Nogen stor 
anerkendelse i Danmark fik Carl Nielsen 
sjældent for denne sin koncertoptræden, 
hvorimod svenskerne var godt tilfredse. 
Nielsen var således en kær og skattet gæst 
ikke mindst i Göteborgs musikliv, der 
begejstret tog ham til sig som komponist, 
men også som dirigent. Det er hævdet, at 

Nielsen i spidsen for et orkester ofte faldt 
i staver, fordi han stod og tænkte på sine 
egne kommende værker og simpelthen 
tabte takten, fordi han var et andet sted. 
Denne skribents længst afdøde far, en 
habil amatørpianist i den tunge ende af 
repertoiret, fortalte om sine oplevelser 
i Odd Fellow Palæet med den mindre 
tilfredsstillende orkesterledelse, de gan-
ge ophavet hørte Nielsen. Hvem ved: 
kritikken påvirkede måske publikum, 
publikum Nielsen, en ond cirkel så 
resultatet blev en selvopfyldende profeti: 
at Carl Nielsen ikke var en stor dirigent. 
Formatet må således mere entydigt hen-
føres til det absolut centrale: komponisten 
Carl Nielsen. 

Torben Enghoffs bog tager energisk og  
entusiastisk fat fra en ende af og gen-
nemgår hele værket fra Lille Suites op. 1 
fra 1888 til de sidste bestillingskantater 
kort før Nielsens tidlige død i oktober 
1931 efter flere alvorlige hjerteanfald. 

Enghoff går i sin fremstilling ned i 
værkernes detaljer og forsøger med 
megen overbevisning at skildre vær-
kernes forløb, indhold og betydning. 
Forfatterens begejstring for Nielsens 
musik er smittende, nogle steder måske 
lige lovligt langt oppe i et felt, hvor 
kritikken fordamper i varmen. Det skal 
dog ikke forlede nogen til at betvivle 
bogens nytteværdi. Med Enghoff ved 
hånden er man godt rustet til selvstudium 
af Danmarks hidtil mest betydningsfulde 
og betydelige komponist. 

Endnu en side af Carl Nielsens facetterede 
begavelse tager Enghoff op og fremhæver 
i et kapitel med god ret sin hovedpersons 
store skriftlige evner. Nielsen udtrykte 
sig kort sagt som en drøm, var stolt af 
sine evner ved skrivepulten og benyttede 
enhver ledig stund til at betro papiret 
tanker  og følelser dels i et par bøger, dels 
i mange artikler og endelig i de utallige 
breve, de sidste nu udgivet in extenso af 
vor betydeligste Carl Nielsen-kender John 
Fellow. Fint at Enghoff giver eksempler 
på Nielsens stilsikre nærvær og sproglige 

raffinement og i øvrigt nævner en kri-
tiker som Tom Kristensens næsegruse 
beundring for Nielsens skrivekunst. 

Hvorvidt, man i bogen får en forklaring 
på Carl Nielsens stadig kun partielle ver-
densberømmelse, kan diskuteres. Nielsen 
slog som sagt an i Sverige, i England, 
Holland og siden i USA. Tyskerne har 
været noget mere forbeholdne. End 
ikke Leonard Bernsteins berømte og 
banebrydende opførelse og indspilning 
af Espansiva i maj 1965 berørte rigtigt 
Tyskland, om end Karajan leverede en –  
på den anden side ikke helt overbevisende  
– indspilning af Det Uudslukkelige.

En af forklaringerne kan være, at nazis-
mens sorte kunstfjendske nat sænkede 
sig over Tyskland et par år efter, Nielsen 
havde forladt denne verden, og han ikke 
kom med i den tyske opførelseskanon. En 
anden, mindre troværdig: at Nielsen er for 
dansk. Det er der jo ikke noget, der hedder. 
Stor musik er stor musik, og Carl Nielsen 
er stor musik. Deri har Torben Enghoff ret. 

En gevinst i Enghoffs bog er billed-
materialet. Carl Nielsen var en smuk 
mand lysende af ånd og intelligens. På 
forsidebilledet ser han direkte ud på én, 
så man bliver berørt. Bedårende er et 
billede af ham på besøg i Konstantinopel. 
Med fez. Et hvor han strikker i solen, og et 
hvor han  rider – måske på en af de heste 
hustruen Anne Marie Brodersen brugte 
som model til sine vældige skulpturer. 
Når Carl Nielsen viste sig, var der liv og 
virke – og levende musik.
En god bog.

Som barn voksede jeg op 
med Livgarden marcherende 
udenfor. Min familie boede i en lejlighed 
på 4. sal på Skt. Annæ Plads lige nedenfor 
Amaliegade, og fra min børnehave ved  
Garnisons Kirke så jeg hver dag Vagt-
paraden trække op. 
Med Det Kgl. Teater så tæt på boligen 
slæbte min far os tit med både til skuespil, 
ballet og opera.
En af mine forældres gode venner, som 
tit kom på besøg, var Harald Agersnap, 
daværende korsyngemester på Det Kgl. 
Teater. Her hørte jeg for første gang om en 
bagscenedirigent, som  dengang måtte stå 
lige bag fortæppet og kigge skråt gennem 
et lille hul i sidetæppet ud på dirigenten 
i orkestergraven, mens han dirigerede, 
nærmest med ryggen til koret. Det var 
for at publikum skulle få den illusion, 
at musikken kom fra fx en fest, fra en 
tilstødende sal eller fra et jagtselskab ude 
i skoven.

I dag er musikken fra orkestergraven 
forstærket, og der findes monitorer 
overalt, som viser maestroens slag. Men 
uanset moderne teknik kan ingen ændre 
ved det fysiske faktum, at lyden fra 
bagscenen bevæger sig langsommere 
ud til publikum end fra scenen og 
orkestergraven, alt efter hvor langt fra 
lyden skal forestille at komme, og hvor 
langt tilbage kor/musikere er placeret. 
Derfor er det nødvendigt med en dirigent 
på bagscenen for at modvirke denne 
forsinkelse.
Bagscenedirigenten skal være foran maes-

Bagscenedirigent - 
hvad er det?
Adam Faber er operarepetitør ved Operaen på Det Kgl. 
Teater og har netop været aktuel som assisterende- og bag-
scenedirigent ved Carl Nielsens opera Saul & David i foråret

af Adam Faber 
 

troens slag – ved hurtige tempi skal han 
næsten være et helt slag foran.   
Hvis det viser sig, man alligevel er lidt 
ved siden af fra bagscenen, kan man 
se dirigenten vise hurtigere slag for at 
følge med, dvs. man skal dirigere lidt 
langsommere, og omvendt: hvis han viser 
langsommere slag, er man bagefter og skal 
dirigere hurtigere. Og korister og musikere 
må under ingen omstændigheder også 
kikke på en monitor eller lytte efter 
musikken fra orkestergraven.
Vores kollega Jakob Hultberg fortalte mig 
for nylig, at det tog ham fire år at lære det.

Jeg blev oplært af daværende kor-
syngemester Kaare Hansen, som jeg 
blev ansat samtidig med for 25 år siden. 
Der var gået en lige linje fra Harald 
Agersnap gennem Tamás Vetö over Frans 
Rasmussen og Steen Lindholm til Kaare  
Hansen.
Det var som regel altid korsyngemesteren, 
som skulle stå for bagscenedirektionen 
med koret, men hvis der var or-
kesterinstrumenter på bagscenen, varetog 
mine kolleger Ove Krüger og Torben 
Petersen jobbet som bagscenedirigent 
samtidig med, at korsyngemesteren di-
rigerede koret.
I dag er det som regel den samme person, 
hvis ikke der skal være flere kor/musikere 
fordelt på de 5 etager på bagscenen, eller 
hvis musikere/kor skal op på lysloftet 
bagved og ovenover publikum.

Noget andet er lønnen for dette specielle 
håndværk:

Som fastansat på teatret kan man få 
ekstrakontrakter til andre opgaver uden  
for ens ansættelsesområde, f.eks. kan  
vi repetitører få den musikalske ledelse  
af mindre turnéforestillinger, børne-
operaer, jubilæumskoncerter, eller vi 
kan blive assisterende dirigenter og bag-
scenedirigenter.
En sanger fra Operakoret kan også få 
solistopgaver, og hér findes en klar 
lønaftale alt efter solorollens størrelse fra 
2.000 kr. for en lille rolle til 7.000 kr. for en 
hovedrolle pr. forestilling.
Også Dansk Musiker Forbund har mange 
forskellige tariffer.
På dirigentområdet har vi ingen faste 
tariffer - det lader sig simpelthen ikke 
gøre, men måske skulle vi netop have det 
inden for faget bagscenedirigent.

I starten af dette årtusinde kom et 
samarbejde mellem musikkonservatoriet 
og teatret i stand med Michael Schøn-
wandt fra teatrets side og Giancarlo 
Andretta fra konservatoriet. Som et led 
i dirigentuddannelsen kunne man blive 
aspirant og hjælpedirigent både foran 
og bagved scenen på teatret. Talenter 
fra dengang er Jesper Nordin, Martin 
Nagashima Toft og Jakob Hultberg, og 
her blev en bagscenetjeneste fastsat til 5 
repetitørtimer + 50 % .
Den løn er blevet hængende, uanset om 
man er studerende, færdiguddannet 
eller har 25 års erfaring fra scenen. I dag 
får man ca. 1.350 kr. før skat for en hel 
aften uanset hvad, hvor meget eller hvor  
længe, man skal dirigere!

Det ville være rart, hvis vi i Kapel-
mesterforeningen havde nogle enkle 
tariffer for bagscenedirektion, fx med 
tre gradueringer, eller om ikke andet 
havde en hensigtserklæring, så vores 
medlemmer kan påtage sig jobbet efter 
følgende  retningslinjer:
Operaer svarende til Tryllefløjten (med 
meget lidt bagscenekor) fx mindst 2.000 
kr., operaer svarende til Aida og Carmen 
3.000 kr., og de store operaer af Strauss og 
Wagner kunne fx udløse 4.000 kr.
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Som lovet i sidste nummer af Kapelmesteren vil Claus Møller her fortælle lidt om den anden af 
de fem former for følelsesmæssig intelligens: Selvstyring

at styre sine følelser
selvstyring
af Claus Møller

At styre sine følelser så 
de arbejder for én og ikke 
imod én.
Selvstyring handler om at forstå, kon-
frontere og håndtere de følelsesmæssige 
svingninger, som vi kommer ud for i vores 
dagligdag. Det handler ikke bare om at 
kunne håndtere negative følelser, men 
også om at surfe på bølgerne af positive 
følelser og om at skabe en god balance 
mellem fornuft og følelse. Selvstyring 
indeholder to hovedkomponenter: stress-
styring (langsigtet styring af følelserne) 
og impulskontrol (kortsigtet styring af 
følelserne).

Stress-styring 
Stress er kroppens reaktion på de følelser, 
vi oplever, og de krav og udfordringer, 
vi stilles over for. Stress opfattes normalt 
som noget negativt. Stress er imidlertid 
ikke kun negativt. Vi har behov for en 
vis portion stress for at kunne fungere og 
yde vores bedste. Men både for lidt og for 
meget kan skabe problemer. Det gælder 
ikke om at undgå stress, men om at lære at 
styre den og udnytte den positivt. Stress- 
styring er evnen til at klare vanskelige 
situationer uden at blive overvældet. 

