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runde fødselsdAge
4. dec. Helge Engelbrecht 65 år
8. dec. Steen Lindholm 75 år
15. dec. Lasse Lindorff 40 år
3. jan. Mogens Dahl 65 år
7. feb. Frans Bak 60 år
7. feb. Jonas Hunt 40 år
16. feb. Ketil Duckert 40 år
17. feb. Morten Schuldt-Jensen 60 år
6. marts Jakob Dinesen 50 år
6. marts Jakob Hultberg 40 år
27. marts Steen Rasmussen 50 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke.

udmeldt 
pr. 1.7.2017 Jack Lawrence 

slettet pgA. restAnce
pr. 1.1.2017 Arne Balk-Møller 
 
nyt medlem 
pr. 1.7.2017 Carl Winther

pris til cAmerAtA koret
Kammerkoret Camerata under ledelse af 
dirigent Jakob Hultberg vandt d. 1. juli 
London International A Cappella Choral 
Competition over 15 andre udvalgte kor  
fra 11 forskellige lande. Ved finalen deltog 
fem kor fra henholdsvis England, Polen, 
Ungarn, Norge og Camerata fra Danmark.

fAcebookgruppe
Dansk Kapelmesterforening har en lukket 
gruppe kun for foreningens medlemmer. 
Husk at melde dig ind i den.

Dansk 
Kapelmesterforenings

 hjemmeside:
 www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor:  
Sankt Hans Torv 26, 5.
2200 København N

NB! Breve til sekretæren (legatansøgninger 
m.m.) og kassereren bedes sendt direkte til 
deres adresser.

Formand: Jesper Grove Jørgensen 
Strandvejen 611 B, 2930 Klampenborg
Tlf.: 3963 8151  
formand@kapelmesterforening.dk

Næstformand: Henrik Vagn Christensen 
Robert Jacobsens Vej 81, 4.tv. 
2300 København S  Tlf.: 2169 1286
henrikvagn@post.tele.dk

Kasserer: Peder Kragerup 
Gersonsvej 31, 2900 Hellerup 
Tlf.: 3962 3074   Mobil: 2219 2034 
kasserer@kapelmesterforening.dk

Sekretær og Redaktør: Bodil Heister  
Strandboulevarden 40, 3.th. 
2100 København Ø   Tlf.: 3538 4758 
sekretaer@kapelmesterforening.dk

Bestyrelsesmedlem: Jonas Johansen 
Dronningensgade 79, 4., 1420 København K
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nyt om medlemmer 
 nyt frA foreningen            

  nyHeder  ved Bodil Heister 

Husk
at tjekke foreningens hjemmeside om dit 
telefonnummer og adresse er korrekt. Hvis 
du ønsker nyt billede eller ændringer i dit  
CV, så send til sekretæren. 
www.kapelmesterforening.dk 
sekretaer@kapelmesterforening.dk

ArbejdsopHold på klitgården 
Klitgården har et antal legater, som dækker 
opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger.  
Klitgården er et refugium for videnskabs- 
mænd, forskningsmedarbejdere og kunst- 
nere, som har brug for at kunne kon-
centrere sig om et projekt. Den enkelte  
gæst får et værelse med arbejdsbord og 
adgang til fælles rum. Derudover er der 
tre atelierer. Da der ikke er et lydisoleret 
musikrum, kan Klitgården kun tage imod 
musikere og komponister, som bruger 
instrumenter med høretelefoner. 
Klitgården info@klitgaarden.dk. 

ArbejdsopHold på HirsHolmene 
Dansk Kunstnerråd har 2 kunstnerboliger 
på Hirsholmene. I stueetagen er der 2-3 
sengepladser, stue og arbejdsværelse. I 
lejligheden på 1. sal er der arbejdsværelse/
stue og soveværelse med 2 sengepladser. 
Der er et elektronisk klaver til rådighed. 
Ansøgningerne sendes til Dansk Kunst-
nerråd dkr@dansk-kunstnerraad.dk

citAt Af søren kierkegAArd 
Hvor solens stråler ikke når hen, der når 
dog tonerne. 

ny musikdirektør for royAl 
scottisH nAtionAl orcHestrA
Thomas Søndergård er blevet musikchef 
for Det Skotske Nationalorkester fra 2018. 
Thomas begyndte som menig musiker  
i Det Kgl. Kapel. Siden hans gennem-
brud som dirigent på Det Kgl. Teater 
med Ruders’ “Kafka” er karrieren strøget  
af sted. Han reddede Det Skotske Na-
tionalorkester, da han sprang ind i 
sidste øjeblik for en sygemeldt kollega i 
2009, hvorefter de udnævnte ham til 1. 
gæstedirigent. 47-årige Søndergård har 
tidligere været chefdirigent i Norge og for 
BBC National Orchestra of Wales, der har 
været hans faste orkester de seneste 5 år.

lille skiveren i skAgen 2018
1 uges ophold for kun 1.500,- pr uge for 
medlemmer af Dansk Kapelmesterfor-
ening kan lejes i uge 23 (1.-8. juni), uge 24 
(8.-15. juni) og uge 29 (13.-20. juli) 2018. 
Foreningen har sammen med Dansk  
Kunstnerråds øvrige fraktioner erhver-
vet Jens Otto Krags sommerbolig, Lille 
Skiveren ved Skagen. 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. 
Deadline for ansøgning til en af de tre 
uger er 1. februar. Send ansøgning med 
ønsket uge og formål med opholdet til 
sekretæren.

Kære medlemmer
Foreningen fylder 80 i år, og vi vil gerne invitere alle medlemmer med ledsager til 
et brag af en fest i Brdr. Prices restaurant ved Nørreport i København søndag d. 28. 
januar 2018 fra kl. 16.00.
Programmet vil, udover en lækker 3 retters middag med alt hvad hjertet begærer 
(og rigeligt smør ;-), bestå af koncert med violinisten Harald Haugaard + band samt 
dans til live bigband med kendte solister. 
maden og musikken vil være i top, drikkevarerne ad libitum, så vi håber, det er noget, 
der kan friste Jer - udover fremragende kollegialt samvær naturligvis.
der vil selvfølgelig også være festtaler, legatuddelinger og andet godt, men mere 
herom på et senere tidspunkt.
En endelige tilmelding vil finde sted i slutningen af året/starten af det nye år, hvor 
restauranten skal kende det endelige kuvertantal.
Vi glæder os til at fejre og festligholde vores forening sammen.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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musik kommer ud Af stilHeden

Der er netop kommet en bog ind ad 
døren.
En samtalebog på tysk med den pragt-
fulde ungarske pianist András Schiff - 
en af tidens mest interessante musikere 
overhovedet. Og titlen er på samme tid 
indlysende og så tankevækkende: 
Musik kommer ud af stilheden.

Ja selvfølgelig, vil ens spontane reaktion 
være.
Og så alligevel ikke. For i vores moderne, 
hektiske verden er det jo blevet sværere 
og sværere at finde stilheden. Overalt 

kApelmesterens 
klumme

af 
Michael Schønwandt

er der lyd - musik. Tænk blot på al den 
musik, vi udsættes for hver dag. Musik, 
vi ikke hører, og som urmennesket i os 
ikke kan lade være med at registrere.

For blot få generationer siden var 
musikken noget, man skulle opsøge 
for at høre den. Enten skulle man spille 
og synge selv eller også bevidst vælge 
musikken til som tilhører. Det er stik 
modsat nu – i dag er det vanskeligt IKKE 
at høre musik.

Betyder det, at oplevelsen ved musik er 
devalueret? 
I hvert fald betyder det, at oplevelsen af 
den levende musikudfoldelse - at høre 
et menneske kommunikere med mig her 
og nu gennem musik - er blevet mere 
værdifuld end nogensinde. 

Derfor er det også altafgørende at 
skabe det rum af stilhed, som er en 
forudsætning for musikken. Ofte mærker 
jeg ved begyndelsen af en koncert - i de 
sekunder, der går, fra man er kommet på 
scenen, til musikken skal klinge - at man 

formAnden mener
Jesper Grove Jørgensen

færre grAmexmidler 
til rådigHed

I Danmark har vi gennem mange år haft 
et velfungerende system for udbetaling 
af rettighedspenge til den enkelte ret-
tighedshaver. Det gælder midler, som er 
opkrævet gennem Gramex, Copydan, 
Koda m.fl. 

Især har  udbetaling af midler fra Gramex 
beroet på en solidarisk tankegang idet 
der har været tale om udbetaling både 
individuelt og kollektivt. Gramex har 
simpelthen kunne fratrække et vist pro-
centuelt beløb til kollektiv udbetaling før  
udbetaling af individuelle midler. De kol- 
lektive midler er så blevet fordelt til ud- 
øverforeninger og organisationer til vi-

dere udbetaling efter ansøgning. Også 
Dansk Kapelmesterforening har mod-
taget et pænt beløb fra disse kollektive 
midler. 

Ifølge Gramex’ regulativ skal disse midler 
bruges til såkaldte ”musikfremmende for- 
anstaltninger” o.a. Som alle ved, har det 
betydet, at vi i betydeligt omfang har 
kunnet give støtte til koncerter, tournéer, 
CD-indspilninger, studierejser og meget 
mere til gavn for fortrinsvis vores med-
lemmer. De kollektive Gramexmidler har  
således haft en meget væsentlig betyd-
ning for gennemførelse af utallige musik-
arrangementer.
På baggrund af et EU-direktiv om kol-
lektiv forvaltning af rettighedsmidler 
vedtog Folketinget i 2016 en ny lov om 
netop dette. Ifølge denne nye lov - som 
har virkning fra april 2016 - må Gramex 
ikke mere fratrække penge til kollektiv 
udbetaling. 

må skabe stilhedsuniverset i sig selv og i 
det rum, musikken skal klinge i. At det er 
nødvendigt at finde stilheden, roen.

Musik kommer ud af stilheden.
Men også stilheden i det musikalske 
forløb og efter sidste tone er afgørende 
udsagn. En fermat midt i en Verdi-arie 
eller en Mozart-symfoni kan være helt 
utroligt talende. For slet ikke at tale 
om tysthedens kompositoriske mester 
György Kurtág, hvor den mindste klang 
kan virke som et jordskælv.

Hvor længe kan man holde sådan en 
stilhed idag? Er vi i stand til at udholde 
stilheden? Jeg hørte en gang i P1 et 
forsøg, hvor man sendte stilhed i 30 
sekunder. Enhver radioledelses mareridt. 
Hvor mange lyttere er ikke rædselsslagne 
flygtet væk fra dette akustiske horror vacui  
til en kanal, hvor man kunne være sikker 
på, at der var lyd?

Er det ikke på tide at generobre stilhedens 
privilegium?

Der er stadig tale om et vist beløb til 
kollektive midler, men dette beløb er fra 
og med i år faldet med 40%. Hensigten 
med den nye lov er i sig selv sympatisk 
nok, nemlig at så mange penge som 
muligt skal ud til de enkelte rettigheds- 
havere, og der skal være stor gennem-
sigtighed i forvaltningen af rettigheds-
midlerne. 

Men vi mister altså noget af den 
solidaritet, der hidtil har været på 
området, nemlig at alle rettighedshavere 
giver en lille del af deres rettighedspenge 
til kollektiv udbetaling til gavn for hele 
det danske musikliv. 

Et resultat af den nye lov bliver således, 
at vi i Dansk Kapelmesterforening i frem- 
tiden har færre Gramexmidler til rådig-
hed, og at man således må se i øjnene, at  
mulighederne for at give økonomisk støt-
te bliver færre og mindre.

værelsesscene i Psycho eller Se den lille 
kattekilling.
Når vi reagerer med særlig fryd i udvalgte 
stykker – denne anmelder ved overgangen 
fra den langsomme til den hurtige del af  
Beethovens 4. symfonis første sats – skyl- 
des det genkaldelsens glæde befordret af et 
passende hormon. Det hele er kemi, men 
det gør det ikke mindre uimodståeligt.
Musik kræver professionel fejlfrihed i ud-
øvelsen, såfremt den ønskede effekt skal 
nås. I den forstand er musik og musikere 
forbundne kar. For at begribe musiks 
væsen må man udforske musikernes – i og 
for sig også de udøvendes særlige fysik. 
For at opnå musikkens kontrollerede eu-
fori fordres total beherskelse af stemme 
eller instrument. Øvelse gør mester og 
violinistens venstrehåndsfingre smidigere 
end andres.
Hjernen skal foruden det fysiske sættes 
op til præstationen. Hjerneforskere har 
spekuleret over, om musikerens hjerne ge-
nerelt afviger fra lytterens. Det gør den i et 
vist omfang. 
Her bliver det indviklet, hvilket det næsten 
ifølge sagens natur nu og da bliver i Peter 
Vuusts bog. Lægmanden vil nødigt høres 
i teksten, det er indviklet stof. Men Vuust 
gør sit for at rede trådene ud og skriver 
bedre end godt. Trods det indviklede og de 
mange forbehold og forbeholds forbehold 
i tvivlens navn er det en fornøjelse at læse 
om dopamin og serotonin og substantia 
nigra og det motoriske system i funktion.  
Dette i forbindelse med det velkendte fæ-
nomen at musik kan få det til at risle én 
ned ad ryggen. 
Når vi opsøger i forvejen kendt musik 
og frydes ved genkaldet, hænger denne 
livsalige følelse sammen med hjernens 
belønningssystem utvivlsomt udviklet 
evolutionært i eksistenskampen. Ikke alt 
har i eftertiden til urtiden mere samme 
funktion. Men når en Lotte Heise i ra-
dioen ved mellemkomst af en og anden 
heltetenor taler om de små hår, der rej- 
ser sig på hendes ryg, har hun trods de 
rigelige floskler måske alligevel fat i 
noget. Musik udløser skyller af stoffer fra 
hjernen, der påvirker organismen. Alene 
derfor er musik kommet for at blive.
I en bemærkelsesværdig pointe fremfører 

