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DANSK KAPELMESTERFORENINGS 

GENERALFORSAMLING 2019
  

Torsdag d. 2. maj kl. 16.00 
I Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

(ved Rådhuspladsen).

Indkaldelse bliver udsendt på mail i april.
Hvis nogle ønsker indkaldelse med post og ikke som Nyhedsbrev på mail, 

så skriv straks til sekretæren, eller læg besked på telefonsvareren.
Da vi sender indkaldelse ud som Nyhedsbrev på mail, 
så tjek, om jeres mailadresse er korrekt i adresselisten 

på vores hjemmeside, ellers skriv til sekretæren.

Vi byder på kaffe og te, vin/øl og vand og en let sandwich.
Medlemmer bosat vest for Storebælt vil kunne få godtgjort

udlæg til en returbillet med DSB (standard).

Den historiske bygning Vartov ejes af Grundtvigsk Forum og er et kulturelt kraftcenter. 
Vartov er en historisk bygning med rødder tilbage til det tidligste København. 

Fundamentet hviler bl.a på resterne af Absalons bymur og på det sted, hvor Tycho Brahe 
en overgang udførte sine observationer. De nuværende bygninger fra 1724-25 var til at 
begynde med hospital.  I dag lægger bygningerne hus til en lang række institutioner, 

centre og aktiviteter, ligesom man i Vartov finder et kollegium for studerende.
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RUNDE FØDSELSDAGE
15. april Kaisa Roose 50 år
19.april Niels Søren Hansen 60 år
29. april Aage Bonde Larsen   100 år
1. maj Allan Bo 75 år
16. maj Krisztina Vas Nørbæk 50 år
9. juni Frans Rasmussen 75 år
12. juni Jesper Lundgaard 65 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

AAGE BONDE LARSEN 100 ÅR
Vores ældste medlem fylder 100 år den 
29. april. Han har været medlem af Dansk 
Kapelmesterforening i 64 år. Han var ak-
tiv indtil for 4 år siden.
Læs mere på bagsiden

ARNE HAMMELBOES REJSELEGAT
Arne Hammelboes Rejselegat 2018 på 
75.000,- kr. er tildelt operachef Lars Ole 
Mathiasen.
Lars Ole Mathiasen modtager legatet som 
påskønnelse for sit store og engagerede 
arbejde med Den Ny Opera, som han har  
fostret og udviklet så markant, at det er  
muligt at gennemføre det gigantiske Wag-
nerprojekt i Esbjerg.
Legatet giver Lars Ole Mathiasen mu-
lighed for at besøge en række operahuse 
- heriblandt Bayreuth - for bl.a. at under- 
søge, på hvilken måde forskellige sceno-
grafiske løsninger påvirker akustikken på 
scenen og oplevelsen ude i salen.
Læs mere i næste blad.
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Kapelmesterforenings

 hjemmeside:
 www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor:  
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NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

ÅRETS FYNSKE JAZZMUSIKER 2018 
blev kapelmester, pianist/organist Henrik 
Sørensen.
Det er Foreningen af Fynske Jazzmusikere, 
som uddeler prisen, der blev indstiftet i 
1983. Prisen blev bl.a. givet til Henrik for 
arbejdet med at gøre NEW Organ TRIO 
til husorkester på Tobaksgaarden i As-
sens med ca. 10 koncerter årligt, og for 
udgivelsen af et anmelderrost live-album 
med trioen i 2018. 

THOMAS DAUSGAARD DIRIGERER 
NEW YORK PHILHARMONIC
IMG Artists meddeler, at Thomas Daus-
gaard havde sin New York Philharmonic 
debut i februar. Dausgaard erstattede 
Zubin Mehta med et nyt program med  
Carl Nielsens Helios Ouverture, Bee-
thovens Klaverkoncert nr. 3 og Schu-
manns Symfoni nr. 2.
Thomas er chefdirigent for Seattle Sym-
phony og BBC Scottish Symphony Orches-
tra samt Det Svenske Kammerorkester.

KLASSISK NODEREDAKTØR
Bo Lundby-Jæger er fra 01.01.2019 ud- 
nævnt som Wilhelm Hansens nye klas-
siske noderedaktør.
Det hæderkronede forlag, der har ud-
givet noder siden 1857, repræsenterer 
alle de største danske komponister, bla. 
Bent Sørensen, Hans Abrahamsen og Per 
Nørgaard, men også Sebastian, Thomas 
Blachmann og Jacob Groth. WH sender 
dansk musik ud til hele verden. 