Mennesker, som er gode til at styre deres 
stress, ser typisk problemer som positive 
udfordringer, man kan gøre noget ved. De 
ved, hvordan de skal klare generende og 
ubehagelige problemer, og er i stand til at 
samle sig selv op efter de stød og nederlag, 
som livet byder dem. De overgiver 
sig ikke til en følelse af håbløshed og 
hjælpeløshed. De har positiv indflydelse 
på stressede situationer og kontrollerer 
følelserne i stedet for at lade sig styre af 

dem. De er i stand til aktivt at gøre noget 
for at forbedre den aktuelle situation. De 
kan håndtere opgaver, som normalt giver 
anledning til ængstelse, eller som endda 
kan være farlige. De spiser typisk sundt, 
motionerer, får nok søvn og kan slappe af, 
når kroppen trænger til det.

I dag er sygefravær på grund af stress et større 
problem end nogensinde. Evnen til at styre 
stress er afgørende, når man står over for 
de hastige og konstante forandringer, der 
præger den dynamiske verden, vi lever i. 
Styrke på dette område giver en følelse af 
sikkerhed og en overbevisning om, at man 
kan håndtere, hvad verden byder én. Det 
er evnen til at vide, hvornår og hvordan 
man skal handle proaktivt i stedet for 
at underkaste sig andres handlen. Det 
kræver en del selvdisciplin, som gør det 
muligt at blive ved med at arbejde med 
en opgave og gennemføre den på trods af 
vanskeligheder. 
Stress-styring er en af de vigtigste kom-
ponenter i følelsesmæssig intelligens for 
ledere. De mennesker, der har størst succes 
i disse stillinger, er gode til at styre deres 
følelser og kan håndtere et højt stress-
niveau. Vanskeligheder med at styre stress 
fører ofte til ængstelse med symptomer 
som irritabilitet, anspændthed, urolig  
søvn, dårlig koncentration og ubeslut-
somhed. Og det har en uheldig virkning 
på evnen til at fungere hjemme og på 
arbejde i almindelighed.

Impulskontrol
Impulskontrol er en gammel dyd. Siden 
Platons dage er det blevet betragtet som 
en dyd at have kontrol over sig selv. Det 
er ikke så let. Det gjorde Aristoteles os 
opmærksom på for over 2000 år siden 
med ordene:

Enhver kan blive vred – det er let. Men at blive 
vred på den rette person, i det rette omfang, på 
det rette tidspunkt med det rette formål og på 
den rette måde - det er ikke let!

Mennesker med god impulskontrol er i 
stand til at modstå eller udsætte impulser 
og fristelsen til at handle. De er normalt 
rolige, sjældent impulsive og arbejder 
godt under pres. De bliver sjældent 
utålmodige eller mister kontrollen. De 
taber ikke besindelsen og har ikke svært 
ved at kontrollere deres vrede. De råber 
ikke op eller taler for meget. Effektiv 
impulskontrol er af væsentlig betydning 
for at kunne klare sig i hverdagen. 
At mestre denne grundlæggende fær-
dighed er nøglen til at kunne komme 
godt ud af det med sig selv og andre. 
Den er af afgørende betydning for din 
færdighed i at løse problemer og finde 
forhandlingsveje i vanskelige situationer. 
Det er en færdighed, som hjælper til ikke 
at blive fristet til at handle for tidligt, 
og som forbedrer evnen til at bevare 
tålmodigheden og vente på det rette 
øjeblik. 
Impulskontrol giver dig tid til at være 
empatisk og til korrekt at aflæse sociale 
signaler. Dermed får du værdifuldt input 
til at finde den mest passende adfærd i din 
omgang med mennesker i privatlivet og på 
arbejde. Det er evnen til at vide,  hvornår 
og hvordan du skal handle i stedet for at 
underkaste dig andres handlen. En svag 
impulskontrol kan føre til lav tolerance 
over for frustrationer, problemer med at  
kontrollere sin vrede og somme tider en  
eksplosiv og uforudsigelig opførsel. Men- 
nesker, som mangler impulskontrol, be-
skrives ofte som impulsive, fjendtlige, ag-
gressive, uforskammede og ansvarsløse. 
De er ofte for hurtige til at handle og til 
at danne sig en mening om en situation, 
og de kan være for hurtige til at afvise 
gode muligheder eller chancer. Ikke at 
kunne kontrollere sine impulser kan 
føre til hurtige, men ikke nødvendigvis 
rigtige beslutninger, hvilket kan have 

en negativ virkning på omgivelserne. 
Problemer med aggressiv og grov opførsel 
på arbejdspladsen stammer fra lav 
impulskontrol.

Formålet med impulskontrol er ikke fø- 
lelsesmæssig undertrykkelse, men ba- 
lance. Enhver følelse har værdi og be-
tydning i sig selv. Et liv uden følelser 
som lidenskab er som en ørkenvandring 
uden en oase. Men der er behov for 
hensigtsmæssige følelser, dvs. følelser,  
der hjælper dig til at forstå og håndtere 
den aktuelle situation. 
Når følelser undertrykkes for meget, 
skaber de kedsomhed, afstand og u- 
følsomhed. Hvis følelserne på den anden 
side får lov til at overtage og dominere 
en person, kan de føre til alvorlige 
psykologiske forstyrrelser. Dette er til-
fældet ved depression, lammende frygt, 
utæmmet vrede eller hysteri. Nøglen til 
følelsesmæssigt velvære er at have kontrol 
over sine følelser. Når følelser bliver for 
intense og for langvarige, undermineres 
vores følelsesmæssige balance. Det be-
tyder ikke, at du absolut skal være i godt 
humør. Svingningerne sætter kulør på 
tilværelsen, men det er vigtigt, at der er 
generel balance mellem op- og nedturene. 
Forholdet mellem positive og negative 
følelser afgør vores følelse af trivsel og 
velvære.

Man kan lære teknikker til at kontrollere 
følelser som vrede, skuffelse, jalousi og 
misundelse.

Vreden medfører større problemer end 
nogen anden følelse og er den sværeste 
for mange at kontrollere. Der findes to 
hovedformer for vrede, der står i skærende 
kontrast til hinanden: 
Den impulsive vrede, der kommer som et 
lyn fra en klar himmel. Den spænder lige 
fra en mild irritation til en følelsesmæssig 
eksplosion – et raserianfald, og den 
velovervejede vrede, som fx hævn og 
harme motiveres af og rettes mod uret- 
færdigheder. Den form for vrede har en for- 
ståelig grund (som dog sjældent er god).

De spontane vredesudbrud er ofte u- 

forsonlige. De indeholder en fristende 
og irrationel form for energi, som igang-
sætter tilstande, vi ikke kan styre, og 
som vi helst vil undgå. De fylder os 
med selvretfærdige og overbevisende 
argumenter for retten til at „slippe gassen 
ud“ uanset konsekvenserne. Vreden er 
som en monolog, der driver folk fremad 
og giver dem en falsk følelse af styrke. 
Vreden og raseriet har givet anledning til 
myter og misforståelser.

Metoder til at kontrollere vreden
1. Tag fat på vreden, så snart den opstår
Tag brodden af den og „neutraliser“ den. 
2. Spørg om vredens sande årsag
Mennesker er sjældent vrede over det, de tror,  
de er vrede over. Årsagen til vreden ligger 
ofte dybere, end man umiddelbart skulle 
tro. En person, der under sin slankekur i 
smug har spist en hel hindbærroulade, 
bliver sikkert let ophidset i en bilkø.
3. Omdefiner problemet
Sig fx til dig selv: „Problemet er ikke, at 
jeg sidder i en irriterende bilkø. Problemet 
er, at jeg lader mig irritere af den“. Lad 
mig i stedet lytte til et afslappende stykke 
musik.
4. Tag en pause
En ophidset person bør „afkøles“. Den 
vrede person bør i bogstaveligste forstand 
forlade „scenen“ (anstødsstenen til deres 
vrede). 

Proaktiv og reaktiv
Det bedste, man kan gøre for at få vores 
følelser til at arbejde for os og ikke imod 
os, er at være proaktiv i stedet for reaktiv. 
Proaktiv betyder mere end blot at 
tage initiativ. Det betyder, at vi vælger 
at være ansvarlige for vores liv, inkl. 
vores følelsesmæssige reaktion på det, 
livet tilbyder os. Og at vi styres af vores 
beslutninger og ikke af de forhold, livet 
tilbyder os. 
Proaktive mennesker handler og er-
kender, at vores største styrke er friheden 
til at vælge vores reaktion. Det er ikke det, 
der sker med os, der sårer os. Det er vores 
egen reaktion på det, der sårer os. De giver 
ikke omgivelserne eller andre skylden for 
deres adfærd eller situation. Deres adfærd 
er et resultat af deres eget bevidste valg.

Reaktive mennesker er genstand for 
andres handlinger og vælger at lade 
deres følelser, stemninger og adfærd 
blive kontrolleret af omgivelserne og 
situationen. De giver alle andre skylden 
for deres manglende succes. De tror, at 
nogen eller noget i deres omgivelser har 
ansvaret for deres situation. Reaktive 
mennesker påvirkes ofte af deres fysiske 
omgivelser. Hvis vejret er godt, er de i 
godt humør. Hvis det er dårligt, påvirker 
det deres indstilling og præstationer. 
Proaktive mennesker har deres eget gode 
vejr med sig. 
 

Ingen kan såre dig uden dit samtykke
Eleanor Roosevelt

De kan ikke tage vores selvrespekt fra 
os, hvis vi ikke selv giver dem den
Gandhi

I de næste numre af Kapelmesteren vil 
jeg beskrive de øvrige 3 former for følel-
sesmæssig intelligens:  Selvmotivation, 
Social bevidsthed (Empati) og Sociale 
færdigheder

Lederkursus i Cotignac 

Claus Møller afholder kursus i per-
sonlig udvikling og ledelse på dansk 
29. august – 3. september samt på 
engelsk 3. – 8. oktober 2015.  Læs om 
kurset og se billeder fra Cotignac i Blad 
57 (alle blade findes på hjemmesiden). 
Man kan søge DK om kursusophold.
Skriv til sekretæren: 
sekretaer@kapelmesterforening.dk 
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Det er en udsøgt fornøjelse 
på en kølig og grå januar-
morgen at tilbringe to timer i 
selskab med Poul Elming, der entusiastisk 
beretter om sine år som en af verdens 
ledende Wagnertenorer. Og da dette in- 
terview primært skal dreje sig om diri-
genterne, han har arbejdet med, kan det 
næppe skjules, at vores samtale meget hur- 
tigt løber ind i en sand perlerække af  
anekdoter fra en lang karriere på verdens-
scenerne. 
Vi besluttede os for at koncentrere os om  
tiden i Bayreuth, hvor Elming med stolt-
hed fortæller, at han sang i 12 år i træk - 
det var årene 1990-2001 - hvilket gør ham 
til den længst residerende danske sanger i 
den bayeriske Wagnerby!
Musikerne i Festspilorkestret bruger deres 
sommerferie fra anden orkestertjeneste 
på at spille i Bayreuth, og Elming beretter 
om en musiker, der havde tilbragt hele 35 
sommerferier med at spille Wagner hele 
sommeren. Elming spurgte musikeren 
hvorfor, og han svarede, at der var tre 
grunde: 1) han kan godt lide Wagners 
musik, 2) man spiller med de allerbedste 
dirigenter hele tiden, 3) og måske vigtigst, 

Dansk tenor i Bayreuth
poul elming beretter om sine oplevelser 
med forskellige Wagnerdirigenter 
af Bo Holten

der er ingen sure kolleger i orkestret!  
Alle er der primært for deres fornøjelses 
skyld. Dette fortæller noget om stem-
ningen i Bayreuth. Der er stadig en 
idealisme og lyst tilbage, trods alle 
familiestridigheder, Hitlerforbindelser og  
hvad der ellers har plaget stedet. For 
Wagners musik samler tydeligvis alle, 
og den overvinder bestandigt alle for-
dommene - især Wagners egne. Wagner 
var ikke selv bange for at bruge jødiske 
dirigenter eller musikere - bare det pas-
sede i hans kram - og det gjorde det tit, 
trods hans antisemitiske holdninger. Og  
der er jo stadig en mængde jødiske diri-
genter i Bayreuth, som vi skal se.