Hvorfor musik HvordAn

Peter Vuusts fine bog om bevidsthed, 
underbevidsthed og musik

af Georg Metz

Musik på hjernen må unæg-
telig siges at være en god 
titel på en bog om hjernens 
musikalske funktioner. Når bogen tillige 
er skrevet af en professionel musiker og  
hjerneforsker, bliver titlen ikke ringere. 
Lad det væres sagt med det samme: ind- 
holdet lever fuldt ud op til forventnin-
gerne. Peter Vuust: jazzbassist, orkester-
leder, komponist, professor ved Det Jyske 
Musikkonservatorium, professor ved In- 
stitut for Klinisk Medicin ved Aarhus 
Universitet. Man kan roligt sige, at de for-
melle kvalifikationer er på plads. 
Det omfattende stof, som bogen via flere 
indfaldsveje søger belyst, er den for 
menneskearten helt særegne naturgivne 
evne til at frembringe toner i først enkle, 
siden dybt komplicerede systemer, samt 
aflytte sådanne frembringelser vel at 
mærke med velbehag eller i pressede 
situationer som klokkers varsel og trom-
petens kald til samling. 
Forskningen har søgt og søger fortsat 
at indkredse de centre i hjernen be-
stemmende for den musikalske funktion. 
Forskerne er nået langt, men med Vuust 
ved hånden erfarer læseren, at langt i så 
henseende ikke er noget nær et endeligt 
mål. Musik på hjernen er lige så vel en 
oplistning af  vor viden om hjernens af-
delinger for musik som en erkendelse af 
det modsatte. 
Hvor hjernens funktion i forhold til toner 
er mest håndfast påviselig, sker takket 
være forskellige stimulis udløsning af 
stoffer, der i deres respektive funktion 
strækker sig fra det alarmerende til den 
rene sødme. Strygerne i Hitchcocks bade-

Peter Vuust under sine overvejelser om 
det særegne: at musikken har sin egen 
uafviselige egenskab af foregribende fæ-
nomen. Musikken forudsiger fremtiden 
eller rettere bestemmer tiden i så og så  
lange eller korte udmålte forløb. 
Komponisten har bestemt og redigeret 
fremtiden, som sat i værk opbyder et givet 
tidsrum, hvilket ikke just retfærdiggør 
radioens musikafdelings snart sagt kro- 
niske opsplitning af værkerne i højde-
punkter og nemt administrerbare enkelt-
satser. Musikfunktionærerne smadrer så  
at sige musikkens spådomskraft - og mu-
sikken.
Peter Vuusts bog er som allerede antydet 
mangfoldig. Forfatterens evne til at drage  
konsekvenser af de videnskabelige re-
sultater rækker både til anvisninger for  
konservatorieelevernes (og egen) øve-
praksis til iagttagelser i relation til den 
politiske debat. Musikken nedskæres i  
undervisningssektoren i disse år, det ved  
alle. Men Vuust advarer imod at argu-
mentere for musisk som trædesten til 
bedre og mere effektiv læring i andre fag.  
Den argumentation er en blindgyde, på-
viser han. 
Hvor der måske kan være en oven i købet 
kun svag, ikke videre velunderbygget 
anelse om, at musik styrker de kognitive 
evner, reduceres musikken allerede herved 
som mindre værd end “rigtig” faglighed. 
Men musik er hjerne på hjernen. 
En stor bog.

BØGER fRa HyldEn
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Hjemløse synger i kor -
musik giver dem succesoplevelser 
og indhold i hverdagen
intervieW med torben kjær,  
kapelmester, pianist, komponist og leder af Hjemløsekoret
fotos og interview af
Bodil Heister

Folk kan komme ind fra gaden, og 
personalet kender de fleste. Der er bænke 
og borde, man kan tage plads ved.

Alle er meget imødekommende, og jeg 
kommer straks i snak med Poul, som har 
cowboyhat på. 
”Der er mange, der ikke har styr nok 
på deres liv til at møde op en torsdag 
formiddag og synge i kor. Man skal tage 
sig meget sammen for at komme af sted”, 
fortæller Poul. 
”Der kommer kun 3-7 personer til 
prøverne, men når vi er ude at optræde, er 
vi måske 15-20 stykker. Det er et spørgsmål 
om tid. Det virker måske mærkeligt, men 
fx hvis du skal have vasket tøj, så ligger 
alt dit tøj i vaskemaskinen i Hus Forbi, 
imens man må gå smånøgen rundt. Så går 
der en dag med det. Jeg skal vente mange 
timer på, at det er klaret. Næste dag skal 
din mobiltelefon lades op, så sidder du og 
venter på det”. 
Leon sidder ved siden af: ”Der er mange 
udsatte her, nogle vil redde hele verden, 
men de tænker ikke på, at de skal redde 
sig selv først. Og koret er noget værre lort” 
udbryder Leon, ”og jeg gider ikke være 
med!”. 

”Jeg er en meget dynamisk mand. Meget 
intelligent og meget smuk”, fortsætter 
Leon uden glimt i øjet, så jeg bliver i tvivl 
om, det er for sjov, eller om han virkelig 
mener det. Det gør han. 
”Jeg gider ikke det der med at synge i kor. 
Der er ikke nok piger med. Jeg har andre 
planer. Jeg vil lave en rap-gruppe og et 
orkester med kaffekande, lirekasse, skeer 
- alle instrumenter styret af håbløshed 

og hjemløshed. Jeg kan også trylle. Jeg 
kan alt, hvad jeg vil. Jeg er skrupfuld af 
ideer! Mine ideer er så Guddommelige. 
Derfor gider jeg ikke at sidde og rode med 
et hjemløsekor, jeg hader, at folk synger i 
munden på hinanden!”.
Torben begynder at grine: ”Det er jeg 
vant til, men Leon plejer nu at dukke op 
alligevel”, fortæller Torben.

Poul med cowboyhatten fortæller mig, 
at han er meget musikalsk og kan lave 
andenstemmer. ”Men der er for mange 
brummere med i det her kor”, siger han.
Poul er tidligere hjemløs. Han blev ramt 
af depression, da hans kone smed ham 
ud. De havde to børn. En dag sagde hun 
”Skrid Poul!”. 
”Efter 24 år! Jeg fandt mig selv stående 
nede på gaden med to gule Netto-
poser. Hvor skulle jeg skride hen? Min 
tilværelse indtil da var normal, og jeg 
havde arbejde. De tre længstvarende som 

chauffør i Codan Bilen, fængselsbetjent 
på Vridsløselille Statsfængsel og postbud 
i Valby. Jeg blev handlingslammet og gik 
ned med depression. Mine børn så jeg 
ikke.
Jeg begyndte at besvime, sådan pludseligt, 
som lyn fra en klar himmel. Så kom jeg på 
hospitalet flere gange, uden de fandt en 
diagnose.
Jeg opsøgte natherberget i Hillerødgade. 
Det er meget usselt, man sover i en kælder, 
og folk larmer, skændes, slås og stjæler fra 
hinanden. 
En torsdag aften for nogle år siden gik jeg 
ind i en kirke på Frederikssundsvej for at  
få varmen. Alting så fuldstændig sort ud  
for mig. Men inde i kirken hørte jeg kor-
sang. Jeg gik som en søvngænger i retning 
af lyden og stødte på Hjemløsekoret.
Andre menneskers uge strækker sig vel  
fra weekend til weekend, men min be-
gyndte nu at strække sig fra torsdag til 
torsdag – Hjemløsekorets faste øvedag.
Endelig fik jeg en lille lejlighed på Nør-
rebro, så holdt besvimelserne op. Jeg ville 
have et sted, hvis nu mine børn en dag 
skulle dukke op. Jeg savner mine børn 
helt utroligt. Så følelsesmæssigt har jeg 
det ikke godt”. Poul holder en lille pause.
”Jeg vil enormt gerne begynde at spille 
tværfløjte. Jeg har købt en brugt inde i 
byen. Men for at skulle spille tværfløjte, 
skal man have et intakt tandsæt. Det 
skrammel, jeg har i munden, har kendt 
bedre dage. Nede i Hus Forbi udfyldte jeg 
en blanket til ”Red Røven”, hvor jeg bad 
om et lån til en tandlægeregning. Jeg fik 
heldigvis et positivt svar. Nu mangler jeg 
bare en fløjtelærer”.
”Skal jeg hente en kop kaffe til dig?”. Poul 
rejser sig galant for at hente et krus til mig.
Ole er praktisk gris i Hjemløsekoret, han 

fotokopierer sange og sender beskeder 
om de arrangementer, der foregår. Han 
får lige en sms. ”Det er fra Erik”, fortæller 
han til Torben Kjær. ”Han melder afbud 
i dag, men han kommer til koncerten på 
Christiania Grundlovsdag”. 
Ole sidder med hjemmestrikkede sokker i 
blå og turkis. Dem har Hanni strikket.

”Jeg kan en sang om et pindsvin”, siger 
Hanni ud af den blå luft, midt imens Leon 
er ved at fortælle om en andet kor, der 
hedder Fangekoret. 
”Må jeg høre den?”, spørger jeg, og Hanni 
går straks i gang med at synge syv vers 
fuldstændig udenad om et pindsvin og en 
gulvskrubbe.
Jeg beslutter at høre mere om hendes liv 
efter korprøven, som skal til at gå i gang.
Klokken er ved at være 10.30. 
Der kommer ofte kun 5-6 stykker. Alle har 
travlt med at få deres liv til at fungere.
Lars er ankommet for fem minutter siden. 
Han er pæn i tøjet og ser velholdt ud. Han 
er hjemløs og bor ofte på herberg til 99 
kroner pr nat, som han skal betale ud af 
sin kontanthjælp, fortæller han. 
”Men der er problemer med at finde et 
sted at sove. Et sted, hvor man ikke bliver 
smidt væk. Man må nemlig ikke slå lejr, 
men hvis man ligger på et tæppe, må man 
gerne. I skovene må man kun overnatte 
én nat, men én nat hjælper jo ikke meget. 
Ellers er der en bænk eller en kælder”. 
Lars har en dyb stemme og han fortæller, 

at han bliver glad af musik, og det er 
det sociale sammenhold, der gør, at han 
kommer i Hjemløsekoret; normalt ser de 
kun hinanden den ene  gang om ugen. 
”Det er et brud på hverdagens trum-
merum”, fortsætter Lars. 
”Der sker jo ikke så fandens meget. Og 
ens tanker … Når man går i koret, så 
kommer man til at tænke på noget andet, 
og man skal koncentrere sig om at synge 
teksterne. Der er ikke meget indhold i 
hverdagen. Det kræver selvdisciplin at 
holde sig oppe”. Poul med cowboyhatten 
afbryder ”Meget endda!!!, men så føler 
man, at man kommer et trin op ad stigen. 
Her i koret føler man sig værdsat”.

Torben Kjær gør klar i det lille tilstødende 
lokale og sætter sit elektriske klaver til. 
Ole deler kormapper ud. 
Torben begynder på opvarmning, og de 
brummer med, Hanni, Ole, Lars og Poul. 
De når at øve fem sange, da døren 
pludselig går op, og Leon dumper ind, 
selvom han bedyrede, at han hader kor 
og hader, at folk synger i munden på 
hinanden. 
Torben kigger venligt på ham. Alle må 
komme og gå som de vil. Torben er 
stenrolig og uhyre tålmodig. Han strør 
indimellem et lille smil rundt omkring. 
Folk må gerne blande sig, og Torben er 
lydhør. Han viser dem tillid. De bliver 
ikke bedømt herinde, og hvis de bliver 
rettet på, er det på en kærlig måde. Det 
kræver meget pædagogisk snilde og 
tålmodighed. Og den har Torben.
Torben har spurgt mig, om jeg vil 
tage min harmonika med og deltage i 
Hjemløsekorets koncert på Minoriteternes 

fortsættes på næste side....

En torsdag morgen klokken 
9.30 i juni - fire dage inden 
Grundlovsdag – ankommer Torben Kjær 
og jeg til Hus Forbi på Bragesgade på 
Nørrebro. 
Denne morgen sidder et par hjemløse i 
opholdsrummet og drikker kaffe eller 
spiser en portion yoghurt.  

Én sidder og sover i et hjørne, en anden 
mand er ved at blive klippet og få ordnet 
bryn og skæg. 

Leon

Hanni og Poul

Ole

Hanni, Lars og Poul



til at fungere, en stor vilje og evne til at 
indstille sig på de forandringer, der hele 
tiden var.
Så mødte én måske alligevel ind i sidste 
sekund; alle var parate til at yde deres 
bedste og klare udfordringerne”, fortæller 
Torben.
”Der er ikke nogen sceneskræk hos os”, 
bryder Leon ind. ”De professionelle er 
død-nervøse, men vi hjemløse er vant til  
at være udstillet. Folk glor jo meget til  
daglig. Når vi så laver sådan en teater-
forestilling, ser folk med andre øjne på os. 
De får et syn på vores dagligdag. De tror 
ikke, vi kan noget. Og vi er ikke bange for 
at stå frem og fortælle om vores liv”.

Koncert på Christiania under 
Minoriteternes Grundlovsdag
Fire dage efter, på Grundlovsdag, er ca. 
7-8 hjemløse dukket op i koret. Ole har 
sendt beskeder rundt. Torben Kjær stiller 
et elklaver op midt på græsset, og koret 
er parat. Primitive forhold under åben 
himmel, men Torben er engleblid og 
styrer det på de præmisser, der er.
Der er én, der ikke har været med til 
prøverne, men som deltager alligevel. 
Han får en kormappe, og så er han klar. 
Han fortæller mig bagefter, at han var ved 
at gå i hundene med stoffer og druk. Men 
her i koret, er der noget at stå op til, og 
her er der nogen, der har brug for ham. 
Han drikker ofte mindre, end han plejer, 
for han skal jo være frisk til om torsdagen, 
hvor der er korprøve ...

Grundlovsdag på Christiania om fire dage. 
Det vil jeg naturligvis gerne, og vi går i 
gang med at øve Vårvisen. 
Hanni skal synge en solosang The Rose, 
men hun skal have teksten med, for ”nogle 
gange går det væk”, som hun siger. 
Døren går op igen, og nu kommer Josefine 
ind. En skøn ung pige med en vidunderlig 
sangstemme. Jeg er dybt benovet og for-
bavset over hendes professionelle røst. 
Josefine går rundt om natten, får jeg at 
vide bagefter, hun kan ikke falde til ro og 
har svært ved at finde ind i samfundet. 
Der er ingen, der skal styre hende. Leon 
kalder hende Gadens løse fugl. Josefine 
er meget sårbar, og så skriver hun nogle 
fænomenalt gode sangtekster og digte.
Pludselig midt i korprøven kommer de op 
at skændes, Leon og Josefine.
”Leon, hver gang du begynder at tale, 
så får jeg det sådan, at der kommer en 
hyletone indeni mig”, snerrer Josefine. 
Leon svarer igen, og Torben Kjær sidder 
roligt og afventer.
Efter et stykke tid fortsætter prøven.
Leon forklarer mig bagefter: ”Josefine og 
jeg kan ikke være i rum sammen. Hun 
tror, hun er dronning, og jeg tror, jeg er 
konge”. Så er det på plads.

Jeg taler med Hanni efter korprøven. Hun 
fortæller mig, at hun ikke passer ind i 
samfundet. 
”Jeg er ikke hjemløs, men får lov at deltage 
i koret. Her har man lov at være, som man 
er, og der er fri bane, og ingen der mobber. 
Torben Kjær er unik. Hvis jeg skal synge 
en solo, så kan teksten ”gå væk fra mig”, 
så kan jeg ikke huske; men så redder han 
mig. 
Jeg er blevet ekstremt mobbet lige fra 1. 
klasse”, fortæller Hanni. ”På vej hjem fra 
skole blev jeg banket. Jeg prøvede at løbe, 
men snublede. Dem, der bankede mig, 
rottede sig sammen. ”Lad som om du 
falder over hende”, sagde en af drengene. 
”Og så faldt de over mig med vilje, ban-
kede mig, og de slog alle mine tænder ud.
Jeg er ordblind og venstrehåndet og spejl-
vendt, og jeg har aldrig fået lov at lære 
noget rigtigt. Jeg har været på den ene 
institution efter den anden. Der var ingen 

steder, hvor jeg passede ind. Og man kan 
ikke lære noget, når man hele tiden får 
bank. 
Nu er jeg førtidspensionist, og det er 
svært. Jeg har ikke noget arbejde, og jeg 
kan ikke tingene.
Da min mor døde (hun boede i udlandet), 
var der ingen, der gav mig besked om det, 
og jeg nåede aldrig at besøge hende før 
hendes død.
Hver gang der er nogle små glæder, så 
bliver de taget fra mig. 
Det er ikke fordi, jeg ikke vil lære alle de 
ting, man skal kunne i samfundet, men 
det vil bare ikke rigtigt gå ind i mit hoved. 
Folk siger ”det kan du bare slå op på en 
computer”, men det kan jeg ikke bare.
Jeg skal fx kæmpe mange kampe med 
kommunen for at få specielle sko, som jeg 
behøver, fordi det eneste, jeg kan i løbet 
af en dag, det er at gå! Jeg går hele dagen. 
Jeg kan ikke være hjemme i mit hjem. Jeg 
føler mig hjemløs i min egen bolig. Der er 
ingen, der kommer til mig, så jeg må ud. 
Væk. Gå!”, fortæller Hanni.

Da vi kommer tilbage til opholdsrummet, 
sidder de andre og er i gang med at 
fortælle løgnehistorier, og den ene er mere 
utrolig end den anden.
Da Leon begynder at fortælle mig om 
”gangsteren”, som Leon kalder ham - han 
hedder i virkeligheden Jamal - tror jeg, det 
er en løgnehistorie, men det er faktisk ikke 
en løgn. 
”Han sover med sin pistol under hovedet”, 
siger Leon.

fortsat fra forrige side....
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Torben fortsætter: ”Og han gennemgik 
en fantastisk forandring, da vi lavede en 
forestilling på Edison”.

Ja, fortæl om den forestilling på Edison, den 
har jeg hørt om, hvad gik det ud på?
”De hjemløse lavede en meget gribende 
forestilling ”Hjem svære hjem” på teater 
Edison i 2015 og 2016. En forestilling som 
de selv skrev. Det var dybt rørende”, for-
tæller Torben.
”Teksterne til forestillingen var de 
hjemløses egne historier, og der var kun 
dem med i forestillingen.
Musikken var eksisterende sange, som 
jeg lavede lidt klangfarver til, og så havde 
Josefine (med den skønne sangstemme) 
skrevet en raptekst til et beat. 
Der kom så mange skjulte talenter frem 
under prøverne til forestillingen. De 
hjemløse fandt nye sider i sig selv og blev 
klogere på, hvem de var. Jamal blev helt 
menneskelig til sidst”, fortæller Torben.
”Jamal startede maskeret med solbriller, 
tørklæde og hat, så man ikke kunne se 
hans ansigt, men som forestillingen skred 
frem, fortalte han om sit liv og blottede sig 
mere og mere. Til sidst fik man lov til at se 
hele hans ansigt. Han er 23 år og har boet 
på gaden, siden han var 14 år. Han havde 
for øvrigt skrevet en helt formidabel rap-
tekst om at være kriminel.
Det var også flot at se, hvor meget disci- 
plin, der var under prøverne og fore-
stillingerne. Der var nogle, der ikke 
troppede op, så hjalp de andre bare. Der 
var en utrolig åbenhed for at få tingene 

CD med Hjemløsekoret
Det er planen, at der skal indspilles en cd 
med Hjemløsekoret, som skal sælges for 
en 20’er, ligesom avisens pris. 
Det er vigtigt for de hjemløse at få lavet 
en cd, som en slags dokument af deres 
kunnen. For mange er det et fysisk bevis 
på, at de kan noget.
CD’en skal distribueres via nogle kanaler, 
som Torben Kjær er ved at undersøge. Der 
er blevet taget kontakt til Coop, om de vil 
udgive den. Hvis der bliver overskud, 
skal det gå til musikalske aktiviteter for 
hjemløse og til at få etableret flere kor i 
andre egne af landet.

Hvorfor gør du det her, Torben? Du, der har 
spillet med Dexter Gordon og Dizzy Gillespie 
- du kan vel næppe få de store musikalske 
udfordringer som pianist/kapelmester af at 
lede et hjemløsekor?
”Jeg begyndte min musikalske karriere 
som selvlært jazzpianist. Jeg var heldig 
at leve i en tid, hvor de store amerikanske 
musikere kom til Danmark og gerne vil- 
le spille med danske musikere, så mit  
”rytmiske konservatorium” blev Mont-
martre i St. Regnegade. Det blev til man- 
ge gode koncerter og venskaber med al-
verdens jazzmusikere.
Men jeg har altid spredt mig meget 
musikalsk. Jeg fik job som hyggepianist 
på Wessels Kro i min studietid på MI 
og spillede meget tidligt verdensmusik, 
revy, teater, pop, tv og radio. Der var fak-
tisk ingen grænser for min musikalske 
nysgerrighed, og jeg har ingen “fine” for-
nemmelser. 
Jeg har således altid befundet mig vel 
i et musikalsk samarbejde med både 
professionelle og amatører. Og gerne på 

en gang! Jeg tror på, at man kan opnå 
store resultater i den konstellation. Og det 
tætteste man kommer det, der rører sjælen 
både hos medvirkende og publikum, er, 
når mennesker bruger deres stemmer og 
synger sammen. 
Så er der også lige den personlige 
vinkel på det, at jeg her i min karrieres  
“eftermiddagssol” gerne vil gøre noget, 
der betyder noget, også for andre. Jeg er 
ikke læge, så jeg kan ikke rejse ud med 
Læger uden Grænser. Det at dirigere et 
kor er et destillat af dirigenthvervet: du 
ser sangerne ind i ansigterne, du mærker 
koncentrationen, og er man rigtig heldig, 
trækker alle vejret samtidig! Dér opstår 
magien, publikum mærker den, og det 
øjeblik er det hele værd!  
Hvis jeg kan være med til at skabe en 
platform, hvor udsatte mennesker møder 
op og holder sig selv i gang med at synge 
sammen og lave små koncerter, så giver 
det mig dyb mening”, afslutter Torben.

Torben blev leder af Hjemløsekoret for syv 
år siden, og for fem år siden fik han Dansk 
Kapelmesterforenings Hæderslegat for 
arbejdet med koret.

Hjemløsekoret og Torben
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af René Bjerregaard Nielsen

Medio maj afholdt vor kære
forening et dirigentkursus un-
der temaet ”Big Band direk-
tion”. The Orchestra var prøveorkester. De,  
der kender til dette fabelagtige band, vil 
vide, at vi kursister altså havde med nogle 
af landets bedste bigbandmusikere at gøre.

Udvalgt til dette kursus var Annette Saxe 
Huseby, Peter Harbeck, Jesper Nordin,  
Lars Møller, Hans Ulrik, Kasper Wagner 
samt undertegnede. Vi blev alle sat under 
lup af selveste Giordano Bellincampi, der 
på mesterlig vis ledte os på vej de to maj-
dage på Rytmisk Musikkonservatorium.
Opgaven for kurset var dels at medbringe 
et værk efter eget valg, dels at indstudere 
en bunden opgave, Nestico´s Porgy and 
Bess Suite. 
Før første prøve bad Giordano hver af os 
om at sætte et par ord på dén musikalske 
idé, som vi ønskede, at de selvvalgte  
værker skulle udtrykke ved den afslut-
tende koncert. En spændende seance som 
der hele tiden blev erindret om gennem de 
enkeltes prøvearbejde. Der blev vitterligt 
arbejdet fra morgen til aften. Først med 
orkesterprøve fra 10-13, derefter video-
sessions til ud på aftenen med nøje gen-
nemgang af hver enkelt deltagers arbejde 
foran det velspillende orkester.
Hver af os kommer fra forskellig bag-
grund, og musikken, der blev indstuderet, 
var da også alt fra bearbejdede danske 
sange over big band klassikere til egne 
kompositioner og arrangementer. Alle-

jAcob gAde i

af Toke Lund Christiansen

Jacob Gade voksede op i 
Vejle, hvor hans far havde 
titel af musikdirektør, 
stemte klaverer og desuden drev en lille  
musikhandel. Faderen var, som farfaren 
havde været det, spillemand og bal-
musiker, og Thune, som Jacob efter sit 
mellemnavn blev kaldt, spillede fra han 
var fem år (!) med til de bryllupper og 
fødselsdage, der bød sig til. Faderen var 
leder af orkestret. Det var med høj hat 
og cykelstyr-moustache, men også med 
snapsen eller kaffepunchen indenfor 
rækkevidde. Da Thune skulle vise sine 
evner på violinen for farfaren, fik han stor 
ros: ”Køb pibe og tobak til ham. Når han 
kan spille sådan, kan han vel også ryge!” 
Jacob Gade trakterede både trompet og 
violin. I lighed med Carl Nielsen stak han 
af fra hjemmet og fra balforretningerne. 
Han søgte til København, og efter en 
hård start lykkedes det ham at opnå et 
engagement ved Engelsbrechts Bade-
anstalt på Østerbro, der havde en lille 
have med lettere klassisk musik. Det var et 
sommerjob, og i de kolde måneder tog han 
mere løse engagementer. Som tyveårig 
fik Gade ansættelse ved etablissementet 
Lorry under direktør Lorry Feilberg. 
Lorry var i 1920 ikke noget fashionabelt 
sted, men til gengæld under ledelse af en 

mestre
ortidensF

    ortidens
    MESTREF karismatisk direktør, der under mottoer 

som festligt folkeligt og fornøjeligt, som vor 
mor lavede dem, og det store usandsynligt 
kolde bord skrev sig ind iblandt danske 
aforismer. Feilberg digtede også en tekst 
til melodi af Gade: Der er sollys i modne 
druer, og teksten mere end antyder den 
lette diverterende stemning, der herskede. 

Lorry skiltede med ”Nordens skønneste 
kvinder”, der optrådte som hvidklædte, 
kraftigt indsnørede sangerpiger. Ideen 
var en forløber for Bakkens Hvile, for der 
var hos dem alle meget kvinde at glæde 
sig over. Lorry var også hjemsted for 
tvivlsomme forretninger og prostitution, 
og det var en blandet vennekreds, en ung 
musiker dér kunne etablere. Men Gade 
stilede højere og blev, med sit muntre 
sind, optaget i en kreds af toneangivende 
levemænd. De festede hæmningsløst, men  
var også, hver på sit felt, styrende for en 
del af kulturlivet: Forlaget Gyldendals 
direktør Peter Nansen, forfatteren Her-
man Bang, redaktør Gustav Esmann og 
tekstforfatteren Johannes Dam. 
De større etablissementer i København 
havde alle et orkester af en vis standard. 
Først og fremmest Hotel d’Angleterre med 
Palmehaven og Restaurant Nimb. Des- 
uden en lang række varietéer: Cirkus  
Varieté, Concert de Boulevard på Vester-
bro (senere National, der så blev omdøbt 
til Scala), Hotel Metropol, Larsens Varieté, 
Thalia i Østergade og Ravnsborg på 
Nørrebro. Musikerne skulle kunne levere 
lidt af hvert. Efterhånden som den tidlige 
rytmiske musik blev populær, måtte or-
kestrets violinister lære sig at traktere en 
saxofon, og mange af dem tog den nye 
jazz’ blæsere til sig. Dette gjaldt ikke for 
Jacob Gade. Også her var han den mest 
klassiske i restaurationsmiljøet, og han 
kom meget tidligt i sin karriere til både at 
optræde som Stehgeiger og som dirigent. 

I årene, der fulgte, skiftede han, der var af 
en rastløs natur, ustandseligt arbejdsgiver 
og flyttede fra sted til sted i byens let-
tere musikliv: National, Metropol, Arena  
Theatrets Varieté (her stod han i spidsen  
for et 30 mands orkester), Hotel Phønix  
i Bredgade og fem år på Hotel Bristol 

på Rådhuspladsen. Han fandt tilsynela-
dende gennem en årrække et tilfredsstil-
lende arbejde på Dagmar Teatret. Her  
havde man, med opsætning af en række 
skuespil af Bernard Shaw, Strindberg, 
Somerset Maugham og dertil intet min-
dre end Goethes Faust, udfordret Det 
Kgl. Teater. Gade skrev musik til flere 
af forestillingerne og blev ved teatret i 
Jernbanegade indtil 1919. 

Jacob Gades violinspil var, skønt han 
alene havde måttet raffinere det ved 
privatlektioner og midt i det travle arbejde 
som orkesterleder, efterhånden nået op 
på et højt, teknisk niveau. Han blev i Kø-
benhavn aldrig en del af the establishment, 
hverken som komponist eller musiker. For 
at gøre sig gældende, som klassisk mu- 
siker af første rang, måtte man være ud-
dannet på konservatoriet. Der ville man 
ikke vide af Gade, da han angiveligt levede 
i et uægteskabeligt forhold med den langt 
ældre skuespillerinde Erna From. Man 
skulle også spille i Det Kongelige Kapel for  
at opnå anseelse. Dette lykkedes som be-
kendt for Carl Nielsen, men ikke for Gade, 
og det skønt Gade sandsynligvis har  
været en langt bedre violinist end Nielsen. 
I februar 1919 gav Jacob Gade en violin-
aften i Casinos koncertsal i Amaliegade. 
Han spillede en violinkoncert af Paganini 
og en solosonate af Bach. Men det var 
tid at bryde op. Han ville prøve lykken 
i Amerika. Senere i livet skrev han sin 
udødelige Tango Jalousie. Det vender vi 
tilbage til.  