I samtalens løb forsøger jeg flere gange at 
få Elming til at kommentere dirigenternes 
slagteknik, hvordan de faktisk gør for at få 
musikken til at strømme og artikulere sig, 
men han er tilbageholdende med at for- 
tælle om det. Faktisk siger han, at sangerne 
slet ikke ser så meget på dirigenterne. Alle 
medvirkende kender musikken så godt, 
at de ikke behøver indsatser eller andre 
angivelser; de mere eller mindre rider 
med på musikkens strøm og bølger. Men 
de mærker dirigenternes evne til netop at 
skabe den strøm af liv og varme, der skal 
til for at få hele maskineriet til at leve.
Elmings hovedparti var i karrieren Sieg-
mund i Valkyrien og først og fremmest 
titelrollen i Parsifal, så det er i høj grad 
Parsifaldirigenterne, vi får snakket om. 
Tilbage i historien er der legender om,  
hvor langsomt Parsifal er blevet spillet, 
og medens jeg tænker på Karl Muck 
og Hans Knappertsbusch som nogle af  
de langsomste, fortæller Elming over-
raskende, at Toscanini var den langsomste 
af alle i Bayreuth, men understreger 

samtidig, at det faktiske tempo ikke er så 
vigtigt - det er, hvad man gør med det, 
der er afgørende: Kan man få de kolossalt 
lange linier til at hænge sammen, og har 
man sangerne med sig, føles tempoet ikke 
ekstremt langsomt. 

Her fremhæver Elming dirigenten James  
Levine, som han et enkelt år har sunget 
Parsifal med i Bayreuth. Levine bruger 
over to timer bare på første akt, men 
han er maksimalt med sangerne, og 
hans tempo føles, på grund af hans sans 
for linjerne i musikken, altid naturligt 
og organisk, aldrig primært langsomt. 
Somme tider kan man tro, at Levine er 
så inaktiv, at han sover, men så snart der 
er ved at ske noget, så vågner han til 
live med sin korte dirigentpind, der som 
oftest sidder næsten uvirksom inde foran 
brystet på ham. Han ligner en frø, som 
han sidder der, sammenbøjet, fortæller 
Elming. Med minimale midler modulerer 
han klang og tempo, men lader ofte 
orkestret faktisk passe sig selv. De kender 
musikken fuldstændig ud og ind. Elming 
nævner det intonationsmæssigt krævende 
sted i Parsifalforspillet, hvor messinget 

sekvenserer tros-motivet. Her holdt han  
engang helt op med at dirigere, og mu-
sikerne løftede selv den svære opgave på 
kanten af stolen - og så blev intonation og 
præcision helt perfekt ... sådan gør en rigtig 
gammel rotte i faget. Levines enorme tillid 
til musikerne og sangerne får generelt alle 
til at yde deres ypperste.

Elming beretter om en fascinerende aften 
i Bayreuth, hvor han alternerede med 
Placido Domingo som Parsifal. En dag var 
Domingo blevet ramt af et slemt halsonde, 
men insisterede på at gennemføre fore-
stillingen. Elming var dog blevet bedt 
om at være i huset, klar til at springe til, 
hvis situationen forværredes. Elming 
fortæller, hvorledes Levine virtuost hjalp 
Domingo gennem forestillingen ved mi-
nutiøst ikke at udsætte ham for unødige 
belastninger, og ved sine tempovalg og 
rubato at skåne sangeren mest muligt.   
Levine var heller ikke meget for lange 
prøver med sangerne - han stoler på dem, 
som de på ham.
Barenboim, til gengæld, holder lange kla-
verprøver med sangerne, hvor der gås  
dybt ned i detaljerne, og der laves mange  
og klare aftaler. Men Barenboim er lune-
fuld til opførelserne - altid nye tempi 
- hele tiden forfølgende øjeblikkets in- 
spiration - spontanitet rendyrket. Elming 
kommenterer ikke ganske tilfreds 
om de svingende tempi, hvilket kan 
være særdeles udfordrende for både 

sangere og musikere, men han er helt 
overstrømmende, hvad Barenboims mu-
sikerskab angår. Desuden nævner han, 
at Barenboim sidder med til utallige 
arrangementsprøver og går dybt ned i 
detaljer som frasering, valg af klangfarver, 
tempo etc.
Hvad angår Thielemann nævner Elming, 
at denne ikke har et ry som branchens 
mest venlige og sympatiske dirigent. Til  
gengæld må Elming selv sige, at hans  
forhold til ham altid har været glim-
rende, og han udtrykker samtidig sin  
meget store respekt for mandens tek-
niske og musikalske mesterskab. Den 
smukt afrundede orkesterklang, den 
fuldstændige tekniske beherskelse af re- 
pertoiret (han kan alle operaerne 
udenad i alle detaljer!) og ikke mindst 
hans behandling af overgange, der er et 
toppunkt af organisk bøjelighed. Og han 
er også en sangernes dirigent, på linie  
med Levine. 
Og endnu mere Haitink - næsten for 
meget, siger Elming. Haitink er så mild, 
forstående og følgende, at Elming her 
måske savner en stærkere vilje bag hans 
musiceren, og her kommer vi ind på det 
give-and-take, der skal være mellem san- 
ger og kapelmester. Somme tider er det  
sangeren, der leder, så er det dirigenten,  
og det er i dette vekselspil, at spændingen 
og artisteriet udfolder sig. 
Nogle dirigenter er fantastisk fleksible og 
med sangerne (Haitink, Levine), medens 
andre holder sig mere stædigt til de 
aftalte tempi og overgange (Schønwandt 
og Sinopoli). Elming fremhæver i øvrigt 
Schønwandt for hans stærke musikalske 
vision og vilje og nævner, at han af og 
til kan presse sine sangere for at få sin 
musikalske vilje igennem. Det samme 
gælder faktisk Sinopoli, som nævnes som 
en dirigent, der ikke har så megen tillid til 
sine orkestermusikere. Han holder et utal 
af lange prøver. Han underdeler bestandig 
slaget - en musiker beskrev det som om, 
Sinopoli sad på podiet og pudsede vinduer, 
men det blev musikken jo ikke renere af. 
Og her underforstår Elming naturligvis, at 
alle er totalt fortrolige med musikken, og 
at både sanger- og dirigentjob i Bayreuth 

netop bliver et spil med de fineste nuancer 
og afskygninger, da alle ved, hvordan 
musikken i sit dybeste væsen bør arte sig. 

Elming kom her i tanke om Poul-Erik 
Vilsbæk, Kapellets fremragende solo-
hornist, der spillede i Bayreuth nogle år 
i 70’erne, som fortalte, at under prøve-
forløbet på Ringen med Boulez (de første 
orkesterprøver finder sted i restauranten 
lige overfor Festspilhuset) var der en ældre 
tysk hornist, som lænede sig over til ham 
og sagde: ”Spil alt, som han siger... korte 
toner, piano, gennemsigtigt osv..., når vi 
så kommer over i Festspilhuset om nogle 
dage, så spiller vi, som vi plejer, for det er 
os, der ved, hvad der fungerer derovre!” 
Boulez er i øvrigt en af de dirigenter, der 
næsten ignorerer sangerne, i hvert fald 
i sine tidligere år, helt og fuldt optaget af 
den orkestrale perfektion, som han er.

Og her nævner Elming en sjov detalje: I 
Bayreuth er både dirigent og musikere 
skjult for publikum, og lyden fra orkestret 
reflekteres først på væggen bag dirigenten 
for derefter at reflekteres i sceneområdet,  
og så farer den, dæmpet og forsinket, ud i 
tilskuerrummet. ”Jeg har altid fået at vide, 
at jeg slæber, så i Bayreuth er jeg lige på 
slaget!”
Og her kommer vi igen ind på langsomme 
Parsifaltempi, hvor Elming nævner Chris-

Siegmund fra Bayreuth

Siegmund fra San Francisco

Parsifal fra Bayreuth

En prøve med Placido Domingo, Poul Elming og 
Wolfgang Wagner.

fortsættes på næste side....Daniel Barenboim



Det virtuelle 
Danmarkskor
af Gustav Rasmussen og Ketil Duckert

I 2012 fik vi idéen til et korværk. 
Musikkens omdrejningspunkt skulle  
være improvisation formidlet via Sound-
painting, og koret skulle inkludere alle 
uanset niveau. Udover at ville introducere 
deltagerne for begrebet improvisation 
ville vi også gøre dem til medkomponister 
ved at bruge deres musikalske idéer til at 
skabe det endelige værk. Vi kaldte det 
”Det virtuelle Danmarkskor” og blev 
præmieret for idéen med Kunstfondens 
komponistpris for værker for og med 
børn. Virkeliggørelsen skete først over  
to et halvt år senere, bl.a. takket være en 
økonomisk håndsrækning fra Kapel-
mesterforeningen. 

Form
Vi fandt en samarbejdspartner i DR Skole 
og valgte at skære projektet til efter deres 
primære målgruppe: folkeskolen. Den 
største udfordring var, at skoleklasserne 
først skulle lære at aflæse og forstå 
Soundpainting-direktionen før de kun-
ne deltage. Projektet tog form som et 
undervisningsforløb på 5 lektioner, hvor 
hver lektion kom til at indeholde en 
instruktionsvideo, en række øvepunkter 
til læreren samt en ”partitur-video”, 
hvor klassen så skulle synge til en 
videooptagelse af vores Soundpainting-
direktion. Det tekniske skulle ikke være  
en hindring, så når musiklæreren slut-
teligt skulle optage klassens sang af de 
enkelte videopartiturer, skulle det kunne 
gøres på de forhåndenværende telefoner/
tablets. 
 
Det ukendte
Én af projektets bærende idéer var at 
skulle arbejde med det ukendte - både 
for børnene og for os. Som nævnt 
skulle børnene improvisere musik med 
stemmen; ingen kendte sange, melodiske 
citater eller sågar toneart. Soundpainting-
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toph Eschenbach, der ikke blot dirigerede 
en meget langsom Parsifal, men også en 
Parsifal, der ikke rykkede sig ud af stedet 
med en dirigent, der heller ikke i så høj 
grad var med sangerne (ikke nemt at synge 
de lange linier i denne opera, hvis tempoet 
er ekstremt langsomt). Elming indskyder 
her, at han engang i sin barytontid havde 
sunget Posa i Don Carlos under Sixten 
Ehrling. Her var tale om en operadirigent, 
der i den grad var så dreven, at det hele 
blev let at synge ... alle problemer blev løst 
fra podiet (Ehrling var i årtier en elsket 
dirigent på Metropolitan).

Og Elming husker en forbløffende 
ting under en Fidelio dirigeret af Paavo 
Berglund. Under en samtale om en 
bestemt detalje gik Elming op til podiet 
for at pege på noget i partituret og 
opdagede, at Berglund bare havde et 
orkesterpartitur uden sanglinierne no-
terede. Det er muligt, at Berglund kunne 
alle sanglinierne udenad, men Elming 
var lettere rystet over, at dirigenten 
ikke havde mulighed for at læse, hvad 
sangerne skulle synge (anekdoten her 
fortaltes, medens vi talte om dirigenter, 
der næsten ignorerede sangerne). Hvilket 
bestemt ikke gjaldt Semyon Bychkov, som 
Elming har sunget klangligt pragtfulde 
Parsifal-opførelser under. Bychkov havde 
i øvrigt i Bayreuth fordybet sig grundigt i 
originalmanuskripterne, og på det grund-
lag havde han mange spændende og 
frugtbare nye idéer, som Elming har nydt 
godt af siden hen. Og Elming understre-
ger, hvor dygtig en prøvedirigent Bychkov 
er. En dirigent, man virkelig som sanger 
kan stole på, men opførelserne savner 
intet i spontanitet og musikalitet.
Elming har også talrige gange sunget kon-
certante opførelser, og her nævner han i 
særlig grad Simon Rattle. Rattle, der ellers 
ikke dirigerer Wagner, har en soft spot 
for Parsifal. Elming understreger Rattles 
sans for en helstøbt version af operaen, 
især mindes han en koncertant Parsifal på 
en Prom for 4000 mennesker, hvor Rattle 
med små midler og suverænt overblik 
styrede ved hjælp af stor uafhængighed 

mellem hænderne. Højre med sikker puls 
og styring, og venstre, der plastisk fortalte 
alle medvirkende alt om frasering og 
åndedrag.
Horst Stein (som Elming taler meget ro-
sende om) skulle dirigere Elmings første 
Parsifal i Wien i 1993, og havde bedt om 
fire prøver. Han kunne få een. Så sagde 
han, at han så hellere slet ikke ville have 
nogen, med den begrundelse at så ville 
alle være ude på kanten af stolen ved hele 
opførelsen. Med een prøve ville alle føle 
sig halvtrygge og allerede sjuske en smule 
... så hellere ingen prøve overhovedet.
På falderebet nævner Elming Geoffrey 
Tate som en herlig Wagnerdirigent, som 
kan sikre en strømmende og meget smukt 
klingende Wagner-interpretation. Og og-
så Zubin Mehtha som en karakteristisk 
sangerdirigent, som han husker en skøn 
Valkyrieopførelse med i Chicago.

Under samtalen er det føget over bordet 
med dirigent- og sangeranekdoter, noget 
der ikke ganske er dette blad ubekendt, 
og det kan forekomme, at den gode og 
humoristiske stemning i Bayreuth har 
været særlig befordrende for sligt. Som for 
eksempel: Første år Elming skulle synge i 
Bayreuth, stod der en stor velkomstbuket 
på hans hotelværelse med hilsener fra 
Wolfgang Wagner. Det følgende år stod 
der også en stor buket på hotelværelset, da 
han ankom, og da Elming efterfølgende 
mødte Wolfgang Wagner i Kantinen, tak-
kede  Elming ham for buketten og sagde, at 
han da bare havde forventet, der var buket 
den første gang, man kom for at synge til 
Festspillene. Siegfried Jerusalem, som sad 
lige i nærheden, supplerede straks, ”Nej, 
også den sidste!”. 
Men det kom jo så ikke til at passe. 
Heldigvis.
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i høj grad afhænger af underviserens 
faglighed. Det er der jo intet nyt i, men det 
fik os til at tænke, at vi som professionelle 
aktører kunne bruge mere energi på at 
være aktive medspillere i at forbedre fol-
keskolemusiklærernes faglighed. Måske 
var det særligt tydeligt for os, netop 
fordi projektets fokus handler om det 
skabende. Ifølge Undervisningsministeriets 
retningslinier for musikfaget skal det  
skabende arbejde fylde omtrent 1/3 af  
undervisningen i musik, hvor de reste-
rende 2/3 skal omhandle musikudøvelse 
og musikforståelse. Og det lader til, at 
lærerne simpelthen mangler værktøjer til 
at håndtere det skabende, eller som det er 
konkretiseret: improvisation, komposition 
og arrangement. Også her har vi 
kapelmestre velegnede kompetencer og 
en særlig forudsætning for at hjælpe,  
sætte dagsordener og påvirke metode-
udviklingen, og dermed bidrage til at 
højne undervisningsniveauet. 

Glæden
Men tydeligst var nu begejstringen og 
glæden i de modtagne videoer. Børn 
elsker at synge, og ikke kun MGP-sange, 
men også som her en række tilfældige 
sammensatte toner. På mange af videoerne 
dirigerer børnene selv med, mens de 
synger, og på nogle kan vi ovenikøbet 
se, at de øver sig med et af børnene som 
dirigent, inden partituret starter – så netop 
den lyst er vi (her i foreningen) altså ikke 
de eneste forundt.

’Det Virtuelle Danmarkskor’ fortsætter 
som undervisningsforløb på Undervis-
ningsministeriets læringsportal EMU. 
http://www.emu.dk/modul/sound-
painting 
’Det Virtuelle Danmarkskor’ www.dr.dk/
soundpainting

tegnene gav børnene forskellige rammer 
at improvisere ud fra, fx: syng en lys  
lang tone på vokalen ’a’ eller syng et 
ostinat i en bestemt puls. For os lå det u- 
kendte i at skulle skabe musik med netop 
deres materiale; et materiale, som vi 
kun ville kunne forudse i grove træk. Vi 
valgte at fokusere på en række forskellige 
musikalske byggesten ud fra den over-
bevisning, at hvis vi var sikre på at få 
nogle unisone lange toner, nogle ostinater 
i samme tempo etc., ville vi uanset hvad 
kunne ’konstruere’ et endeligt værk.

Ved deadline i februar 2015 modtog vi 
mere end 150 bidrag fra hele landet. 
Alle lydsporerne lagde vi i sequencer-
programmet Logic, og en måneds lytte-, 
klippe- og klistrearbejde fulgte. Vi klip-
pede optagelserne helt itu og strakte 
loops i tid, så de blev langsommere 
eller hurtigere, fin-tunede enkelte toner 
etc. Lydoptagelsernes kvalitet var som 
forventet meget uens, så vi måtte dyrke 
forskelligheden i dem for at finde et 
fælles udtryk. Klassernes mulighed for 
at kunne genkende deres egne bidrag til 
koret måtte vige for at skabe et interessant 
musikstykke; for at bruge Peter Bastians 
ord ønskede vi ikke at at gå ned på deres 
niveau, men at løfte dem op på vores.

Folkeskolen og musikken
I løbet af vores arbejde høstede vi en række 
erfaringer med musikundervisningen 
i folkeskolen. Besvarelserne fra skole-
klasserne gav os en interessant pejling 
på det sangmæssige niveau i DK - og 
fagligheden er chokerende lav. Helt ele-
mentære musikalske færdigheder som fx 
at ramme én fælles tone eller følge den 
samme puls  kunne desværre ikke tages 
for givet. Der var nu klasser med mærkbart 
bedre færdigheder end gennemsnittet, 
og vi fik en klar fornemmelse af, at det 

Gustav                                               Ketil

Parsifal. Poul Elming og Linda Watson

af Kjeld Lauritsen

Jazzclub Harlem Kbh tur-retur
Når man ankommer til ”Showmans 
Lounge” i Harlem i New York, kommer 
dørmanden ud og henter dig ved taxaen. 
Og når du skal hjem, følger de dig ud til 
den ventende vogn. Selv i vore dage skal 
man passe lidt ekstra på i Harlem.
Jeg var selv gæst for nogle år siden og 
havde set frem til at høre Ruben Wilson, 
legendarisk hammond-organist, med ad-
skillige plader ude på mærket Blue Note. 
Der gik imidlertid ikke mange minutter, 
fra jeg trådte ind ad døren, til jeg selv sad 
ved orglet. Sådan fortsatte det resten af 
aftenen. Da jeg endelig kom op til baren, 
overfaldt trommeslager og saxofonist  
mig, og de to var klar til, at vi skulle 
indspille en plade sammen (på min 
regning selvfølgelig). En klassisk jazz-
klubaften man aldrig glemmer.

Herhjemme er de små private jazzsteder 
forsvundet. Bent J er på museum, og i 
København er der kun Montmartre og La 
Fontaine til at føre denne tradition videre.
Hele strukturen i jazzmiljøet er under 
forandring. Musikkens marked er i dag 
internationalt. Det er ikke kun positivt.
Koncerter i stort format trækker publikum 
og penge væk fra de små steder. Det er 
imidlertid ikke dér, jazzen lever – det vil 
altid være under mere intime former. 
Jeg har netop tjekket på nettet, og 
Showmans Lounge eksisterer endnu. 
Måske skulle man tage over og tjekke, 
hvordan det går. Men denne gang tror jeg, 
at jeg holder mig fra scenen og bare nyder 
den gode musik og får noget inspiration 
med hjem.
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Fortjener finske Jean Sibelius 
og danske Carl Nielsen ikke 
hver sin artikel? Naturligvis 
gør de det, og når det alligevel her for-
søges at sammenfatte nogle pointer om 
disse kæmper i Nordens symfoniske land- 
skab, skulle det gerne af det følgende 
fremgå, hvorfor ideen til en fælles artikel 
har en begrundelse.

For kapelmestre er det jo børnelærdom, at 
med Haydn og Mozart udkrystalliseredes 
alle hidtidige tilløb til større symfonisk 
sammenhæng i deres i alle måder form-
fuldendte værker. Fra det fundament med  
den såkaldte sonateform som primær 
drivende kraft førtes traditionen videre 
over Beethoven ind i det nittende år-
hundrede, som oplevede en perlerække af 
betydelige symfonikere ikke mindst i den 
tyske musik. Men formen bredte sig med 
sit universelle sigte hurtigt til de fleste 
lande tilhørende europæisk musikkultur. 
Således også til Norden. I Sverige Franz 
Berwald. I Norge Johan Svendsen og hos 
os i Danmark Weyse og især N.W. Gade. 

Alligevel er det de to komponister med 
fødeåret 1865, Sibelius og Nielsen, der 
fortjener overskriften på artiklen, og det 
må derfor være værd at undersøge, om 
der eksisterer en forklaring. Vi kommer 
ikke udenom at sammenligne dem. 
Det er en kendsgerning, at Sibelius var  
den første, der vakte international gen- 
klang og vandt udbredelse såvel i tysk-
talende lande som i de angelsaksiske. 
Nielsen derimod har først senere vundet 
fodfæste, til en begyndelse i de øvrige 
nordiske lande, dernæst i England og med 
en vis forsinkelse i Amerika. Mod syd har 
det unægtelig knebet, selvom mange først 
og fremmest nordiske dirigenter har slået 
adskillige slag for ham på disse sydligere 
breddegrader. Hans ejendommelige me-

Nordens symfoniske 
søjler
af Ove Krüger lodik og tyngden i instrumentationen, 

der ikke svarer til den fornemmelse for 
balance, udviklingen havde medført i  
disse lande, har utvivlsomt været en hin-
dring. 
På internationale dage for ny musik i 
tyverne har sågar Wilhelm Furtwängler 
opført den 5. symfoni, men den har helt 
klart ikke gjort så stort indtryk på ham, 
at han følte nogen tilskyndelse til at sætte 
denne komponist yderligere på sine pro- 
grammer. Flere år senere noterede han  
i sin dagbog: Sibelius er ved siden af 
Tschaikowsky egentlig den eneste blandt 
ikke-tyskere, der arbejder virkelig sym-
fonisk. En anden slående bemærkning, 
som vel stort set karakteriserer ind-
stillingen, blev fremsat af den gamle 
koncertmester i Wienerphilharmonikerne, 
Willi Boskowsky, som på baggrund af sin 
mangeårige ledelse af nytårskoncerterne 
i Wien for adskillige årtier siden ofte 
inviteredes til det daværende Sjællands 
Symfoniorkester. Ved en lejlighed, hvor 
han påhørte et Nielsen-værk, udbrød han: 
”Sehr eigenartig.” Og det er jo rigtigt, men 
hvilken Eigenartigkeit!

Sibelius værdsattes derimod i det do-
minerende tyske musikliv allerede i de 
første årtier af det tyvende århundrede. 
Den skattede violinkoncert blev i den en-
degyldigt omarbejdede version holdt over 
dåben i Berlin under ingen ringere end 
Richard Strauss. Hans instrumentation –  
hvor dybt personlig den end er – tilfreds-
stiller helt sikkert mere de krav, vore 
naboer mod syd har vænnet sig til at 
forvente opfyldt, ligesom han som anty-
det formmæssigt er blevet opfattet som 
værende noget klarere end Nielsen. I de 
sydligere lande, ja, i virkeligheden også i 
Frankrig, har begge haft det vanskeligere. 
Det specifikt nordiske har utvivlsomt 
virket for fremmedartet.