Jacob Gade som 
16-17 årig

big bAnd 
dirigentkursus 
i mAj

rené bjerregAArd 
skAl Hjælpe 
unge tAlenter 
på vej
det danske ungdoms-Harmoni-
orkester er et orkester for unge 
med talent for at spille blæsemusik 

René er ny dirigent, og han har selv en 
fortid i orkestret. Han er til dato den 
yngste dirigent, som Forsvaret har ansat til 
et af sine professionelle musikkorps. Som 
blot 27-årig stod han således i spidsen for 
SMUK - Slesvigske Musikkorps. Han har 
derudover lavet en lang række projekter 
med landets symfoniorkestre. 
20-årige Laura Kjærgaard spiller med i 
DUHO og ser frem til samarbejdet med 
den nye dirigent.
”Jeg ved, at han lægger vægt på, at vi skal 
fungere godt socialt. Man spiller altid 
bedre sammen med sine venner, måske 
fordi man føler sig mere forpligtet til at 
lytte efter hinanden. Musik er en samlende 
kraft i sig selv, men René er god til at samle 
endnu mere”, siger Laura. 
Tove Leininger, formand for Dansk 
Amatør-Orkesterforbund, der står bag 
DUHO fortæller:
”Han er super god til at lave musik og 
til at få mest mulig musik ud af dem, der 
sidder i orkestret. Det er meget stabilt, det 
han laver, han er et behageligt menneske, 
og han er både en drengerøv og super 
seriøs”, fortæller formanden.
René Bjerregaard Nielsen tiltrådte stil-
lingen som dirigent for DUHO den 1. 
september.  
Orkestret består af musikere i alderen 15 
til 25 år fra hele landet. Musikerne mødes 
ved fire årlige samlinger rundt om i landet, 
hvor der øves intenst og afsluttes med en 
koncert. 

sammen numre der faktisk viste sig at 
være et helt godt koncertsæt!

Jeg må sige, at man får utroligt meget 
med fra disse kurser. Man møder spæn- 
dende kolleger, erfaringer udveksles og 
ikke mindst, diskussioner vedrørende 
musikalske og prøvemæssige udford-
ringer. Alt dette foregår under de meget 
vigtige videosessions, hvor det er tilladt 
at være hudløst ærlig omkring andres og  
ens egen performance på podiet. Sessions, 
der ved dette kursus, var guld værd, 
naturligvis modereret af Giordano, der  
den første dag befandt sig lige ved 
”dirigentcockpittet” og den næste dag 
indgik som en stum, men opmærksom 
musiker siddende i orkestret. 
Både deltagere og musikere havde nogle 
forrygende dage, og en konklusion må 
være, at disse kurser er enormt givtige 
for os medlemmer, da det jo er yderst 
sjældent, at vi mødes i en sammenhæng, 
hvor der er tid og mulighed for at dykke 
ned i vores fag.

En særlig stor tak til Giordano Bellincampi, 
The Orchestra, Jonas Johansen (kursus-
afvikler), Kasper Wagner (praktisk tov- 
holder) samt de enkelte gæster fra for-
eningen, der dukkede op og lyttede med.  
Og så også en særlig tak til Dansk Kapel-
mesterforening for at have bekostet kurset.



Side 12    blad 67    Vinter 2017 Vinter 2017   blad 67    Side 13

emil reesen og 
Arne HAmmelboe
- foreningens  
to første formænd
af Ove Krüger

To navne - identiske med 
vor faglige organisations to 
første, ja, man tager ikke munden for 
fuld ved at sige: navnkundige formænd. 
Betydningen af, at disse to kapelmestre 
sammenlagt har beklædt formandsposten 
i omegnen af tre fjerdedel af foreningens 
levetid, er i virkeligheden dobbelt. Dels 
fortæller det om vor medlemsskares 
stort set altid overvejende ønske om 
kontinuitet og derigennem stabilitet, 
dels siger det især også noget om begges 
fremragende egenskaber og den ildhu, 
hvormed de forvaltede tillidshvervet.
Hvornår ideen om en forening opstod i 
Emil Reesens tanker, er det nok ikke let at 
efterspore nøjagtigt, men i hvert fald er det 
en for os afgørende kendsgerning, at han 
gjorde sig anstrengelserne, som kronedes 
med held i 1937. Og Arne Hammelboe har 
altid betonet meget stærkt, hvad den ældre 
kollega overhovedet forestillede sig med 
hensyn til de kommende medlemmers 
tilhørsforhold og forankring i den ene 
eller anden genre. Det var nemlig for 
Reesen en uomgængelig forudsætning, 
at foreningen skulle rumme alt fra 
lederen af det mindste revyensemble 
til den kongelige kapelmester med alle 
afskygninger imellem disse to poler. Og 
det kom den til, ligesom den opfangede 
den udvikling, der især tog fart i 
tresserne. Således kan man sige, at hans 
forestillingsverden har slået rod.
Det har næppe været tilfældigt, at hans 
tanker om foreningens rummelighed 
udmøntede sig, som de gjorde, thi hans 
egen samlede løbebane er i sig selv et 
levende eksempel på evnen til at favne 
uhyre bredt.

Vi må begynde med begyndelsen: Emil 
Reesen fødtes i 1887 og vi kan dermed 
også fejre hans 130-års fødselsdag. 
Forældrene begge musikalske; faderen 
ovenikøbet leder af musikken ved 1. 
regiment, så der var tidligt lejlighed 
til at blive fortrolig med forskellige 
instrumenter, hvoraf klaveret blev det 
foretrukne. Og da familien sørgede 
for, at Siegfred Langgaard varetog 
undervisningen af Emil, da niveauet var 
tilstrækkeligt, kunne det ikke blive bedre. 
Langgaard (Rueds fader forstås) var 
selv elev af Franz Liszt, og atmosfæren 
i dette musikerhjem formelig emmede 
af musik. Min egen klaverlærer fra 
ungdomsårene var også elev af denne 
virtuos, der dog ikke kunne optræde på 
grund af en nervesvækkelse, men Tage 
Dall, som min lærer hed, fortalte hvilken 
flydende teknik, Langgaard bibragte sine 
elever. Dette gjaldt også Reesen, der som 
et resultat heraf arbejdede sig frem til en 
debutkoncert og ydermere optrådte med 
Beethovens c-molkoncert.

Nu er det, at det blev ham klart, at 
koncertpianistens ensomme færd var 
for snæver til fuldt ud at levne plads til 
det frodige talent, han besad. Med sit 
glimrende øre havde han allerede inden 
klaverdebuten opfanget alle strømninger i 
tidens underholdende former, hvad enten 
det drejede sig om revy eller ledsagemusik 
til lette teaterformer, og det lykkedes ham 
tidligt at komme ind i adskillige sådanne 
sammenhænge og gøre fortrinlig fyldest. 
Hurtigt udviklede det sig til, at han 
selv kunne levere arrangementer og 
skrive musik til forskelligartede formål. 
Komponisten Reesen gik med andre ord 
hånd i hånd med kapelmesteren fra et 
meget tidligt tidspunkt. 
Fra at være ledende i en masse mindre 
sammenhænge kunne han hen ad 
vejen kalde sig kapelmester først ved 
Tivoliteatret, senere ved Dagmarteatret 
for i denne omgang at ende op med den 
betydningsfulde stilling ved Scala, der 
i adskillige år præsterede den ene fine 
operetteforestilling efter den anden, hvad 
Franz Lehár - efter at have overværet 
dette teaters udgave af Den glade enke 
- fuldt ud anerkendte. Glemmes skal 
det dog ikke, at den alvorlige musik 
aldrig forsvandt ud af synskredsen, for 
i Koncertforeningen stod han ofte for 
opførelser af de klassiske mestre.
På et tidspunkt havde han samlet 
tilstrækkeligt økonomisk fundament til 
med sin familie at forlade det hjemlige 
og slå sig ned i Paris i et par år i midten 
af de brølende tyvere, hvilket utvivlsomt 
har været en stærk inspirationskilde. 
Her sugede han masser af indtryk til sig 
på alle fronter og oplevede en række af 
tidens førende kunstnere, der naturligvis 
bestandig var at høre og se i den franske 
metropol.
Mættet med disse indtryk vendte han 
hjem og blev hurtigt indehaver af en 
stilling som kapelmester ved den næsten 
nyoprettede statsradiofoni, hvor Launy 
Grøndahl allerede fungerede. Samtidig 
var den gamle kærlighed til teatret intakt, 
og en betydelig succes hentede han sig 
med balletten Gaucho på Det Kongelige 
Teater. Flere fulgte og hver gang med 
ham selv som dirigent.

En egentlig kapelmesteruddannelse var 
ikke nødvendig for dette talentfulde 
menneske, der i praksis havde erfaret alt, 
hvad der var nødvendigt. Ikke blot havde 
han fornemmelse for det kropslige som i 
sin balletmusik, men endnu mere end blot 
fornemmelse havde han for stemmer. Det 
ved enhver, der har stiftet bekendtskab 
med Farinelli, Gadeprinsessen eller To, som 
elsker hinanden. Og så har vi ikke engang 
nævnt slagerne, han forgyldte revyerne 
med. Ældre medlemmer af foreningen kan 
utvivlsomt huske ikke mindst Adrienne 
med sin luftantenne fra ønskekoncerterne i 
fyrrerne og halvtredserne.
Årene i Paris forstærkede formentlig en 
iboende orientering mod fransk, elegant 
klangopfattelse. I sine kompositioner 
og i sine bearbejdelser af vidt forskellig 
karakter kom dette altid tydeligt frem, thi 
klangbilledet var altid velafbalanceret og 
smukt. Og når han optrådte som dirigent, 
tilstræbte han også med let, men præcis 
hånd noget tilsvarende, selvom han skulle 
virkeliggøre et tungt instrumenteret 
værk. Han kunne ifølge Hammelboe, 
som ganske tidligt var tæt på Reesen, 
også få de særest sammensatte værker, 
der voldte kolleger vanskeligheder, til at 
hænge sammen. 
Uden på nogen måde at ville postulere en 
kenders indsigt i mine drengeår har jeg 
på nethinden Reesens slanke, spændstige 
fremtoning, når han gæstede min fødeby 

med ”Arbejdsledige musikeres orkester”, 
som overvejende bestod af musikere, der 
spillede i Tivolis koncertsals orkester i 
sommerperioden. Disse skolekoncerter 
var guld værd for musikhungrende unge 
mennesker, og når Reesen stod i spidsen, 
gnistrede de lette franske operaouverturer, 
Carmenmusikken eller Rimskys Capriccio 
Espagnol. Der var en klar forskel, når han 
var med som dirigent.

I radioen hørte man fra tid til anden hans 
rapsodi Himmerland, men det kendteste 
fra hans hånd er ikke overraskende 
operetten Farinelli. Jeg husker, at han selv 
i en radioudsendelse erklærede, at det 
ikke kostede ham stort besvær at skrive 
den, for som han sagde: ”Når man har 
en sanger af Aksel Schiøtz’ format til at 
kreere hovedrollen, kommer ideerne af 
sig selv”. Og man kan kun bøje sig for 
den mesterlige, plastiske udformning af 
samtlige numre. 
Men en jævn strøm af musik til hørespil, 
film m.m. så dagens lys i de frugtbare 
år, der fulgte pariseropholdet. På Det 
Kongelige Teater fik han også - efter 
mange gæsteoptrædener - selv ansættelse 
som Kgl. Kapelmester i 1950. Her må det 
bemærkes, at han ud over en håndfuld 
balletter også fik opført en opera over 
H.C. Andersens Historien om en Moder, 
hvilket emne også dannede grundlag for 
Thomas Koppel to årtier senere. Næsten 
endnu mere interessant er det imidlertid, 
at teatret ligger inde med omfattende 
skitser til et værk med udgangspunkt i 
dramaet omkring Struensee. I de få år 
Ulrik Cold var operachef i halvfjerdserne, 
gjorde han sig betydelige anstrengelser 
for at få opklaret, om man kunne få 
færdiggjort skitserne, samlet materialet 
og nå frem til en opførelse, men det 
var for kompliceret. Den scenisk højt 
begavede tenor Ole Jensen var i tankerne 
som Struensee. Bo Holten havde, som 
det er de fleste bekendt, for få år siden en 
bemærkelsesværdig succes med sin opera 
over emnet.
Måske er noget af det fineste, Emil Reesen 
har begået, hans variationer over et tema 
af Franz Schubert. Det hævdede i hvert 
fald Arne Hammelboe, som flere gange 

havde værket på sine programmer. I 
øvrigt var der et tydeligt sammenfald af 
lighedspunkter mellem de to. Reesens 
hukommelse var legendarisk, og blandt 
eksemplerne på dette kan nævnes, at han 
kunne skrive stemmerne i et partitur af 
egen tilvirkning ud stemme for stemme 
uden skelen til skitserne. 
Hammelboe kunne i sine unge år 
stort set alle numrene på Københavns 
sporvogne udenad, vidste hvor de 
kørte, afgangstider fra endestationerne 
o.m.a. Har det noget med musik at 
gøre? Overfladisk set ikke, men det 
siger noget om hans forkærlighed for 
systematik, der netop kendetegnede hans 
indgang til næsten alt: partiturstudium, 
organisationen af den kapelmesterklasse 
ved konservatoriet, han fik ansvaret for 
efter Svend Christian Felumb samt ikke 
at forglemme indsatsen i vor forening.