Det første bekendtskab, man som dansker 

stifter med vor store landsmand, er som 
oftest de sange, han har beriget os med.  
Også undertegnede. Dernæst skolekon-
certer med ouverturen til Maskarade, 
Hanedansen og Orientalsk Festmarch, intro-
duceret af den inspirerende lektor fra 
Aurehøj Gymnasium, Gunnar Heerup, 
der ydermere fungerede som Under-
visningsministeriets tilsynsførende med  
sang- og musikundervisningen i den 
daværende gymnasieskole. Han kunne 
også entusiastisk berette om, hvorledes 
det amerikanske publikum ved Stats-
radiofoniens Symfoniorkesters (jo, det hed 
det virkelig engang) første turné i 1952 til 
USA begejstret havde modtaget Nielsens 
musik. Den ene af dirigenterne var 
Thomas Jensen, som i Århus altid fik alle 
facetter til at gnistre og indgød sult efter at 
stifte bekendtskab med symfonierne og de 
øvrige orkesterværker.

Dirigent Thomas Jensen

Samme Thomas Jensen var en kapelmester 
af rang. Med sans for vidt forskellige typer 
musik hørte han til blandt de bedste danske 
dirigenter overhovedet. Ham var det, som 
med en opførelse af Sibelius første symfoni 
åbnede op for den finske mesters univers 
i begyndelsen af min studietid. Et par år 
efter ansattes min gamle skolekammerat, 
oboisten Frederik Gislinge i orkestret, 
der for længst havde norske Per Dreier 
som chef. Da Frederik skulle varetage 
engelskhornsoloen i Svanen fra Tuonela,  
lød det fra Dreier, lige før de skulle på 
tribunen: ”Husk nu, at det er ad helvede 
til ude i de finske skove!” Frederik 
huskede det. Men det var jo ikke altid 

sådan. Uundgåeligt var det Finlandia og 
Kareliasuiten i Tivolis Koncertsal eller i 
søndagens nu for længst hedengangne 
ønskekoncerter, som gav de første indtryk 
af komponisten og hans væsen. Hvert 
nyt værk udvidede dette univers med en 
aldrig overgået kulmination i slutningen 
af min studietid forårsaget af Sir John 
Barbirolli, som i Westdeutscher Rundfunk 
Köln løftede den anden symfoni til højder, 
man kun kunne drømme om.

Mens vi er ved dirigenterne, kommer vi  
ikke uden om, hvad betydelige uden-
landske af slagsen har betydet for begge 
komponister, vel især for Nielsen, som 
bestemt har fået et betydeligt skub 
fremad ved personligheder som Eugene 
Ormandy med dennes indspilning af  
Maskaradeouverturen med sit Philadelfia-
orkester. 
Forgængeren ved dette navnkundige 
ensemble var Leopold Stokowsky, som 
ved flere lejligheder programsatte en 
af symfonierne. På nettet findes De fire 
Temperamenter, som han opførte i Odd-
Fellowpalæet med Statsradiofoniens 
Symfoniorkester. Den sidste gang han 
gæstede København, var det, så vidt jeg 
husker, den sjette symfoni, han øste sin 
begavelse ud over. Atter med samme 
orkester. 
I starten af tresserne havde også Leonard 
Bernstein fået øje på de kræfter, der findes i 
symfonikeren Nielsen og indspillede med 
enorm succes den femte symfoni med 
New Yorks Philharmoniske Orkester. Det 
vakte så stor genklang, at den daværende 
Sonningpriskomité valgte Bernstein som 
prismodtager for året 1965. De iblandt 
os, som overværede koncerten i Palæet 
det forår, glemmer aldrig den fortættede 
stemning og efterfølgende eufori, da 
denne troldmand symbiotisk gjorde 
Nielsens symfoniske energi til sin med 
sin uforglemmelige opførelse af Espansiva. 
Omsider meldte selveste Herbert von 
Karajan, som i årtier havde spillet Sibelius 
i stor udstrækning bl.a. i Falkonercentret 
i 1965 med anden symfoni, sig med 
en indspilning af Det Uudslukkelige, og 
når de hæderkronede, konservative 

Wienerphilharmonikere i år gæster landet, 
er netop denne symfoni på programmet. 
Glemmes må ikke, tværtimod skal det 
understreges, hvor stor betydning egne 
dirigenter har haft i befordringen af vor 
store landsmand: Launy Grøndahl, Erik 
Tuxen, Mogens Wöldike, Johan Hye-
Knudsen, John Frandsen og som nævnt 
Thomas Jensen. Senere Ole Schmidt med 
sin komplette indspilning i London, 
Herbert Blomstedt (næsten vor egen) 
med sin tilsvarende med symfonikerne i 
San Francisco samt de senere års mange 
opførelser under først og fremmest 
Michael Schønwandt, Thomas Dausgaard 
og Tamás Vetö. At Carl Nielsen-
konkurrencerne i Odense har bidraget 
betydeligt, skal ikke undervurderes, for 
masser af betydelige instrumentalister 
fra hele verden har fået øjnene op for 
ham ved den obligatoriske beskæftigelse 
med violinkoncerten, klarinet- eller 
fløjtekoncerten. New Yorkernes program 
for Nielsenindspilninger indbefatter 
netop også disse koncerter under ledelse 
af chefdirigent Alan Gilbert, som via sin 
tidligere position som chef i Stockholm 
er blevet sporet ind på komponistens 
kvaliteter.

Hvad Sibelius angår, foreligger et hav af 
indspilninger af symfonierne og den en-
lige koncertsvale: violinkoncerten. I læn- 
gere tid end Nielsens har den hørt til alle 
betydelige violinisters repertoire. Me-
dens vi er ved forskellene, har Sibelius 
ikke skabt tilsvarende folkelige sange og 
salmer som sin danske kollega. Med sine 

fortsættes på næste side....

sange ligger han mere i forlængelse af det 
nittende århundredes liedtradition, og 
skam få den, der ikke lader sig overvælde 
af vingefanget i f.eks. Svarta Rosor eller 
Flickan kom ifrån sin älsklings møte. I det 
hele taget er hans virkefelt snævrere. 
Ingen operaer, for som han har udtalt, så 
holdt han af denne kunstform, men den 
holdt ikke af ham! 
Opremsninger af værktyper er træt-
tende, så hvorfor ikke hellere citere ham 
endnu engang. Han siger nemlig lige 
ud: ”Selv er jeg orkestrets mand - De 
må bedømme mig på mine orkester-
værker.” Publikumsfavoritterne blandt 
symfonierne – det ved enhver – har altid 
været den anden og den femte, men 
der er ikke mindre personlig styrke og 
originalitet i de resterende fem. Mere og 
mere viser sig nemlig det symfoniske 
udviklingsprincip, hvor de mindste motiv-
kim efterhånden folder sig ud og vokser 
sammen til større enheder for til sidst i 
tilhørerens bevidsthed at fremstå som 
kronen på ultimativ organisk udvikling. 
”Det syntetiske princip” har nogle kaldt 
det. Sibelius skæver ikke til omgivelserne, 
men nøjagtig som Beethoven og Brahms 
udvikler og cementerer han sine sym-
foniske forestillinger med en vilje og 
logik, som ikke mange andre har evnet. 
Intet giver et klarere billede af hans 
stringente opfattelse af balance mellem 
indhold og form, som det kom til udtryk 
i en meningsudveksling mellem ham og 
Mahler, da de i 1907 mødtes i Helsinki. 
Sibelius beretter: ”Da vi kom til at tale 
om symfoniens væsen, plejede jeg at 
betone, at jeg beundrer strenghed og stil i 
symfonien og den dybe logik, der knytter 
et indre bånd mellem alle motiver. Mahler 
stod for en fuldstændig modsat opfattelse: 
”Nej, symfonien må være som verden. 
Den må omfatte alt”.

Om vi med dette sidste udsagn i vir-
keligheden står over for den spirende 
modernisme med alle dens opløsende 
tendenser i æstetisk og etisk forstand, 
må hver enkelt tage stilling til. For kan 
en symfoni strengt taget indeholde alt på 
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én gang, eller har vi nærmet os træk ved 
nutidens fremherskende ideologier med 
– alt efter holdning – utopisk anstrøg? 
Kan samtlige facetter af tilværelsen, af  
virkeligheden rummes i et eneste sym- 
fonisk kunstværk? Eller er det moder-
nismens emancipation af alle arter af 
formløshed, der her tages tilløb til? 
En sådan tankegang finder man heller 
ikke hos Nielsen, selvom han parerede 
spørgsmålet, om det værk af ham, der 
lige var blevet opført, nu også var smukt, 
med: ”Det skal ikke være smukt, men 
karakteristisk.” Alligevel priser han 
klart i Levende Musik melodi og enkelhed 
således: ”Man må vise de overmætte, at et 
melodisk tertsspring bør betragtes som en 
Guds gave, en kvart som en oplevelse og en 
kvint som den højeste lykke.” Denne vilje 
til melodi findes jo i fædrelandssangene 
og ikke mindst bevægende i anvendelsen 
af hans egen salme Min Jesus, lad mit hjerte 
få i blæserkvintetten. 

Men Nielsen er meget andet. En af mine 
nære venner, der var midt i prøverne 
på et koncertprogram, han skulle diri-
gere med Stockholms Filharmoniske 
Orkester, trængte til afveksling fra det 
møjsommelige prøvearbejde og fik fat på 
en billet til Operan sammesteds. Han fik 
dårligt set, hvad der stod på plakaten, men 
følte sig kolossalt oplivet fra de første toner, 
og begejstringen holdt sig aftenen ud. Den 
for ham totalt ukendte Maskarade var det, 
hvor det ene herlige indfald afløser det 
andet, og når den menneskelige stemme 
er involveret, tager Nielsen alle tænkelige 
hensyn i melodi og motiver. Hvad der 

imidlertid har afskåret mange elskere af 
hans sange fra at kunne finde vejen til 
hans symfonier ligger i, at det her på helt 
anden vis drejer sig om dybt personlige 
vidnesbyrd, der formelig næsten er ved  
at sprænges af modsætningsfyldt indhold. 
Han var ikke, som datteren søgte at be- 
lære Bernstein om i 1965, et ganske nor-
malt, roligt menneske uden de store 
udsving. Denne vidste fra symfonierne, 
at der tværtimod var tale om et menneske 
med betydelig galskab grænsende til 
vildskab. En palet af mange modstridende 
tendenser er måske forklaringen på, at  
det formmæssige forekommer lidt min-
dre sluttet end hos Sibelius. 
Da jeg i slutningen af min studietid 
havde påtaget mig sang- og musik-
undervisningen på Nykøbing Falster  
Katedralskole, lærte jeg godsejerinden 
til Fuglsang, Emil Hartmanndatteren, 
Bodil de Neergaards mangeårige sekre-
tær, Else Kryger, godt at kende. Hun 
fortalte, at Nielsen konstant under sine 
talrige besøg på Fuglsang var fuld af 
de skøreste påfund, som blandt mange 
andre ting kunne bestå i at gemme sig 
i hundenes kurve under trapperne for 
derpå bjæffende at fare op, når nogen 
passerede. En sammensat, ja, nærmest u- 
regerlig natur, som mindst rummede De  
fire temperamenter. Det må være for-
klaringen på de vidt forskellige værker, 
snart rummende næsten morbid humor, 
snart dybeste alvor, eller snart indviklet 
konflikt, snart afvæbnende, balsamisk 
idyl. 

Sibelius er naturligvis lige så sammensat, 
og derfor må her følgende anekdote 
med. Gengivet efter hukommelsen: På 
hans landsted et godt stykke uden for 
Helsinki festedes der med adskillige 
gode venner. Blandt disse befandt sig 
komponistkollegaen Robert Kajanus, som 
var den betydeligste finske kapelmester 
i tiden, og som naturligt nok var ban-
nerfører for Sibelius. Af en eller anden 
grund (jeg kender adskillige) varede festen 
i dagevis med indtagelse af en mængde 
naturalier især i flydende form. Ind i- 
mellem besøgtes saunaen, som med sin 

renselse muliggjorde festens udstrækning. 
Imidlertid forlod Kajanus efter nogle dage 
festen, fordi han skulle gæstedirigere i 
Skt. Petersborg. Afsted med primitivt 
befordringsmiddel til Helsinki, pakke kuf- 
fert og derpå med tog til den russiske 
metropol, hvor han efter nogle prøvedage 
dirigerede den aftalte koncert, hvorpå han 
tog toget tilbage til Helsinki for atter med 
primitivt befordringsmiddel at begive 
sig til Sibelius’ residens for at sige tak for 
sidst. Her var festen endnu i gang, og da 
Kajanus træder ind, får Sibelius øje på ham 
og udbryder: ”Hej du Kajanus, du har vist 
været længe på toilettet!” Hvorvidt de har 
ret, der hævder, at da lægerne omsider 
fik ham til at ophøre med indtagelse af  
spiritus, ophørte ligeledes hans kom-
positoriske virksomhed, er det ikke her 
stedet til at bore i.  
Til en indkredsning af personligheden er 
den beskrivelse, den svenske komponist 
Ture Rangstrøm har givet af ham, 
utvivlsomt rammende: ”At møde Jean 
Sibelius er som at konfronteres med en 
naturmagt.” Og han taler videre om en 
feltherre i granit, ikke det bløde marmor. 
Og granit er også det ord, Sibelius selv 
anvender til at beskrive tilværelsen. Det er 
som om han samler en kolossal styrke for at 
klare den med konsekvens og ubønhørlig 
logik. Præcis som i symfonierne og i 
tonedigtningene.

Indtil nu er der først og fremmest opregnet 
indbyrdes forskelle mellem disse to 
personligheder, så er der i virkeligheden 
grund til at lede efter ligheder? Afgjort! 
I de respektive lande har de nemlig haft 
nogenlunde ens, skelsættende betyd- 
ning. Tænk på efterfølgende komponist-
generationer, hvor Holmboe, Koppel, 
Bentzon, Nørgaard, Nørholm m. fl. hos 
os har skrevet betydelige symfonier. I 
Finland ses en tilsvarende udvikling. Men 
i langt dybere forstand er de ens. Begge 
er nationalt forankrede, begge forholder 
sig med dyb kærlighed til fædrelandets 
mennesker og natur, begge udgør de 
broen til det tyvende århundrede, begge 
omstyrter de ikke fortiden, men bygger 
tværtimod på den i fastholdelsen af 
den tonalitet, der gennemsyrer den eu- 
ropæiske kunstmusik og har vist sig  
universel. Endelig står begge på samme 
etiske grundlag som fortidens største 
skikkelser. De har derved - trods alle for-
skelle i personlighedstype og egenartet-
hed i tonesprog - det til fælles, at de 
begge udpræget har identitetsskabende 
rod i de respektive nationer. Således er 
der grobund for ægte autenticitet, hvilket 
- parret med unikt personligt talent - 
er grundlaget for overskridelsen af de 
nationale grænser til internationalt ry, der 
lykkeligvis ikke er i aftagende.

Der vil herske megen festivitas med 
masser af koncerter i forbindelse med 150-
året for begges fødsel og med al mulig 
grund. Hvis vi taler om nordisk symfonik 
overhovedet, så bæres den af søjlerne Jean 
Sibelius og Carl Nielsen. 

De leve uudslukkeligt!

Under min studietid i Wien 
(1985-89) opnåede jeg det 
store privilegium at spille 
som assistent i et af ver- 
dens førende og mest velklin-

gende orkestre: Wiener Philharmonikerne. 
Min lærer ved Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst (som det hed den 
gang) var Prof. Wolfgang Herzer. Han 
var en af orkestrets tre solocellister, og det 
var fortrinsvis hans elever, der fik tjansen 
at sidde i cellogruppen, når der var brug 
for assistance. Og det var der tit, faktisk 
nærmest hver dag.
Jeg spillede min første tjeneste i orkestret 
i 1987, og det var Lucia di Lammermoor i 
Operaen.
For en god ordens skyld skal jeg her minde 
om, at Wiener Philharmonikerne tjener 
deres daglige brød som Orchester der 
Wiener Staatsoper, hvor der er forestilling 
hver aften, og ofte også prøver om dagen. 
Den Philharmoniske virksomhed med  
koncerter, turnéer og optagelser foregår 
ved siden af operaarbejdet, hvilket inde-
bærer, at man som musiker nærmest ud-
fylder to fuldtidsstillinger.

Det var en i starten frygtindgydende 
oplevelse at spille i et orkester, hvor der 
blev musiceret, som  gjaldt det liv eller 
død. Det var sådan, jeg oplevede det, 
den klanglige tyngde og bevidsthed og 
det fleksible forhold til pulsen hos såvel 
sangere som dirigent, og ikke mindst det 
selvfølgelige engagement i musikken.
Det var Edita Gruberova, der sang 
hovedrollen som Lucia, og jeg husker, at 
der blev jublet efter hver arie, som blev der 
scoret i en afgørende fodboldkamp!

Wienerne spiller først og fremmest sam-
men, som en sammensvejset organisme. 

Carlos, lenny og mig 
– store dirigenter 
jeg oplevede i Wien 
af John Ehde, cellist og dirigent

Man forholder sig til det instrument, der 
spiller melodien, eller til sangstemmerne i 
operaen.
Derefter tager man stilling til dirigentens 
impulser, og om og i givet fald hvad, de 
kan bruges til. Alt dette sker naturligvis 
indenfor en brøkdel af et sekund og ska-
ber en slags give - and - take - fornemmelse, 
som man som ny i orkestret lige skal finde 
hoved og hale i.
Faktisk er det ofte koncertmesterens el-
ler gruppelederens impuls, der er mere 
vejledende end dirigentens, noget som 
også giver en del dirigenter smertefulde 
kvaler, ikke mindst de yngre og mere 
uerfarne i faget.
For at skære det ud i pap kan man sige, at 
orkestret ”giver dirigenten lov” til at styre 
det, som det nu falder sig i situationen. Den 
mekanisme er særdeles vigtig i operaen, 
hvor der spilles en ny forestilling hver 
aften, oftest uden forberedende prøve.

Der var yderst få dirigenter, der kunne 
præstere den kunstneriske overbevisning 
og karisma, der gav dem mulighed for at 
”spille på” orkestret med fuld frihed. En af 
dem var Carlos Kleiber (1930-2004), som 
jeg desværre aldrig kom til at spille under, 
men oplevede til mange koncerter og også 
ved Rosenkavaleren i Staatsoper.
Kleibers prøver var hermetisk lukkede, 
men nogle af prøverne til hans legen-
dariske nytårskoncerter i Wien findes nu 
tilgænglige på youtube.
Hans repertoire var temmelig begrænset, 
men hans uforlignelige måde at koreo-
grafere musikken med sin direktion og 
hans uimodståelige energier har gjort ham 
til en af de mest fascinerende dirigenter i 
det 20.århundrede.
Det siges, at den hypersensible Kleiber ofte 

fortsættes på næste side....

Carl Nielsen

Jean Sibeliusfortsættes på næste side....

fortsat fra forrige side....



Degenereret 
Jazz i 
Danmark
af Nikolaj Bentzon

På en turné med Jesper Bodil-
sens ”Scénografie” for nylig 
havde jeg fornøjelsen af at blive smidt på 
scenen sammen med Jesper + 3 italienske 
jazzmusikere. ”jazzmusikere”.... ja, dét ord 
giver jo en retning i forhåndsopfattelsen, 
men betegnelsen skal helst forstås som 
udtryk for så bred og genreopløsende en 
indgang til musikken som muligt.
I tilfældet med disse italienere slog det 
mig, hvor tydeligt deres italienske arv 
havde påvirket deres indgang til jazzen. 
Denne genre er jo i sit udgangspunkt 
amerikansk – uden den forudgående 
europæiske påvirkning dog kunne have 
været foruden.
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I alle dele af verden vil lokal kulturel 
identitet og arv påvirke det musikalsk 
udtryk – ikke mindst i jazzmiljøet, hvor 
individualismen i det kunstneriske udtryk 
vel kan siges at være højeste dyd.
I Danmark har man i århundreder været 
på udkig efter skabelsen - eller sågar bare 
identifikationen - af et ”nordisk udtryk”. 
Guldaldermalerne er vel noget af det 
nærmeste, vi kommer på det, da de også 
internationalt satte et vist aftryk med dét, 
som senere fik etiketten ”the Copenhagen 
School”. De samtidige komponister kæm-
pede bravt for en ”nordisk tone”, men 
selve ambitionen siger noget om de svære 
odds. En lettere frustreret søgen efter 
kulturel identitet er den lille nations åg, 
alt imens den presses og forkæles fra alle 
sider af de store kulturstrømninger.
I den store kulturbærende og -etablerende 
nation tænker man ikke så meget over 
f.eks. ”typisk italiensk”. Der er man 
bare kultur-italiener med hele det store 
ophav af lokal kunst og kunstretninger 
fra nuværende og tidligere århundreder. 
Alt dette smelter mere eller mindre u- 

bemærket ind i kunsten, som i tilfældet 
med det indledende eksempel.
Der er ganske vist mange eksempler 
på danske jazzudgivelser med ”danske 
standards”, ”arbejdersange” m.v., men 
det får hurtigt klang af en slags trodsig 
modreaktion om, at ”vi kan også!”. Uden 
dog at forklejne det konkrete kunstne-
riske resultat.
Det er jo heller ikke noget tilfælde, at 
mange toneangivende amerikanske jazz- 
musikere har lavet udgivelser med 
”Italian standards”. Navnkundige John 
Coltrane´s europæiske yndling var efter 
sigende ”O, sole mio”.
I Danmark har vi været forkælet med, 
at flere verdensnavne indenfor jazzen 
i perioder slog sig ned i landet. Deres 
fyrtårnseffekt skabte en kærkommen 
kurs for mange og kom samtidig til at 
dominere det kunstneriske facit. 
Mange af disse kolosser skabte en 
lignende opmærksomhed i Italien. For-
skellen var bare den, at de her måtte dele 
pladsen med Vivaldi, Puccini, Verdi –
Morricone ... fortsæt selv.

fortsættes på næste side....

referat 
År 2015, den 17. april, kl. 17.00, af-
holdtes ordinær generalforsamling på  
Rytmisk Musikkonservatorium, Akvariet,  
Eik Skaløes Plads, 1437 København K. 
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Valg af formand
 Jesper Grove Jørgensen genopstiller
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af statsautoriseret revisor 
7. Evt. indkomne forslag fra medlemmer 
 eller bestyrelse  
8. Fastsættelse af indskud og kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud 
 kr. 500 og kontingent uændret kr. 900
 halvårligt.
9. Eventuelt

Formanden Jesper Grove Jørgensen bød 
velkommen. Formanden oplyste, at 16 med- 
lemmer var mødt, inklusive  bestyrelsen.

ankom til prøverne med en plastikpose 
med partiturerne i samt sin kuffert, hvis  
han af en eller anden grund skulle blive  
nødt til at forlade situationen. Det var 
også det, der skete, når han ved en Phil- 
harmonisk prøve på sin prosaiske måde 
havde forklaret rytmen i 2. sats af Bee-
thovens 4. symfoni og derefter blev spurgt 
af koncertmesteren i 2. violinerne (på  
wienerdialekt): „also wos woins jetzt, woins 
des laang oder kuaz“? (”altså, hvordan vil de 
have det, skal den spilles lang eller kort?”).
Han vendte aldrig tilbage til Wienerne...
Jeg overværede den koncert i 1999, der 
viste sig at blive Carlos Kleibers sidste 
optræden. Det var i Cagliari på Sardinien, 
hvor han dirigerede Orchester des Ba-
yerischen Rundfunks ved to koncerter. 
Den koncert vil altid stå som en af mine 
mest gribende musikoplevelser, og i 
begejstring sendte jeg ham et brev med 
mine superlativer. Til min store glæde 
besvarede han mit brev med et postkort 
med et billede af ham selv, tillige med en 
påskrevet julehilsen!
(Læs i næste nummer af Kapelmesteren en an-
meldelse af Carlos Kleibers erindringer. red.)