Ligesom Reesen fik Hammelboe tidligt 
et begreb om musik i sit hjem, og 
udstyret med et lige så fint gehør som 
den ældre kollega har han absorberet, 
hvad der overhovedet var tilgængeligt 
af musik og har opdyrket klaverspillet 
til et betydeligt niveau. Alligevel er det 
enestående, at han fik debut som dirigent 
i 1935 i en alder af nitten år. Det skete i 
Tivolis koncertsal. Hammelboe skylder 
ikke mindst den tysk-jødiske Walter 
Meyer-Radon utrolig meget. Denne var 

fortsættes på næste side....
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medlemmerNe 
anbefaler

john ehde anbefaler
Gustav Mahler Sinfonie no. 3, 1. sats  
med Gustav Mahler Jugendorkester 
dirigeret af Claudio Abbado, live 1988.
I forbindelse med 
de artikler jeg 
skriver om mine 
oplevelser i Wien,
ønsker jeg her at præsentere et ”historisk” 
klip med en af de dirigenter, jeg hyppigst 
spillede under, Claudio Abbado. Det er 
fra en Europaturné med det fantastiske 
Gustav Mahler Jugendorchester og netop 
her ved Waldbühne i Berlin med 30.000 
tilskuere.
Abbado var en hyldet koncertdirigent 
med uendelig energi og udtrykskraft, 
men for mig repræsenterede han også et 
enigma, da hans prøver for det meste var 
temmelig uengagerede og kedelige. De 
tempomæssige rammer blev cementeret, 
og så var der ikke ret meget mere. Da 
jeg havde det samme indtryk af flere af 
Abbados feterede kolleger, fik det mig 
til at gruble over hvilke mekanismer og 
egenskaber, der egentlig gør en dirigent 
”stor og berømt”. 
Her har vi i hvert fald Abbado i fuld sving 
og ja, det er undertegnede i lidt yngre 
udgave, der styrer den massive cello- og 
basgruppe. 
YouTube: 3. sinfonie Gustav Mahler

inger Allan anbefaler:
Lige for tiden er jeg meget
betaget af DR Vokal 
Ensemblets fortolkning af 
Vaughan Williams´ 
Three Shakespeare Songs, som var en  
af finaleopgaverne ved kordirigentkon-
kurrencen i juni. Der ligger mindst 4 for-
skellige links med DR Vocal Ensemble på 
YouTube. Men hvis jeg skal anbefale en 
cd, vender jeg altid tilbage til Officium 
med Hilliard Ensemblet og Jan Ga-
barek, hvor renæssancemusikken på 
fornemste vis mødes med en af jazzens 
fineste improvisatorer. Desværre valgte 
Hilliard Ensemblet for ca. 3/4 år siden  
at pensionere sig selv. De gav en af- 
skedskoncert i december 2016, totalt ud-
solgt - med bl.a. dette værk.

rené bjerregaard 
nielsen anbefaler:
The Genius of Jazz.
Et YouTube-klip, jeg
tit vender tilbage til, er et interview med 
Wynton Marsalis og Jon Batiste. De to  
herrer gennemgår og demonstrerer på 
fornemste vis jazzens og Amerikas ud-
vikling. Udtryksmæssigt er jeg meget be-
taget af Wyntons spil, og han forstår at 
ramme det basale og enkle på smukkeste 
vis.
YouTube: Wynton Marsalis og Jon Batiste 
The Genius of Jazz.

ove krüger anbefaler
Poul Schierbecks opera Fête galante 
dirigeret af 
Arne Hammelboe.
Vor forening støttede for
et par år siden udgivelsen 
af Poul Schierbecks opera 
Fête galante i en optagelse fra Det Kgl. Teater 
hidrørende fra året 1960. Opførelsen blev 
dirigeret af Arne Hammelboe, som fik 
fine anmeldelser for sin indsats. Værket 
hører til vor kulturarv, og udover vor 
tidligere formands fornemme indsats er 
der grund til at glæde sig over adskillige 
sangerpræstationer, der vidner om en 
stærk ensembletanke som grundlag for 
vor nationalopera. Hvis man desuden 
uvilkårligt gør sig tanker om, hvorvidt 
globaliseringen har afmonteret dette 
begreb, har man forstået en del af inten-
tionen bag denne anbefaling.

maria badstue anbefaler:
Det er dybt 
fascinerende og 
spændende at 
undersøge No-
tations pour Orchestre af Pierre Boulez.
Og ikke mindst er det interessant at opleve 
det i følgende indspilning nedenfor med 
Pierre Boulez som dirigent
YouTube: Boulez: Notations pour Or-
chestre- Lucerne Festival Academy

kommet til Danmark adskillige år før 
og var anerkendt som koncertpianist og 
pædagog, ligesom han i mange år var den 
selvfølgelige leder af Akademisk kor og 
orkester. Han var et produkt af den tyske 
kapelmesterskole, som med min gamle 
Kølnerprofessors ord var gennemsyret 
af følgende motto: ”Kapellmeister 
ohne Klavier – unmöglich”! Dette tog 
Hammelboe til sig og dekreterede 
partiturspil som en uhyre integreret del 
af dirigentuddannelsen, hvilket mig 
bekendt ikke siden er fastholdt i samme 
omfang.
Efter debutkoncerten kom der snart 
opgaver ved Det Ny Teater og et 
turnerende balletkompagni. Praktisk 
erfaring blev indhøstet, og var der for 
længe mellem engagementerne, kunne 
man opleve ham som pianist i et af 
Tivolis ensembler. Igen en berøringsflade 
til Reesen. Min svigerfar, der selv var en 
slags dansekapelmester på et lidt mere 
beskedent plan, har ofte hørt ham spille 
og fortalt, at man så frem til de lejligheder, 
hvor Hammelboe sad på tribunen, fordi 
hans fine øre tillod ham dristige og 
originale improvisationer.
Allerede i 1942 indtog han dog 
pladsen som leder af radioens unge 
underholdningsensemble for efter et par 
år at lade sig ansætte ved Det Kgl. Teater. 
Erfaringen fra balletkompagniet gjorde 
sig gældende, og samtidig arrangerede 
han musikken til flere af de dengang 
elskede vaudeviller. Begge dele præcis 
som havde det været Reesen. 

Men der var bevågenhed omkring 

den unge dirigent med det skarpe 
gehør og overvældende rytmiske 
evner parret med sans for balance og 
klang. Bevågenheden deltes af kræfter 
i Det Kgl. Kapel, som tildelte ham en 
af de fornemme kapelkoncerter, hvor 
hovedværket udgjordes af Beethovens 
Pastoralesymfoni. For få år siden var det 
bevægende at læse, hvor stærkt indtryk 
denne opførelse havde gjort på den unge 
violinist Henrik Sachsenskjold, der som 
vort mangeårige medlem så tilbage på 
et langt og begivenhedsrigt musiker- og 
kapelmesterliv. Ikke mindst på grund 
af denne koncert tildeltes Hammelboe 
den estimerede Politikens kunstnerpris, 
og med den i bagagen drog han sydpå 
i 1946 for at dygtiggøre sig yderligere 
især i Italien. I denne periode blev det 
også til udenlandske koncerter. I Wien 
dirigerede han en koncert med Wiener 
Symphoniker, og malende kunne han 
beskrive de hjerteskærende vilkår, der 
herskede på stedet så kort efter krigen. I 
et iskoldt prøvelokale spillede musikerne 
med overfrakker og vanter med huller i 
fingerspidserne.

I Italien deltog han i et sommerkursus 
i Siena hos den navnkundige Antonio 
Guarnieri, som ingen ringere end 
Celibidache anså for endnu bedre end 
den verdensberømte Victor de Sabata. 
En anden deltager var Lavard Friisholm, 
der har fortalt sjove historier om, hvor 
vigtigt det var at kurtisere fru Guarnieri, 
hvis man skulle opnå en chance med 
orkestret. Men det blev også til en koncert 
i Rom, hvor der under prøverne indsneg 
sig en lille spillefejl hos en musiker. 
Hammelboe registrerede med det samme 
fejlen, men han bestemte sig for at gemme 
korrekturen, til man var igennem hele 
afsnittet af kompositionen, som han 
havde generelle, overordnede rettelser 
til. Det skulle han nu aldrig have gjort, 
for koncertmesteren lagde demonstrativt 
sin bue på nodepulten og udbrød med 
gennemtrængende stemme: ”Der er 
nogen, der har spillet galt”! Så han fik 
lært, at reaktionsmønstre er forskellige, 
alt efter hvor man befinder sig.
Efter sin hjemkomst beklædte han en 

enkelt sæson stillingen som kapelmester 
ved Odense Byorkester, som det 
oprindeligt hed. Ikke mindst en fra 
alle sider applauderet opførelse af 
Figaros Bryllup huskes fra denne tid. Da 
pengene til orkestret vanskeligt rakte, 
og nedskæringer var i vente, forlod han 
Fyn. Kosteligt var det at høre ham lave 
en parodi på det byrådsmedlem, der 
foreslog, at reduktionen skulle ske ved 
naturlig afgang, hvilket jo eksempelvis 
kunne indbefatte 4 hornister. Hvad angår 
politisk uvidenhed i disse anliggender, er 
der absolut intet nyt under solen!
Nu meldte Det Kgl. Teater sig igen, 
for hans evner var der brug for. 
Balletter, syngespil og operetter blev 
det overvejende virkefelt, og Sullivans 
Pinafore dirigerede han så mange gange, 
at den til sidst hang ham ud af halsen. 
Rossinis Askepot og Brittens Albert Herring 
høstede han ligeledes mange roser for, og 
den gamle operasanger Niels Brincker 
har fortalt mig om den fuldstændig 
minutiøse indstudering af Mozarts 
Bortførelsen fra Seraillet, han oplevede 
under Hammelboe. Ved hver prøve blev 
der arbejdet med farven på vokaler i en 
målestok, vor tids prøveforløb sjældent 
tillader.  Og balletdanseren Svend Erik 
Jensen hviskede mig i øret, at ikke så 
få kapelmedlemmer på tomandshånd 
lavmælt erkendte, at ingen var dygtigere 
end Hammelboe. 

Den sidste virkelig store triumf var 
hans indstudering af Bartóks Den 
vidunderlige Mandarin med Flemming 
Flindts koreografi. Men på det tidpunkt 
var han for længst travlt beskæftiget på 
konservatoriet med sin kapelmesterklasse 
og sine orkesterskoler, så den sideløbende 
ansættelse på teatret belastede ham mere 
og mere. I begyndelsen af halvfjerdserne 
forlod han derfor denne stilling, og da 
han ydermere allerede adskillige år før 
dette tidspunkt også havde skænket 
musikhögskolan i Malmø en ugentlig 
undervisningsdag, var det indlysende 
for enhver, at interessen for at videregive 
sin viden og sin fra alle sider priste 
teknik nu betød mest for ham. ”Jeg er 
aldrig lykkeligere, end når jeg holder 
orkesterskole med de studerende”. Det 
udsagn har undertegnede hørt mere end 
én gang.

I starten af tresserne overtog han med 
sin sædvanlige ildhu formandshvervet i 
vor forening og beklædte det i tre og et 
halvt årti. Som en enmandshær har han 
forsøgt at varetage vore interesser i et hav 
af opslidende møder og forhandlinger. 
Utvivlsomt forekom han mange kantet, 
men også vittig og slagfærdig; respekteret 
var han imidlertid overalt. Da han var 
fyldt firs, vidste han nøjagtigt, at tøjlerne 
skulle slippes, for de møjsommelige 
togture fra og til Sorø blev til sidst for 
meget, samtidig med at det frygtelige 
begreb ”udviklingen” simpelt hen 
krævede friske kræfter. Han gjorde derfor 
til det sidste sit til, at disse friske kræfter 
kunne videreføre, hvad der - hævet over 
enhver tvivl - var en væsentlig del af hans 
livsværk.
Det er et privilegium at have kendt dette 
retlinede menneske, der intet middel 
skyede for at hjælpe sine elever på enhver 
tænkelig måde. Kom man imidlertid 
virkelig ind på livet af ham, forstod man, 
at man i ham havde en ven af sjældent 
karat.

fortsat fra forrige side....
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Wienerne og mig
oplevelser med  
Wiener pHilHArmonikerne i 
perioden 1987-2004
af John Ehde

”Min celloklasse er komplet 
overfyldt, Herr Ehde. Hvis 
De ønsker at studere i Wien,  
må De spille bedre end selveste Rostropo-
vitch!” Således lød det i mit højre øre, 
da professor Wolfgang Herzer - med 
eftertryk - fortalte mig om mine chancer 
for at blive optaget i celloklassen ved 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst i Wien.  

Rostropovitch

Det var i 1985, og jeg havde ringet til 
Herzer for at forsikre mig om, at jeg 
ikke rejste derned forgæves; men efter 
samtalen kom jeg noget i tvivl.
På det tidspunkt studerede jeg ved Det 
Jyske Musikkonservatorium, og som 
et led i min solistuddannelse havde jeg 
valgt at studere et år i udlandet. Valget 
faldt ret naturligt på Wien, bl.a. fordi jeg 
kendte den danske cellist ved Wiener 
Philharmonikerne, Jørgen Fog. Det var 
Jørgen, der havde bragt mig i kontakt med 
Professor Herzer, der foruden at være 
ansvarlig for 30 elever ved Hochschule 
også var solocellist i Philharmonikerne.  
Det var alment kendt, at det hovedsagelig 
var Herzers elever, der assisterede i or-
kestret, og det var for mig den bedste gule- 

rod for at søge ind på skolen. Men jeg 
skulle altså præstere på et overjordisk ni-
veau for overhovedet at have en chance…  
På trods af de noget dystre udsigter tog 
jeg alligevel turen til Wien for at gå til 
optagelsesprøve. Jeg husker, at jeg følte 
mig rimeligt godt forberedt, men bedre 
end Rostropovitch?... Ved prøven fik jeg 
kun spillet brudstykker af mit repertoire, 
sammenlagt ca. 5 minutter, og jeg tænkte, 
at de nok bare ville komme videre med  
mere interessante kandidater. Ved prøve-
spillets næste pause fløj døren til salen op 
og Herzer  kom farende ind som en raket, 
lige hen til mig og nærmest råbte mig op 
i ansigtet:
”Herr Ehde, de har spillet fantastisk, 
endnu bedre end Rostropovitch. De er 
meget velkommen i min klasse i morgen. 
Vi starter kl. 10!”.

Min lærer Wolfgang Herzer

Et orkester i forandring
Jeg skal her påpege, at mine skriverier 

her i bladet hovedsagligt omhandler de 
år, jeg fungerede som fast assistent ved 
Wiener Philharmonikerne 1987-89 og de 
lejlighedsvise indhop, jeg gjorde i orkes-
tret mellem 1989 og 2004. Meget har siden 
forandret sig, der er nærmest indtrådt et 
generationsskifte, og man har accepteret 
kvinder i leddene! Dengang var der kun 
herretoiletter på Staatsopers orkesteretage, 
og kvinder lyste tilværelsen op som so-
lister eller som harpenister i orkestret -  en 
150 år gammel herreklub med traditioner 
og attituder, som nu gennemgår en til-
pasning til den tid, vi lever i. På godt og 
ondt måske; jeg ”manglede” ikke noget 
i orkestrets sammensvejsede mentalitet 
og muskuløse spillestil, men musik har 
jo også en feminin side, som kvinder nu 
kan tilføje, såfremt de også vinder de så 
prestigefyldte og strenge prøvespil.
Det er også vigtigt at huske, at Wiener 
Philharmonikerne først og fremmest er 
et operaorkester. Går man til prøvespil, 
er det altså i Orchester der Wiener 
Staatsoper, man søger stilling. Efter et 
par års prøvetid har man ret til at kalde 
sig for Philharmoniker. De indspilninger, 
koncerter og turnéer, Philharmonien spil-
ler, er en ”hobbyvirksomhed”, der ledes 
af orkestermedlemmerne selv med en 
ansat administration og planlægges i tæt 
samarbejde med operaen.