En anden stærk personlighed, der havde 
stor indflydelse på orkestret, var Leo-
nard Bernstein (1918-90). Bernstein var 
amerikaneren, der bl.a. fik wienerne 
til at genopdage Mahlers musik, som 
han dirigerede med stor passion. Ved  
Bernsteins prøver var dørene til Musik-
vereins store sal altid åbne. ”Lenny” 
elskede publikum, også til prøverne, hvor 
han inviterede elever og studerende til at 
lytte med, sikkert også for at have nogen at 
projicere sin elektriske musiceren på.  
Orkestret elskede også Lenny, og det  
var temmelig overraskende at over-
være, hvordan de småsnobbede phil-
harmonikere forvandledes til lyksalige 

børn i hans tilstedeværelse og nærmest 
gjorde alt, hvad han bad om.

F.eks. overværede jeg den første prøve 
efter Bernsteins 70-års fødselsdag, hvor 
Philharmonikerne først spillede en spon-
tan touche, hvorefter Lenny løb rundt i 
orkestret og uddelte kram og kys til vild 
jubel. Så sagde han: ”Meine Herren!” (der 
var på det tidspunkt endnu ingen kvinder 
i orkestret, undtagen en af harpenisterne). 
”Da vi ikke har set hinanden i nogen tid, 
må vi atter lære hinanden at kende: G-Dur, 
zwei Oktaven Bitte!”
Så skete det utrolige, at Wiener Phil-
harmonikerne under Leonard Bernstein 
spillede G-dur skala i forskellige tempi og 
dynamik, hvor de reagerede spontant på 
hinanden.
Det var musikalsk leg på absolut højeste 
niveau!
Bernstein var endnu vildere og mere 
udfarende til prøverne end ved kon-
certerne. Han hoppede og dansede - ikke 
sjældent i cowboybukser og lyserøde 
gymnastiksko - og kunne i lange stunder 
finde på kun at dirigere med øjnene. 
Orkestret spillede som gale hunde, og når 
noget lykkedes over forventning, råbte 
han for fuld hals: ”BRAVISSIMI!”
Jeg spillede aldrig under Bernstein, men 
fik en hjertelig snak med ham efter en af 
hans uforglemmelige koncerter.

Jeg nåede dog at spille under et af vor 
tids største dirigentikoner Herbert von 
Karajan (1908-89). 
Det var ved hans sidste operaoptagelse i 
1989, Maskeballet med Placido Domingo i 
hovedrollen.
Karajan var på det tidspunkt en gammel, 
syg, sur og vrissen mand, der måtte ge-
lejdes ind på scenen af nogle af musikerne. 
Han talte med svag gebrækkelig stem-

me, og der var fuldstændig stilhed og 
en spændt stemning i Musikverein. 
Orkestret sad på scenen og sangerne og 
koret på gulvet, hvor man havde fjernet 
stolerækkerne. Deutsche Grammophons 
mikrofoner var klar til at optage, da han 
fik det første udbrud: ”Det er det forkerte 
nodemateriale!” Han råbte og skreg og 
bankede næverne i nodestativet, og sådan 
fortsatte det hele ugen. En kollega sagde, 
det kunne sammenlignes med Toscaninis 
værste udbrud.
Det var heldigt, at Domingo var i salen! 
Han sprang op på scenen, lagde armen om 
Karajans skuldre, talte blidt på italiensk og 
gjorde maestro i bedre humør.
Domingo sang fantastisk og så konstant 
Karajan i øjnene under den store arie. 

Det mageløse var, at på trods af at Karajan 
dirigerede med meget små bevægelser 
og til tider var meget svær at følge, lød 
orkestret helt anderledes med ham på 
pulten. En dyb og fyldig klang og en 
præcision og urkraft, jeg kun kender fra 
Toscaninis historiske optagelser.
Ved de stærke tuttiakkorder ved en af de 
første scener føltes det, som om min bue 
fløj afsted, som styret af en højere magt. 
Det var som lynnedslag, og det var som 
om, jeg ikke selv spillede, men buen blev 
trukket afsted, meget mærkelig oplevelse. 

Wienerne mener, Karajan er en af de  
bedste operadirigenter, da han lader 
musikerne lytte til sangerne og ikke 
”forstyrrer”. Jeg spørger, hvordan 
orkesteret kan klinge så anderledes, og får 
svaret: ”So spielen wir nur mit Karajan”!

I næste nummer vil John Ehde fortælle om  
sine oplevelser med Carlo Maria Giulini og 
Claudio Abbado.

fortsat fra forrige side....

Carlos Kleiber

Leonard Bernstein

Herbert von Karajan

Ad dagsordenens pkt. 1 
- Valg af dirigent:
Formanden foreslog advokat Pernille 
Backhausen som dirigent. Der fremkom 
ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at generalfor-
samlingen opfyldte betingelserne i for- 
eningens love og anså generalforsamlin-
gen for lovlig og beslutningsdygtig. Diri-
genten gav herefter ordet til formanden 
for aflæggelse af årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 
- Årsberetning
Dansk Kapelmesterforening har dags dato 
222 medlemmer.

Siden sidste generalforsamling har der 
været en tilgang på 9 medlemmer, 1 med- 
lem er slettet pga. restance og to medlem-
mer er afgået ved døden. De 2 medlem-
mer, vi har mistet, er:
Steen Holkenov, døde den 30. juli 2014, 
75 år gammel. Max Leth, døde den 19. 
december 2014, 93 år gammel

Der har været mindeord om begge med-
lemmer i foreningens blad.
De to medlemmer blev mindet med et 
øjebliks stilhed.

SIDEN SIDST
Det forgangne år har i høj grad været 
præget af DR Underholdningsorkestrets 
nedlæggelse. Meddelelsen fra DR kom 
som et chok for alle. Kunne det virkelig 
være sandt, at man ville nedlægge et af 
Danmarks mest nytænkende orkestre,   
som oven i købet var internationalt 
anerkendt for sin høje kvalitet? Efter-
følgende forløb for at bevare orkestret 
fra bl.a. politisk side blev meget uskønt 
at iagttage. Viljen til at bevare orkestret 
var der, men ikke viljen til at finde de 
nødvendige midler til driften. I den sidste 
ende viste selv vores kulturminister en 
overraskende manglende vilje til at gøre 
en indsats for den levende musikudøvelse 
i Danmark. Man må blot konstatere, at 
hverken DR’s bestyrelse og direktion el-
ler kulturministeren anser den levende 
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musik som en vigtig del af DR’s Public 
Service forpligtelse, så hvad bliver mon 
det næste? Efterfølgende krydser vi alle 
sammen fingre for, at bestræbelserne på 
at føre orkestret videre på privat basis må 
lykkes.

Bestyrelsen har i det forløbne år haft en  
del henvendelser fra medlemmer vedr.  
dirigenters ansættelsesforhold og afløn-
ning. Det kunne se ud som om, dirigenter 
mht. ansættelsesvilkår og aflønning er 
rollemodeller for erhvervslivets ønske i 
disse år om nye ansættelsesvilkår – helst 
uden kollektive overenskomster. Sagen 
er, at Dansk Kapelmesterforening siden 
DR ensidigt ophævede sin kollektive 
overenskomst med os for ca. 20 år siden 
ikke har haft overenskomst på nogen 
områder. Vi er henvist til enkeltvis at 
forhandle honorar, løn og ansættelses-
vilkår på egen hånd.

Arbejdet med amatørensembler er gen- 
nem de seneste år blevet et større og  
større arbejdsområde for vores med-
lemmer. På dette område findes der en  
overenskomstmæssig timeløn fastsat i fol- 
keoplysningsloven (såfremt ensemblerne 
er organiseret under et oplysningsfor-
bund). Men her er den fastsatte timeløn 
m.m. langt under det acceptable. Folke-
oplysningsloven er ikke og har aldrig væ-
ret tilpasset musikområdets særlige ar- 
bejdsvilkår. En organisering under Musik-
skolerne ville være langt at foretrække.
Formanden har svært ved at se, hvor-
dan vi kan ændre på disse vilkår, som  
synes at trænge ind overalt på arbejds-
markedet i disse år. Som forening har vi 
ingen muligheder for at ændre på dette 
område, men måske kunne vi internt i 
foreningen gøre en indsats for at klæde 
vores medlemmer bedre på i kommende 
forhandlinger om løn og ansættelsesvilkår.

KURSUSAKTIVITET
Foreningen har afholdt 2 kurser i det 
forløbne år:
Den 1.-5. dec. afholdtes dirigentkursus i 
samarbejde med Liepaja Symfoniorkester 
i Letland.  Frans Rasmussen var atter en 
gang kursusleder, og samarbejdet med 

Liepaja Symfoniorkester viste sig igen at 
være frugtbart.
Den 4.-5. dec. afholdtes kursus for Big-
band-dirigenter i Århus i samarbejde med 
Aarhus Jazz Orchestra, som vi ligeledes 
flere gange har haft et velfungerende 
samarbejde med. Kursusleder var Gior-
dano Bellincampi, og ligesom med kurset 
i Liepaja var der stor tilfredshed med 
kursets forløb.

Det skal også nævnes, at foreningen igen 
i år har haft medlemmer som deltagere i  
Claus Møllers kurser i ”Practical Leader-
ship” i Cotignac i Frankrig. Alle de med-
lemmer, der i de senere år har deltaget 
i Claus Møllers kurser, har sendt begej-
strede tilbagemeldinger om disse kurser. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke Claus Møller for de meget favorable 
vilkår, han giver til vores medlemmer. 
Jeg kan kun opfordre alle til at tilmelde 
sig hans fremtidige kurser – og husk, at 
foreningen giver et økonomisk tilskud!

Endelig skal det nævnes, at vi er indgået 
i et samarbejde med Svenska Dirigent- 
föreningen om fælles projekter i fremtiden. 
Begge foreninger forventer sig meget af 
dette samarbejde om kurser og seminarer, 
og det første fælles seminar er allerede 
planlagt. Det drejer sig om et en-dags 
seminar med titlen ”Orkesterledelse. Om  
lederskab, gruppepsykologi og orkester-
kultur i arbejdet med orkestret” som vil 
finde sted i løbet af efteråret. Nærmere op-
lysninger vil komme i bladet og via mails.

LEGATER:
Ved årets julekomsammen, som igen i år 
havde deltagelse af mange medlemmer, 
uddeltes 2 legater.
Grethe Kolbes Mindelegat blev givet til  
Anne Marie Granau og Arne Hammel-
boes Rejselegat til Phillip Faber. Det  
var første gang, at dette legat blev ud- 
delt. Det er et nyt legat, som uddeles 
til en dirigent eller en solist til videre-
uddannelse i udlandet. Beløbet, der skal  
uddeles hvert år i 15 år, er af en anselig 
størrelse, og det bliver spændende at 
følge Phillip Fabers og kommende legat-
modtageres videre karrierer.