John Ehde

Debut i Lucia 
”Hvis de præsterer efter forventning, Herr 
Ehde, kan det være, at vi ved lejlighed sæt-
ter dem ved siden af Herr Fog i operaen”. 
Det sagde Professor Herzer til mig ved 

starten af mine studieår i Wien i 1985. Der 
skulle gå ret præcist to år, inden det blev 
til virkelighed. Det var ved en forestilling 
af Donizettis Lucia di Lammermoor med den 
storslåede Edita Gruberova i hovedrollen. 
Jeg havde set forestillingen et antal gange 
fra ståpladstribunen og var helt slået ud 
af den overdådige sangpræstation, or-
kestrets mageløse sammenspil og kraft 
- og publikums medleven, der gejlede 
sangerne op til ekstase. Nu skulle jeg 
være en del af det, og det glædede jeg mig 
ufatteligt meget til, bortset fra at jeg ikke fik 
én prøve. I Wiener Staatsoper prøver man 
nemlig kun op til premiereforestillinger 
og ny-indstuderinger, samt enkelte gange  
når det bliver forlangt af nogle af 
superstjernerne. 

Min eneste mulighed for at blive bekendt 
med cellostemmen var at hente stemmerne 
i orkestrets nodearkiv før forestillingen og 
forsøge at danne mig et overblik over de ca. 
100 siders musik. Var man heldig, kunne 
man tilbede sig en hurtig gennemgang 
med Herzer eller en studiekammerat, der 
havde spillet forestillingen, for at få et praj 
om tempi, vigtige overgange og ”steder”, 
man skulle øve på, så godt man nu kunne. 
Jeg husker, at det var både forvirrende og 
overvældende at sidde indeni den store 
musikmaskine, hvor jeg oplevede det, 
som om at alle bare kørte deres eget løb 
og trykkede den af uden at tage hensyn 
hverken  til dirigenten eller sidemanden. 
Jeg sad den aften ved siden af en meget 
rutineret Philharmoniker, Herr Siegl, der 
førte mig igennem operaen med fast hånd. 
Solocellist var Herzer, min lærer, og jeg 
var strategisk placeret på anden pult, så 
jeg kunne ikke ”skjule” mig på nogen som 
helst vis. I første pause drejede Herzer sig 
om og spurgte Siegl:
”Na, wie geht´s mit Ihm”? og nikkede 
sarkastisk mod mig.
”Naja, es geht..” svarede Siegl lige så 
sarkastisk, og jeg kunne bare synke ned 
gennem operagravens beskidte gulv af 
skuffelse. Dette var nok både min første 
og sidste optræden i det renommerede 
orkester, tænkte jeg. Men … i pausen greb 
sportsmanden og kamikaze-cellisten fat 
i mig, og jeg tænkte, at jeg ikke havde 

noget at tabe, og at jeg i det mindste måtte 
prøve at vise dem mit rette jeg. Så i anden 
akt tog jeg chancen og forsøgte at læse 
så meget foran, jeg kunne, for at være 
sikker på, hvad der kom. Jeg huggede 
på subito-forte indsatser og accenter og 
lagde hele min sjæl i de store tuttipassager 
og mellemspil.  Da gik det op for mig, 
hvorfor det orkester lyder så fantastisk: 
når alle er med og styrer og tager initiativ 
med deres individuelle spillestil og e- 
nergier, findes der kun én mulighed for, 
hvor en indsats eller en attak kan komme, 
og hvor stort et rubato skal være etc. Dette 
og en konstant lytten på sangerne skaber 
det unikke og levende sammenspil, som 
kendetegner Wienerne. Det var ”ren 
gåsehud” at opleve, at man var med til 
at forme den store lyd, men der kræves 
total koncentration og engagement, og 
at man aldrig tøver. Et par gange under 
forestillingen svingede Siegl sin bue-arm 
ind over mine arme, så min cello og jeg 
var ude af stand til at spille. Dette for  
at forhindre, at jeg spillede ”solo” i en 
generalpause eller andet stop, der ikke 
altid stod så klart i noden. Pyh ha! Jeg gav 
alt, hvad jeg havde og efter forestillingen 
var slut, skreg publikum som ved en 
vild fodboldkamp. Der var fuldstændig 
tumult, og man kastede blomster op på 
scenen til Gruberova. 

Orkestret har den tradition, at når en 
kollega har leveret en god præstation i en 
solopassage, så kan man sende en mønt 
afsted mellem musikerne, så den til sidst 
når den pågældende kollega med hilsen. 
Dengang i 80’rne var det stadig Schilling, 
der var valuta i Østrig, og normalt sendte 
man en 1-schillingmønt til kollegaen, som 
tegn på sin begejstring. Da Siegl tog mig i 
hånden for at sige tak for i aften, var der 
også en mønt : En 10-Schilling!! ”Gute 
Nacht Herr Ehde. Bis dem nächst!”
(Jeg har stadig den 10-Schilling mønt!)

La Bohéme ”uden” dirigent
I Wiener Staatsoper er det ikke kun 
operaerne, der skifter hver aften, men stort 
set også dirigenterne. Dirigenter kan her 
komme på en slags prøvedirektion, hvilket  
må være et uhyre pres for dirigenten, 

John Ehde og Claudio Abbado

da det for det meste foregår helt uden 
prøver. Det er på en måde unfair, 
da dirigenten ikke får den helt store 
mulighed for at folde sig ud og vise sit 
rette jeg. På en anden måde er det jo de 
aftalte præmisser.  Et ”held i uheld” er, at  
wienerne kan hele basisrepertoiret af ope-
raer nærmest udenad og derfor har over-
skud til både at lade dirigenten være med 
og lege eller holde ham helt udenfor den 
aktive påvirken af musikkens gang. Som 
nybagt assistent i et så ”selvspillende” or- 
kester, kan det virke lidt skræmmende, at  
dirigentens rolle mange gange er tem-
melig perifer og mere rådgivende, end 
noget man rent faktisk kan rette sig efter. 
Når orkestret havde stemt og sad parat i 
graven, spurgte jeg af og til min kollega, 
hvem der dirigerede i aften. ”Aner det 
ikke, og det interesserer mig heller ikke”, 
var oftest svaret. Når dirigenten derefter 
trådte ind i graven, det kunne f. eks være 
en yderst rutineret, ældre kapelmester fra 
et tysk operahus med stift blik, gik der 
nogle gange et støn gennem orkestret: 
”Åh nej, ikke HAM. Ham skal du i hvert 
fald IKKE følge!” OK, hvad så? tænkte jeg, 
med en følelse af at sidde på bagsædet i en 
bil, der pludselig havde mistet både rattet 
og chaufføren ... 
En sådan aften var min første forestilling 
af Puccinis La Bohème. Jeg havde kigget 
på de svære steder i cellostemmen, men 
når man ikke kender de pågældende 
tempi og overgange, er det alligevel den 
første forestilling, der er den afgørende 
lektion i, hvad det egentlig går ud på. 
Man siger, at den første forestilling, man 

fortsættes på næste side....
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spiller af en opera, er et stort kaos; den 
anden går lidt bedre, men den tredje er 
den  sværeste, fordi man dér tror, at man 
kan det! Jeg var frem for alt forberedt på 
den følsomme start, hvor dirigenten slår 
pinden ned, og orkestret eksploderer i den 
kendte unisone nedgang: ”PA-DAM PAM 
PAM ”, der er Bohèmes kendetegn. Det, 
der nu skete, foregik indenfor brøkdelen 
af et sekund, men føltes for mig som 
en evighed: Aftenens dirigent, som jeg 
venligt, men bestemt var blevet beordret 
ikke at følge, høvlede taktstokken ned og: 
DER KOM IKKE EN LYD!!!

Min bue sad limet til C-strengen, og hvis 
det ikke havde været fordi, jeg havde 
opøvet en ekstrem lydhørhed for, hvornår 
man skulle spille og frem for alt ikke spille, 
så havde jeg her spillet min første solo 
i Wiener Staatsoper. Efter dirigentens 
rådgivende nedslag (”nu må I godt spille, 
meine Herren”) husker jeg, at solocellisten 
kastede et blik over til koncertmesteren 
og at, efter et samlet hovednik, drønede 
orkesteret ind med den kromatiske fanfare 
PA-DAM PAM PAM! 

”Aha”, tænkte jeg, med en følelse af 
både angst og en smule irritation. Det er 
altså dem, der bestemmer i aften, ikke 
dirigenten! I min noget paralyserede si-
tuation sad min tykt harpiksbelagte bue 
stadig naglet til min C streng, og der gik 
adskillige takter, før jeg kom til hægterne 
igen og faldt  ind i musikken. Og mig, 
der havde glædet mig  sådan til den be-
gyndelse. Min kollega smilede til mig på 
en måde, der sagde alt: ”sådan har det 
engang været for os alle”!

Af og til følte jeg dog stor medlidenhed 
med dirigenter, der måtte se sig overkørt 
af den store orkesterorganisme, der med 
stor lytten og musikalsk fornemmelse 
formåede at styre såvel overgange som 
rubati, hvor den stakkels dirigent bare 
havde at ”hænge på”. Dette, må dog 
siges, er en del af det interne spil, der 
foregår mellem orkester og dirigent, som 
kun kan mærkes ”indefra” og ikke ude fra 
publikumsrækkerne. Efter en sådan aften 

Fra harpen set sidder jeg som den 1e cellist i rækken 
mod højre, med buen på nodestativet. Zubin Metha 
står lige foran mig.

smagte ”ein Krügel bier” ekstra dejligt, 
sikkert også for den kære kapelmester.

Don Giovanni med solo
Jeg fik faktisk en solo i Wiener Staatsoper, 
om end på en ubevidst og fuldstændig 
uforberedt måde. Jeg spillede Mozarts 
Don Giovanni i en lidt mindre besætning 
med kun 4 cellister i gruppen. Ved den 
pågældende forestilling var Professor 
Herzer (min lærer) atter solocellist, og jeg 
sad på anden pult med en Philharmonisk 
kollega. I Mozarts operaer er der som 
bekendt mange arier, hvor sangsolisterne 
får lov at folde sig ud på vidunderlig vis, 
og her kan der nogle gange være brug for 
en endnu tyndere orkesterklang for at give 
sangerne fuld frihed. Akkompagnementet 
er tit enkelt i strukturen, men også 
rubato, hvor man må være yderst lydhør 
og reagere mere på sangerne end på 
dirigenten. Ved en af disse arier stod der 
”kun 2 celli” i noden, og lige inden den 
skulle begynde, vendte Herzer sig om, 
pegede i noden og derefter på mig og 
ham. Dvs: jeg skulle sammen med Herzer 
og en kontrabassist udgøre basgruppe 
i arien, der gik i langsom 3/4 takt. Jeg 
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fik stærk hjertebanken og var meget 
fokuseret, men det var svært  at være helt 
sikker, da jeg ikke kunne se Herzers bue. 
Derfor holdt jeg en anelse lav profil for 
ikke at spille for tidligt i den  rubaterede 
arie. Lige pludselig ser jeg, at Herzer og 
de andre kolleger begynder at trække på 
smilebåndene og rystede af undertrykt 
grin. ”Hvad foregår der mon her?” tænkte 
jeg noget forvirret, mens jeg fortsatte 
med at spille. Da jeg løftede mit hoved en 
smule over nodestativet, opdagede jeg til 
min forbavselse, at Herzers bue spillede i 
luften, og at jeg altså var den eneste cellist, 
der spillede! Jeg fik koldsved og blev også 
ret sur, da jeg gerne havde taget tjansen at 
styre lidt mere, hvis jeg havde  opdaget 
muligheden noget før. Bagefter kunne jeg 
regne ud, at dette var en måde at teste de 
nye substitutter på, men sikkert også en 
måde for de ansatte at gøre hverdagen en 
smule mere underholdende.

Læs i næste nummer om Pavarotti i Tosca …

I 2014 fik en lille gruppe men-
nesker i Svendborg den ide
at afholde en konkurrence for 
unge, klassisk uddannede kordirigenter. 
Det var gruppen bag paraplyorganisa-
tionen SyngSydfyn festivalen, der gik i gang  
med opgaven, som lykkedes i så høj 
grad, at man besluttede at afholde en ny  
konkurrence i 2017: Northern Choir Con-
ducting Competition.
Takket være velvilje fra en række spon- 
sorer, herunder ikke mindst Dansk Kapel-
mesterforening, blev det nødvendige øko- 
nomiske grundlag tilvejebragt og konkur-
rencen afholdt.
Forberedelserne til korkonkurrencen be-
gyndte allerede i 2015, ikke mindst med at 
rejse penge til projektet og planlægge re-
pertoiret, udvælge en dommerkomité og i  
øvrigt udvide konkurrenceområdet, så det 
i år foruden alle de skandinaviske lande 
også omfattede de baltiske lande, Nord- 
tyskland, England, Skotland og Irland. 
Kriterierne var, at deltagerne (udover den  
fornødne uddannelsesmæssige baggrund) 
skulle være født 1980 eller senere og være  
født i/ bosat i/ studerende eller arbej-
dende fast inden for det nævnte geo-
grafiske område. Resultatet af dette blev 
et ansøgerfelt, hvor der var deltagere med 
japansk, sydeuropæisk, sydamerikansk og  
endda australsk baggrund. Alle var om-
fattet af kriterierne, mens vi måtte afvise 
tre ansøgere fra Rusland og Hviderusland. 
I alt var ni nationaliteter repræsenterede 
blandt de udvalgte, herunder én dansk del- 
tager. Det viste sig i øvrigt, at der stort set var  
lige mange kvindelige og mandlige del-
tagere. 33 meldte sig inden for tidsfristen. 

dansk kapelmesterforening sponsorerer 
1. prisen ved 

nordisk kordirigent-
konkurrence AfHoldt  
i svendborg - juni 2017
af Inger Allan Vi havde afsat 15 pladser oprindeligt, men 

valgte at udvide til 18, da interessen var 
overvældende. 
Deltagerne skulle igennem tre udskillel-
lelsesrunder. Den første gik ud på at 
finde de 18, der skulle møde op til kon-
kurrencen, og dommerkomiteen kom på  
hårdt arbejde. Alle deltagere skulle nem- 
lig fremsende uredigeret lyd- og video-
dokumentation af temmelig ny dato, så 
der var noget for dommerne at tage fat på!
Dommerkomitéen bestod af David Hill 
(BBC, UK), Mats Nilsson (Sverige) og 
gengangerne fra den første konkurrence 
Mogens Dahl og Alice Granum. Jury-
leder var igen Povl Balslev, stifteren af  
SyngSydfyn. Desuden deltog Poul Emborg  
som dommer i de runder, hvor DR Vokal-
Ensemblet var med.
I første egentlige konkurrencerunde blev 
der fremført satser af Vagn Holmboe 
med Det Fynske Kammerkor. Det var en 
”lige på og hårdt-situation”, hvorefter ni 
deltagere gik videre til 2. runde.
Derefter ankom så DR VokalEnsemblet. 
Repertoiret var Brahms Waldesnacht og 
Dein Herzlein mild, som koret efter ni gen-
nemsyngninger mente, de nok ikke ville 
glemme lige med det samme!
Med til 2. runde hørte også en korprøve 
med et amatørkor. Til lejligheden var der 
to sydfynske kor, Svendborg Kammerkor 
og Vester Skerninge Sangkor, som på skift 
skulle indstudere Elgars Motet Ave Maria.
Herefter udvalgtes så de tre finaledeltagere.
Det blev Aivis Greeters (Letland), Edward 
Arnanian-Cooper (australsk/belgisk, men 
studerende i Finland) og Jurgita Cesonyté 
(Litauen), der gik til finalen - og de blev 
også endeligt placeret i den rækkefølge. 
Aivis vandt 1. prisen, mens Edward blev 

nr. 2, og Jurgita fik 3. prisen, men modtog 
også Publikumsprisen.
Finaleprogrammet med DR VokalEnsem-
blet bød på udfordringer, der var til at 
tage og føle på. Med ½ times forudgående 
prøve til hver (og med dommerne sid-
dende på sidelinjen) skulle de tre finalister 
igennem H. Schütz’ Die mit Tranen sähen 
og et dugfrisk bestillingsværk Odi et amo 
af John Frandsen samt Vaughan Williams’ 
3 Shakespeare Songs.

Konkurrencen var velbesøgt (der var gratis 
adgang), og medierne viste stor interesse 
og bakkede godt op om konkurrencen. 
Sponsorerne var også imødekommende, 
og DR har tilbudt yderligere samarbejde 
til den næste konkurrence, som vil finde 
sted i 2020. Styregruppen overvejer lige 
nu, om de skal tage springet fuldt ud og 
gøre konkurrencen international eller 
holde den inden for Europa i 2020 og 
derefter åbne helt op i 2023. Det  hænger 
sammen med, om vi har arbejdsressourcer 
nok til arrangementet. Årets konkurrence 
blev afviklet af fire frivillige personer 
med tre-fire hjælpere under selve kon-
kurrencedagene.

Afslutningsvis 
vil jeg gerne på 
styregruppens 
vegne udtrykke 
vores store glæ-
de og taknem-
melighed over 
for Dansk Kapel-
mesterforening, der også denne gang stod 
som sponsor for 1. prisen (på 3000 Euro). 
”I troede på os og støttede os allerede 
første gang, og nu gjorde I det igen. Vi kan 
ikke sige tak nok, og håber på, at I også vil 
være med i 2020”.



et sådant liv er et ganske andet, end det 
jeg har fået. Jeg skal dagligt veksle mellem 
at knibe mig i armen og synke en klump 
i halsen for at forstå, at jeg på en eller 
anden mirakuløs måde er landet her på 
Christianshavn med en dejlig mand og 
datter. Og tilmed har fået musikken med 
mig i livet.
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mine oplevelser 
som operAdirigent 
i indien af Maria Badstue

Jeg var assistent for Esa-Pekka Salonen i 
London, da jeg stødte på grundlæggerne 
af Giving Voice Society, som arrangerer 
opera i Indien. En uge senere blev jeg 
tilbudt at springe ind som dirigent i juni 
måned på Cimarosas opera Il Matrimonio 
Segreto ved Royal Opera House of Mum-
bai med prøvestart en måned senere. 

Mumbai er ikke hvilken som helst by for 
mig. Jeg er født dér (troede jeg indtil d. 25 
juni 2017, men det vender jeg tilbage til), og 
det var ikke uden betænkeligheder, at jeg 
sagde ja til opgaven - ikke pga. musikken, 
men snarere pga. netop dét land; som 
adopteret tror jeg, at man lærer at vænne 
sig til, at det er et grundvilkår i tilværelsen 
at ”stikke ud”. Jeg har derfor brugt en 
stor del af livet på at vænne mig til ikke 
at tænke for meget over, at jeg i en dansk 
kontekst jo faktisk ser ganske anderledes 
ud. Dette er også grunden til, at jeg ikke 
har besøgt Indien, siden jeg blev adopteret 
derfra som fem måneder gammel baby, 
og invitationen til at vende tilbage som 
dirigent ved Royal Opera House var så- 
ledes en helt speciel og kærkommen mu-
lighed for mig for at stifte bekendtskab 
med mit fødeland.
Royal Opera House i Mumbai er smukt - 
nyrenoveret og overdådigt dekoreret med  
guld, plys og røde løbere. Det genåbnede 

i 2016 efter 23 års lukning. Produktionen 
og jeg selv fik gode anmeldelser og stor 
opmærksomhed fra international, indisk 
og dansk presse.
 

Og jeg elskede at være i Indien! Jeg tror, 
at det er svært at forklare, hvordan det 
er at vokse op uden nogen omkring sig, 
der ligner én selv. Følelsen af at stå ude i 
lufthavnen i Mumbai og for første gang i 
mit liv være omgivet af mennesker, som 
ligner mig selv, var fantastisk, og det 
rørte mig til tårer flere gange under mit 
ophold. Jeg voksede op i Thisted i 80erne 
og 90erne, hvor der på det tidspunkt 
næsten ikke var andre borgere med anden 
etnisk oprindelse end dansk. Jeg husker, 
hvordan jeg som barn engang så en afri-
kansk kvinde og spurgte min mor, om 
jeg ville komme til at se sådan ud, når jeg 
blev voksen. Jeg havde ingen anelse om, 
hvordan voksne, indiske kvinder så ud.
I perioder har jeg tænkt meget over para- 
dokset i at gå rundt i Danmark i luksuriøse 
omgivelser, når ens livsbane er startet fra  
et helt andet og meget fattigt udgangs-
punkt. At gå rundt i et operahus i Mumbai 

og være omgivet af guld og plys, mens 
man lige udenfor døren ser børn, der bor 
på gaden og samtidig ved, at man selv 
kunne have været blandt dem, gjorde 
kun paradokset endnu større, og det gav 
selvfølgelig en del tanker til bearbejdelse.
Indien er  i det hele taget enormt kontrast-
fyldt. Jeg boede hos en af landets rigeste 
familier og var omgivet af tjenere, over-
dådighed og vagter overalt. Selv i dette 
rige kvarter bor der mennesker på gaden. 
Men i 2020 står Indien for 28% af den 
samlede arbejdskraft på kloden(!), og i 
landet med den tordnende økonomi og en 
middelklasse på 300 millioner mennesker, 
samt en befolkning med stor interesse for  
kunst, kultur, yoga og alle mulige spiri-
tuelle retninger, tænker jeg, at man kan 
have stor glæde af vestlig, klassisk musik.  
I øjeblikket nyder vestlig, klassisk musik en 
smule momentum i Indien. Man vil gerne 
investere og udvikle mulighederne. Men 
traditioner kan som bekendt ikke købes 
for penge, og det største problem er den  
store mangel på dygtige musiklærere, der 
kan lære befolkningen at spille og være 
med til at skabe en tradition. Tænk, hvis 
man kunne få 1,2 milliarder indere i spil.
Under mit ophold i Indien mødte jeg 
utroligt mange høflige, ordentlige, be-
tænksomme - ja kort sagt - dannede men-
nesker. Og der findes kurser dernede, 
hvor man lærer at værdsætte vestlig klas-
sisk musik. Man lytter til store værker og 
taler med en fagperson om, hvorfor og 
hvad der er vigtigt og interessant. Måske 
vi skulle begynde at afholde sådanne 
folkeoplysende tiltag i Danmark...
Hjemme i Thisted har vi en mappe med 
alle mine adoptionspapirer og korres-
pondancen med adoptionsbureauet fra 
dengang i 80´erne. Jeg har altid fået at 

vide, at jeg er fra Mumbai og har aldrig 
haft behov for at åbne mappen. Da jeg en 
uge før min afrejse åbnede den, kunne jeg 
læse, at jeg er født i en mindre by, der lig-
ger 8 timers kørsel fra Mumbai. Byen er et 
vigtigt, helligt sted for hinduer og er hvert 
år mødested for en million pilgrimme. 
Min historie har tilsyneladende vakt op-

azz klummen

   
af Jacob Anderskov

   Foto Steen Tronsgaard

Jazzhouse har valgt at flytte til Nørrebro. 
Det burde ikke i sig selv være en nyhed, 
som kunne få nogen op af stolen, når man 
tænker på hvilke musikpolitiske strøm-
ninger i dagens Danmark, man ellers kun-
ne vælge at argumentere imod. 
Det mest forstemmende i den sag er 
derfor den måde, som store dele af jazz- 
miljøet valgte at reagere på: Reaktionen 
viser i alarmerende grad, hvilken propor-
tionssans de selvudnævnte jazzlobbyister 
har omkring, hvad der er jazzens og kul-
turlivets udfordringer i dag. 
Ikke så snart var det pixellerede blæk tørt 
på skærmen fra Jazzhouse’s annoncering, 

før en række musikere, som tilfældigvis 
befandt sig på Facebook netop den dag 
(…), mente at kunne bevise at hér, netop 
her, blev Jazzhouse’s despekt for – ja, for 
hvad? – endeligt afsløret. Kunstnerne 
burde om nogen holde på det modsatte, 
nemlig at i en tid, hvor bevillingerne ulyk-
keligvis falder og falder, ser vi da hellere, 
at de berørte kulturinstitutioner vælger at 
spare på huslejen end på indholdet. 
Jeg savner, at den debat, som jazzmiljøet 
tilsyneladende holder så meget af hjemme 
ved det sorte spejl, kunne omhandle noget 
af det, som vi virkelig har brug for at 
arbejde med, lad mig fra hoften nævne: 
- At kulturlivets organisationer gerne 
betaler løn til fastansatte medarbejdere 
eller dyre kommunikationskonsulenter, 
men når det kommer til betaling af 
musikerne, skal man være heldig for bare 
at få hotel og fly dækket. Og at samme 
organisationer, som burde arbejde for 
musiklivets interesser, dermed de facto  
kommer til at medvirke til en afprofes-
sionalisering af hele området.
- At DR, trods den velkomne lukning af 
X faktor, stadig mangler at demonstrere, 

at man på TV er oprigtigt interesseret i 
kvalitetsbåret musikformidling. De men- 
nesker, som – med eller uden talent – 
finder vej til skærmen i DR, bliver sjovt 
nok dem, som Familien Danmark bagefter 
er parat til at forlade sofaen for at opleve 
til koncert. DR har svigtet sit ansvar netop 
her i eklatant grad. DR har en forpligtelse 
til at spille dansk musik, også i fjernsynet, 
og det er forhåbentlig snart slut med 
påstanden om, at X faktor udgør en del 
af DR’s opfyldelse af den forpligtelse. 
Dansk kvalitetsmusik har brug for skærm- 
tid, ikke fordi udøverne har brug for, 
at nogen elsker dem, men fordi det vir- 
ker undergravende for det professionelle 
miljøs økonomi, hvis DR implicit pos-
tulerer, at vinderne af et antimusikalsk 
talentshow er sammenlignelige med et 
professionelt niveau. 
Ikke pga den latterlige fornærmelse, der  
ligger deri, men fordi det styrer befolk-
ningens interesse for at gå til koncerter i 
en retning, hvor man ikke længere går ud 
for at høre god musik, men kun forlader 
sofaen for at se dem fra fjernsynet.

sigt – givetvis pga. Indiens historie med 
kastesystemet, hvor langt fra alle får en 
chance i livet.  
Under prøveforløbet med operaen endte 
jeg således en dag på forsiden af Times of 
India - verdens største engelsksprogede 
avis. Dette bragte mig på mirakuløs vis i 
kontakt med en kvinde fra organisationen, 
som driver det børnehjem, jeg kommer fra. 
Desværre var toget voldsomt forsinket, 
den dag jeg havde mulighed for at tage 
derud, så det nåede jeg desværre ikke, 
men organisationen driver et tilsvarende 
børnehjem for drenge i Mumbai, som jeg 
besøgte. Drengene får dækket basale be-
hov som mad og skolegang, og i det hele 
taget gøres der et kæmpe stykke arbejde 
for de 60 drenge mellem 6-18 år, som er  
fordelt på 2 rum(!). Det, der slog mig 
mest, var den totalt fraværende mulighed 
for stilhed og privatliv samt den enorme 
mangel på stimulans. Udgangspunktet i 
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af Claus Møller

Ledelse er et samspil mellem 
mennesker, som ønsker at nå 
fælles mål med fælles midler. 
Det kræver særlig viden om metoder til  
at definere og løse problemer, imp-
lementere løsninger og kommunikere. 
Ledelse udøves således af mennesker, in- 
dividuelt eller som gruppe, og essensen  
af ledelse er den enkeltes ledelsesadfærd. 
Ledelsesadfærd udøves, når en person  
i samspil med andre relevante personer  
finder ud af, hvor man skal hen 
(målsætnings-adfærd), hvordan man kom- 
mer derhen og løser de problemer, der op-
står undervejs (problemløsnings-adfærd) 
og kommunikerer, så alle involverede har  
samme billede af mål og midler i processen 
(kommunikations-adfærd). 

Problemløsnings-adfærd indebærer, at 
man identificerer og eliminerer problemer 
og hindringer på vej mod målene. Det er 
ikke altid let at nå målene. Det kræver lø- 
bende problemløsning. Problemer løses  
forskelligt: Nogle tænker, før de handler.  
Andre handler, før de tænker. Nogle eks-
perimenterer. Andre taler og ræsonnerer. 
Og så er der dem, der prøver at undvige 
problemerne eller lader som om, de ikke 
eksisterer. Mange af de problemer, som 

i sidste nummer Af kApelmesteren skrev clAus møller 
om målsætningsAdfærd, som er en Af de tre former for 
Adfærd, der er de bAsAle elementer i ledelse. 
Her vil HAn beskrive den Anden form:

problemløsnings-
Adfærd

mennesker, teams og virksomheder står 
over for, kan føres tilbage til manglende 
problemløsningsadfærd.

gyldne regler for problemløsning
Et problem er ikke et problem 
På grund af den negative ladning der lig-
ger i ”problem”, kan man jo i stedet kalde 
det og tænke på det som en ”opgave”, der 
skal løses. Så bliver det nemmere at skabe 
positiv energi omkring opgaven og få den 
fra hånden uden for megen bekymring og 
stress.