FæLLESRåDET
Fællesrådet for udøvende kunstnere, som  
består af de 8 udøverorganisationer, er 
stadig et vigtigt forum for udveksling af  
informationer omkring stort og småt. Der 
afholdes 3 møder årligt, og lige nu er det 
ophavsretslige spørgsmål, som fylder me-
get på møderne.

DANSK KUNSTNERRåD
Dansk Kunstnerråd er en paraplyorgani-
sation for de professionelle kunstneres 
organisationer og består for øjeblikket af 
24 medlemsorganisationer. En ny struk- 
tur af Kunstnerrådet forventes vedtaget 
på årsmødet i maj måned. Herefter vil 
Dansk Kunstnerråd forhåbentlig blive  
mere synligt både blandt medlemsorgani-
sationerne og udadtil, idet rådet ud over 
at være et debatforum også vil stå som 
arrangør af offentlige kulturpolitiske de- 
batter. Dansk Kapelmesterforening stod  
sammen med en lang række af Dansk 
Kunstnerråds organisationer for projektet 
”Rosengade – Kunst og Kultur” under 
Folkemødet på Bornholm. Formålet var 
her (og vil være det også i år) at sætte kunst 
og kultur på den politiske dagsorden. 
Et af de aktuelle emner er ”Public service”. 
Der sker med baggrund i det Public Ser-
vice-udvalg, som er blevet nedsat af kul- 
turministeren med henblik på at ”udar-
bejde et grundlag for overvejelser om 
public service-mediernes rolle i medie-
virkeligheden de kommende år”.
Som jeg nævnte tidligere i denne års-
beretning, virker det ikke som om, mu- 
sikken tages særlig seriøst i DR’s for-
tolkning af, hvad public service er. Og 
sammensætningen af det udvalg, som 
kulturministeren har nedsat, viser også 
med al tydelighed, at kunst og kultur langt 
fra betragtes som noget væsentligt i denne 
forbindelse. Af udvalgets 11 medlemmer 
kan man med lidt god vilje kun finde 1 
person med tilknytning til kulturen!
Med andre ord er der al mulig grund til, at 
danske kunstnerorganisationer slutter sig 
sammen i en bestræbelse på at få kulturen 
placeret centralt i mediernes public ser-
vice-forpligtelser.

LILLE SKIVEREN
Sammen med 6 andre kunstnerorgani-

sationer har vi stadig andel i Lille Ski-
veren. Vi disponerer årligt over 3 uger. 
Datoer fremgår af bladet, og tildelingen 
foregår efter lodtrækning af de indkomne 
ansøgninger. Lille Skiveren undergik i  
2011 en omfattende ombygning og mo-
dernisering, og det kan stærkt anbefales  
at bruge huset. 

ØKoNomI:
Gramex:
Det er glædeligt at kunne konstatere, at 
de kollektive midler fra Gramex samt 
midlerne fra Copydan fortsat er på et 
stabilt niveau.  Det giver foreningen mu-
lighed for fortsat at kunne yde tilskud til 
en lang række projekter, fonogrammer og 
uddannelsesformål ansøgt af vore med- 
lemmer såvel som ikke-medlemmer. Men  
antallet af ansøgninger er voldsomt sti-
gende i disse år, og da midlerne som sagt 
er stabile – men ikke stigende – betyder 
det selvsagt, at vi må sige nej til et stigende 
antal ansøgninger. 
På grund af det meget lave renteniveau, 
som vi har for tiden, er afkastet fra Ka-
pelmesterfondens formue faldende. Til  
trods for dette er det lykkedes at holde 
Kapelmesterydelsen på det hidtidige ni- 
veau, og bestyrelsen vil bestræbe sig på,  
at vi fortsat vil kunne udbetale Kapel-
mesterydelse til alle medlemmer over 65 
med mindst 15 års medlemsanciennitet på 
det nuværende niveau.

De kollektive Gramex-midler er fortsat en 
meget væsentlig del af foreningens midler 
til uddeling. Imidlertid er kunstnernes 
ophavsret til diskussion for tiden. Vi ved, 
at CD-salget er for stærkt nedadgående 
til fordel for downloading fra nettet. Det  
er heldigvis lykkedes at mindske pirat-
kopiering ved hjælp af en række lovlige 
hjemmesider (Spotify, I-tunes m.fl.), og det  
har efter sigende stoppet faldet i musik-
producenternes indtjening – de udøvende 
kunstnere har imidlertid ikke mærket 
nogen særlig stigning i indtjening fra ind-
spilninger.
EU-kommissionen har fået vedtaget et 
meget omfattende direktiv om kollektiv 
forvaltning af rettighedsmidler, som nu 
er ved at blive implementeret i dansk 
lovgivning. Formålet med direktivet har 

givetvis været at indføre ens regler på 
området hele Europa, hvilket vi kun kan 
hilse velkomment. Men en uheldig følge  
af direktivet kan blive, at den 1/3 af 
Gramex-midlerne, som her i landet af- 
sættes til kollektive midler, bliver mini-
meret – evt. helt falder bort. Helt så galt går 
det nok ikke. Der arbejdes med alle gode 
kræfter på at bevare vores danske fordeling 
mellem kollektive og individuelle midler, 
men det bliver spændende at se, hvordan  
i det hele taget holdningen til ophavsret-
ten vil ændre sig i de kommende år.

CoPyDAN:
Copydan Arkiv har indgået en ny ar-
kivaftale med DR. Den nye aftale erstatter 
de tidligere Arkivaftale 1 (Bonanza) og 
Arkivaftale 2 (DR K og DR Ramasjang). 
Og omfatter genudsendelser af arkiv-
materiale på DR K, DR Ramasjang, DR 
Ultra og DR 3. Søgetjenesten Bonanza 
omfattes ikke, da den snarest skal overgå 
til bibliotekerne, som der så skal laves en 
aftale med.
Man vil således fremover få et vederlag 
for genudsendelser på de nævnte DR-
kanaler, såfremt man ikke har overgivet 
sine genudsendelsesrettigheder til DR (det 
fremgår af kontrakten).

BLADET
Vores blad Kapelmesteren udkommer 
fortsat 3 gange årligt. Det er stadig et 
spændende blad med nyheder og aktuelle 
artikler.  Bodil Heister gør et kæmpe ar-
bejde som redaktør og skribent, og det  
er glædeligt at se, at bladet modtager flere 
og flere indlæg fra medlemmer.

FACEBooK
Foreningen har en facebook-gruppe som 
er en lukket gruppe kun for medlemmer 
(pt. 90). Der er en del aktivitet på denne 
gruppe, og man melder sig til hos Bodil 
Heister. 

BESTyRELSEN
En stor tak lød til den siddende bestyrelse.

Ad dagsordenens pkt. 3 
– Aflæggelse af regnskab
Der var ikke spørgsmål til de udsendte 
regnskaber, hvorfor regnskaberne kunne 

anses for godkendte.

Ad dagsordenens pkt. 4 
– Valg af formand
Jesper Grove Jørgensen blev genvalgt med 
akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 5 
– Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter valgtes Michael Bojesen  
og Jonas Viggo Pedersen med akkla-
mation.

Ad dagsordenens pkt. 6 
– Valg af statsautoriseret revisor
Som revisor genvalgtes Benny Jensen med 
akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 7 
– Eventuelt indkomne forslag fra 
bestyrelsen eller medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

Ad dagsordenens pkt. 8 
– Fastsættelse af kontingent og 
indskud – Bestyrelsen foreslår 
uændret indskud kr. 500 og 
kontingent kr. 900 halvårligt
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 9 
– Eventuelt
Der var herefter under punktet Eventuelt 
en debat.

Der var en drøftelse af kurser. 
Jesper Grove Jørgensen redegjorde for 
praksis og opfordrede alle til at søge. 
Kriterierne for tildeling vil afhænge af det 
konkrete kursus.

Der var en kort supplerende debat af 
den aktuelle situation i forhold til DR, 
udvalget om Public service i fremtidens 
medieverden og folkeoplysningsloven.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen 
var udtømt og takkede for god ro og 
orden. 
Generalforsamlingen blev herved hævet.

Jesper Grove Jørgensen      Pernille Backhausen
          Formand        Dirigent og referent 



Kaffebord i forsamlingshuset efter koncerten:

„De øh .. .De er... selloist?“
„Ja,  jeg spiller cello“
„Men ... De har vel et erhverv?“
„Det er at spille cello – det lever jeg af ...“
lang eftertænksom pause - ny åbning:

„Det var pudsigt! Jeg selv er netop også i 
restaurations-branchen!

Når vi er sammen og helst vil tale fordrageligt med 
hinanden, gør vi os altid umage for at finde et fælles 
udgangspunkt, et fælles fodslag, nogle fælles erfaringer. 
Det sidste bliver nemmest og mindst nærgående – synes 
vi – hvis vi begynder med erhvervserfaringer, selvfølgelig.
For musikere er det tit ikke så let at gøre sig forståelig 
i den slags samtaler. For det første fatter jo næsten 
ingen almindelige mennesker dybden og rigdommen i 
musikkens univers. Synes vi. For det andet fatter absolut 
ingen ikke-musiker, i hvor høj grad netop denne dybde 
fuldt ud kvalificerer os til at tale med om så godt som alt 
fra gastronomi og ønologi (en indlysende selvfølge!) til 
kernefysik, kirur-, kosmo- og teologi osv. Autoritativt. Ex 
cathedra. Synes vi.

Hørt i DKDMs kantine:

„Vitaminer og virus? – jo, ser du, de er to sider af samme sag. 
Lidt ligesom dur og mol. Vitaminer er når de gavner os, virus 
er når de gør os syge...“

Da jeg i midten af 80’erne lidt modstræbende lod mig 
udpege til DKDM’s repræsentant i Forsvarets Musiktilsyn, 
åbnede det et fuldstændigt nyt perspektiv på resten af 
samfundet for mig. 
Som rabiat-moderat-pacifist-revolutionær havde jeg den  
største skepsis overfor alt militært. Selv i dag ville jeg 
ønske, det ikke fandtes – eller at det i hvert fald ikke 
behøvedes. 

Men til frokosterne 
i officersmesserne lærte 

jeg et helt andet erfaringsfælles-
skab at kende. Et fælleskab baseret på 

beslægtede arbejdsvilkår i henseende til 
metierens krav til handlekraft, selvtillid, beslut-

somhed og risikovillighed. Jeg mødte ædruelige og
dybt seriøse mennesker, der vidste, at alt, hvad de gjorde, 
kunne gå grueligt galt, men handles skulle der, præcist og 
koncentreret. Mest af alt koncentreret!
Erfaring er vigtig, men intuition er uundværlig. Der er ingen 
råd til tøven – og enhver bortforklaring eller undskyldning 
er irrelevant. 

Det blev klart for mig, hvorfor jeg altid havde haft så let ved 
at etablere en selvfølgelig, næsten ordløs, forståelse med 
f. eks. akut-læger og –sygeplejersker. Og måske hvorfor de 
allerbedste amatørmusikere ofte kom fra den slags erhverv. 
Og hvorfor det som regel var mindre selvfølgeligt med de 
fleste ordmennesker: lærere, forfattere, servicepersonale. 
Erfaringsgrundlagene er simpelthen modstridende.
Vel er det ikke – eller i hvert fald sjældent – med livet som 
indsats, at vi spiller, synger, dirigerer selv den mest ind-
holdstætte musik for det mest opmærksomme publikum. 
Men det føles sådan. 

Og undskyldninger 
er uinteressante 
- tungen ud ad 
vinduet!

Svend Aaquist