To slags problemer 
Del dine problemer op i to: dem, du kan 
gøre noget ved, og dem, du ikke kan gøre 
noget ved. Stop øjeblikkeligt med at bruge 
tid, energi og tanker på de ting, du alligevel 
ikke kan gøre noget ved. Tryk på ”delete” 
knappen. Så har du meget mindre end 
halvdelen af problemerne tilbage. Mange 
mennesker, teams og organisationer bru-
ger mere tid på at diskutere og finde 
syndebukke for de problemer, de ikke kan 
gøre noget ved – end på at løse dem, man 
kan gøre noget ved. 

Hvem ejer problemet?
Mange finder det svært at acceptere, at det 
er en selv, der er problemet, og at løsningen 
er at ændre egen og ikke andres indstilling 
og adfærd. Når du peger med én finger 
på en anden for at placere ansvaret for 
problemet, må du ikke glemme, at der er 
tre fingre, der peger på dig selv.

Er det den anden, der misforstår mig – eller  
er det mig, der ikke har udtrykt mig klart?!

Vær klar over at problemet findes
Problemer, man ikke er bevidst om, kan man 
ikke gøre noget ved. Mange problemer 
kan være svære at få øje på: destruktive 
følelser, stemninger og holdninger, der 
kan føre til en virksomheds, et teams eller 
et parforholds ophør.
Mange virksomheder har alvorlige ud- 
fordringer, som burde blive bragt op til 
overfladen. Tit er det offentlige hem-
meligheder, som ingen vil sige højt, lige- 
som i ”kejserens nye klæder”. Medar-
bejderne ved ofte meget mere om, hvor- 
dan tingene fungerer i hverdagen ude  
i organisationen, end lederne. Ingen tør  
dog sige tingene, som de er, kun som  
topledelsen ønsker at høre dem. Derfor  
opdages store fejl og uhensigtsmæssig-
heder for sent. Hvis ikke medarbejderne 
siger noget, vil det være en god idé at 
spørge dem.
Hvis de ansatte frygter eller har mistillid 
til ledelsen, holder de deres viden for sig 
selv. De tør ikke kritisere, komme med nye 
idéer og forslag, de siger ikke fra, selvom 
de kan se, at der er ved at opstå skadelige 
eller farlige situationer. Konsekvensen 
heraf kan være skæbnesvanger for 
virksomheden, både menneskeligt og 
økonomisk. Kreativitet og nytænkning 
bliver de første ofre. Positiv energi, 
initiativ, loyalitet og engagement erstattes 
af apati og rygtespredning.

Vær motiveret til at gøre noget ved det
Når fejl og problemer er erkendte, skal de 
løses og ikke blot begrædes eller fejes ind 
under gulvtæppet. Mange topledere ser 
udfordringer og problemer på arbejds-
pladsen, som de ikke tør løfte sløret for.  
Dels fordi de er bange og ikke ved, hvor-
dan de skal håndtere den konflikt, som det 
måske vil medføre, eller fordi de tror, at 
slaget på forhånd er en tabt kamp. En god 
leder er ikke konfliktsky, men ønsker, at 
fejl og problemer bringes op til overfladen.
Hvis medarbejderne ikke tør udfordre 
ledelsen og ikke tør sige den ubehagelige 
sandhed højt, er fejlen ofte lederens. Som 
leder har du stor indflydelse på kulturen i 
organisationen, og hvordan du håndterer 
kritik, feedback og fejl, afgør, hvor robust 
en organisation du har. Mange succesrige 
ledere vil udfordres, og er ikke bange for at 
tage fejl og ændre kurs. De vil hellere have, 
at fejl bliver bragt til overfladen, end at 
alle er enige. Derfor ansætter de også ofte 
mennesker omkring sig, som er markant 
anderledes end dem selv. De er ikke bange 
for diversiteten, dialogen eller konflikten. 
Kendetegn ved en sund virksomheds- 
og teamkultur er ærlig feedback. Fejl 
bliver bragt op til overfladen, så man kan  
lære af dem og undgå gentagelse. Der er  
fokus på at løse problemet – ikke kun 
tale om det - og alle ved, at man ikke 
bliver fyret, hvis man laver en fejl.  

Definer det egentlige problem
Søren Kierkegaard sagde ”mennesker 
er sjældent vrede over det, de tror, de 
er vrede over”. Selvom problemet ved 
første øjekast kan se ud som ét, kan 
det godt vise sig at være et helt andet. 
Hvis man ikke er klar over det, er det 
sandsynligt, at man ”ordinerer medicin” 
til at kurere symptomerne og ikke den 
underliggende årsag. Det vil sige, at 
problemet bliver ved med at eksistere. I 
mange virksomheder nævnes ”for lidt 
information til medarbejderne” som ho-
vedårsag til manglende engagement og  
loyalitet. Sandheden er måske, at de 
ansatte ikke har tillid til ledelsen, er bange 
for den, eller at der ikke gives tilstrækkelig 
anerkendelse for en god indsats. 

Fokuser på ét problem ad gangen
Lav ikke kun lange lister over problemer. 
Vælg ét ad gangen, sæt fokus på det, og 
få det løst. Anvend de følgende råd og 
inspirationer ved løsning af hvert problem.  

Generer mulige effektive løsninger
For hvert problem drejer det sig om at 
være kreativ, bruge sin forestillingsevne, 
anvende tilgængelige informationer og 
indhente relevante personers input til at 
generere nogle mulige effektive løsninger. 
Vurder fordele og ulemper ved hver 
løsning.

Vælg en løsning og implementer den
Effektiv problemløsning kræver beslut-
ningstagen. Evne til at træffe beslutninger 
er en afgørende succesfaktor – i hvert 
fald for ledere. En god beslutning er 
naturligvis bedre end en dårlig, men til 
tider kan en dårlig beslutning være bedre 
end ingen beslutning. Fordi det er de løse 
ender – både privat og på arbejde - der 
stresser os. Når løsningen er valgt, skal 
den implementeres. Lav en plan for hvad, 
der skal gøres, hvem der skal gøre det og 
hvornår. Og følg op!

Lev med løsningen eller lav den om
Når beslutningen er truffet, og løsningen 
af problemet er ført ud i livet, så lad være 
med at gruble så meget over, om det nu 
var den rigtige løsning…? Det er bedre 
at komme videre med at løse andre 
problemer og opgaver. Så får du mere fra 
hånden. Vurder resultatet. Hvis løsningen 
viser sig at være helt forkert, så slik dine 
sår og lav den om.

Kræv problemløsningsadfærd fra andre
Det er ikke et ukendt fænomen, at 
mennesker sidder tilbagelænede på 
tilskuerpladserne og påpeger problemer. 
I gode teams, organisationer og for 

den sags skyld familier og naboskaber 
inspireres alle  til ikke blot at påpege 
problemer, men samtidig at have tænkt 
over og komme med forslag til løsning 
af dem.  Det vil medvirke til at udvikle 
mennesker, få flere problemer løst og til 
at forbedre effektiviteten, en kollektiv 
ansvarsfølelse og relationerne mellem de 
involverede parter.

Løs de store problemer før de små 
problemer
Mange mennesker har en tendens til at 
udskyde store, vanskelige, konfliktladede 
problemer. I stedet kaster de sig over 
en hel masse mindre gøremål som 
oprydning, arkivering og andet, som ikke 
kræver hovedbrud og større beslutninger. 
Prøv at ændre denne dårlige vane! Hver 
gang, der kan sættes flueben ved et større 
problem, skabes der mere energi og bedre 
resultater. Optimismen, tilfredsheden og 
den positive energi får også et løft. 

Mennesker med problemløsningsevne:
Er gode til hurtigt at genkende og definere 
egentlige problemer. Forsøger at løse dem 
i stedet for at undgå dem. Overvinder 
hindringerne og kommer videre. Skaber 
overblik over problemet, før de forsøger 
at løse det. Samler så meget information, 
som der er behov for. Kan generere 
mulige løsninger og forudse resultatet af 
den ene frem for den anden. Kan tage en 
beslutning, vælge en af løsningerne og 
implementere den. Genbruger effektive 
løsninger i en lignende situation. 

I det næste nummer af Kapelmesteren 
vil jeg fortælle om den tredje form for 
ledelsesadfærd: kommunikations-adfærd. 
Dernæst følger artikler om Employeeship 
og Følelsesmæssig Intelligent Ledelse.

cm@clausmoller.com, www.clausmoller.com

lederkursus i cotignAc i foråret 2018
Claus Møller afholder kursus i personlig udvikling og ledelse på dansk:   
3. til 8. marts (PL 88). Læs om kurset og se billeder fra Cotignac i Blad 57  
(alle blade findes på hjemmesiden). Man kan søge DK om tilskud til kurset. 
Skriv til sekretæren: sekretaer@kapelmesterforening.dk



nye udgivelser
joHn Høybye  
- ny nodeudgivelse 
og cd
SOLSKIn Og SOrTEn MuLd
Suite for Kor og Instrumental
-ensemble. Partitur, 
korpartitur og Cd

Musik: John Høybye
Tekst: georg Metz

”Solskin og Sorten Muld 
har Grundtvigs be-
rømte digt: ”Hvad 
solskin er for det
sorte muld” som inspiration og udgangs-
punkt. Det er bestilt af Grundtvigs Høj-
skole, og handler om dét, der forener os  
måske mere end noget andet her til 
lands: fællessangen. Om sangen i høj-
skolen, i kirken, til kor, til højtider, til 
fædrelandet, i alle årstider, i alvor og leg  
og - når lejlighed byder sig - lejligheds-
sange. På CD’en medvirker Diabolus-
koret, Mads Haaber (sax), Mads Granum 
(klaver), Birgitte Lindum (obo), Tine 
Jensen (fløjte), Mikkel Nielsen (bas)
Udkommer august 2017 på Wilhelm Hansens 
Musikforlag.

emil de WAAl 
– ny cd
Old news: 
gamle nyheder

Savner du også mu-
sikken fra Bennys Badekar, Gummi- 
tarzan, Badminton og En by i Provinsen? 
Det gjorde den 50-årige trommeslager 
og kapelmester og har nu sammen med  
80-års fødselaren Nulle, den elektroniske 
artist Band Ane, sangerinden Randi Lau- 
bek, multiinstrumentvidunderet Gustaf  
Ljunggren og flere af de ypperste mu- 
sikere i den nutidige danske jazz ind-
spillet et album med sine ældre danske 
favoritnumre. 
“Det er musikken fra min barndom og 
ungdom, vi spiller her. Musik, som har 
lagt hele grunden for min musikalitet  
og mit meget eklektiske virke med mu- 
sik. Det er derfor meget forskellige, men 
altid virkeligt gode kompositioner, vi 
spiller. Jeg forsøger i stor respektfuld 
kærlighed til denne musik også at 
lægge grunden for, at vi får flere danske 
numre ind på linje med amerikanske 
jazzstandards”.

kAtHrine Windfeld 
– ny cd
Latency 

Medvirkende: 
Trompet: André Bak, 
Rolf Thofte Sørensen, Magnus Oseth. 
Trombone: Mikkel Aagaard, Göran Abelli, 
Anders Larson. Sax: Jakob Lundbak, Jakub 
Wiecek, Roald Elm Larsen, Ida Karlsson, 
Toke Reines. Guitar: Viktor Sandström, 
Bas: Johannes Vaht, Drums: Henrik Holst 
Hansen, Piano + compositions: Kathrine 
Windfeld. 

“Latency” er Kathrine Windfelds andet 
udspil med sit prisvindende big band. 
Hendes første album “Aircraft” udløste 
hele tre DMA-nomineringer og hun vandt 
titlen som ”Årets Nye Danske Jazznavn”. 
Latency har allerede fået internationale 
roser i bl.a. Tyskland og England:

“Windfeld’s band of leading young Scan-
dinavian musicians is as tight and sharp as 
any you’ll hear.”  - The Guardian, UK 

dirigent mAsterclAss 
Jeg var i sommer på en masterclass i 
direktion i Bulgarien under ledelse af 
Martin Åkerwall og Frans Rasmussen, 
som de kalder Orchestral Conductors 
Academy.

Kurset, som varede en uge, bragte 
dirigenter sammen af forskellige 
niveauer og fra mange lande, og vi 
havde et ’øve-orkester’ til rådighed 
det meste af tiden, det velspillende og 
meget samarbejdsvillige Pazardzhik 
Symfoniorkester.  
 
Det er anden gang, jeg er på kurset, og 
begge gange var med noget legatstøtte 
fra Dansk Kapelmesterforening. Jeg er 
ikke den eneste, der vender tilbage - og 
det er der god grund til.

Som musiker (violinist), der er kommet 
ind i direktionsfaget forholdsvis sent (for 
ca. 6 år siden), er det vigtigt for mig at få 
genvej til direktion af større orkestre og 
større symfoniske værker, hvor jeg får 
omgående feedback. Ikke kun fra selve 
lydresultatet, men også via refleksioner fra 
lederne og ved videoevalueringssessioner 
og gruppe-evalueringer. 

Åkerwall og Rasmussen har lavet en 
særlig model. Der er ingen grænser for 
hvor lidt, man skal kunne i direktion for 
at være med i kurset. Vi havde nogle med, 
som aldrig før har prøvet at dirigere. Men 
pudsigt nok er det nogle gange dér, hvor 
det går op for en, at der er nogle basale 
tekniske elementer, som man måske har 
forsømt i ens egen teknik. Man ser også, 
hvad det er, der får orkestret og musikken 
til at virke, ved brug af de mest basale ele-

menter af direktion. Derved kan man 
få en større ydmyghed ved sin tilgang 
og også pille nogle af ens overflødige 
bevægelser væk, som måske tjener 
mere ens eget ego end selve musikken.

Og når det er sagt - at der ingen grænse 
er for hvor lidt, man skal kunne - så er 
der heller ingen grænse for, hvor meget 
man skal kunne for at være med. Der 
er nemlig ingen konkurrence her, og de 
to herrer har skabt en ramme, som er 
menneskelig inkluderende udover at 
være nådesløst krævende for alle.

Kurset endte med en koncert, hvor vi,  
de ni dirigenter, deltes om satser fra  
Brahms 2. symfoni såvel som Beet-
hovens 1. og 2. symfonier. 

Venlig hilsen Jonathan Ofir