KØBENHAVNS MUSIKUDVALG
Kjeld Lauritsen er blevet medlem af 
Københavns Kommunes Musikudvalg, 
som forvalter store beløb til koncert-
virksomhed m.m. i Københavns Kom-
mune.  

ER JERES MAILADRESSE KORREKT?
Da vi sender en del nyhedsbreve ud, bedes 
I tjekke, om jeres mailadresse er korrekt 
i medlemslisten på vores hjemmeside 
www.kapelmesterforening.dk
For rettelser skriv til sekretær/redaktør 
sekretaer@kapelmesterforening.dk

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

ANEKDOTE
Da Herbert von Karajan under arbejdet 
på sin indspilning af Debussys Pelléas et 
Mélisande havde en soloprøve med sin 
kvindelige titelfigur, den amerikanske 
Frederica von Stade, betrådte Karl Böhm 
- måske ved et uheld - prøverummet. 
Gennem sine tykke brilleglas tog han 
hurtigt bestik af situationen og udbrød: 
“Von Stade, von Karajan....von Böhm!” 
Og væk var han.
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KAPELMESTERENS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

FORMANDEN MENER
Jesper Grove Jørgensen

Kulturministeren har offent-
liggjort den længe ventede 
musikhandlingsplan for årene 2019-2022. 

I planen afsættes der 158 mio kroner for 
hele perioden. 
Der følges i denne musikhandlingsplan 
op på intentionerne fra tidligere planer, 
og man kan læse gode formuleringer 
ikke mindst omkring vigtigheden af 
musikkens betydning for børns dannelse. 

Der er nemlig øremærket midler til 3 
projekter, som skal få flere børn til at 
udfolde sig med musik bredt set: 
1) Projektet orkestermester, 
2) Levende musik i skolen og 
3) Strøm til børn. 

Der afsættes også midler til at styrke 
samarbejdet mellem musikskoler og 
folkeskoler. 

Landsdelsorkestrene får tilført nogle 
midler øremærket til opsøgende ak- 
tiviteter for at få musikken ud til nye  
målgrupper (også her tænkes der vel på 
børn og unge). 

Som tidligere afsættes der midler til ho-
norarstøtteordningen, transportstøtteord-
ningen og de regionale spillesteder for 
at sikre, at levende musik kommer ud i  
hele landet. 

Også puljen til ”Den Unge Elite” – nu 
omdøbt til ”Den Unge Kunstneriske 
Elite” videreføres som støtteordning til 
de bedste af de nye danske musiknavne 
med internationalt potentiale inden for 
alle musikalske genrer. 

Støtten til Music Export Denmark vi-
dereføres, men som noget nyt afsættes  
der midler til en Taskforce, som skal 
undersøge, hvordan vi værner om dansk 
produceret musik og dansk produceret 
indhold. 

Det er glædeligt, at der i planen er så  
meget fokus på de unge både som 
udøvere og lyttere – at musik anerkendes 
ikke blot som en væsentlig del af deres 
uddannelse, men også af deres dannelse. 
Ligeledes er det glædeligt, at der fo-
kuseres på levende musikudøvelse inden 
for alle genrer som en vigtig del af dansk 
kulturliv til gavn for alle danskere. 

Et stort ønske for fremtiden vil være, at 
det professionelle musikliv og de store 
uddannelsesinstitutioner kunne blive  
kompenseret for det famøse om-
prioriteringsbidrag, som nu i nogle år  
har ødelagt så meget for vores musikliv.

NODER DIGITALT ELLER PÅ PAPIR?

Som dreng og ung mand elskede jeg at  
gå ind i Københavns ærværdige, vel-
assorterede nodeforretninger og snuse 
gennem deres skatte af noder.
For en “partiturmusiker” som mig var det 
jo som at komme ind i Aladdins hule – 
blive inspireret af de klange, som kom en 
i møde fra de værker, man holdt i hånden.
Det er en svunden tid i dag – de store 
nodebutikker lukker overalt, ikke kun hos 
os. Selv i de store musikmetropoler bliver 
der længere og længere mellem dem.

Er det egentlig overhovedet et problem? 
Det er jo ingen sag i dag at finde langt 

de fleste værker digitalt på nettet, lige til 
at downloade. Det har vi jo alle gjort for 
længst – der går vel næppe en uge, uden 
jeg enten printer et partitur ud selv eller 
får tilsendt et.

Jeg skriver dette, fordi jeg nu også for al-
vor ser, at noder på tablets bliver mere og  
mere almindelige. Mange musikere fore-
trækker at have deres noder digitalt. Og 
det er indlysende at se hvorfor: Det er 
langt nemmere at transportere i stedet for  
de tunge fysiske noder. Rettelser kan let  
skrives ind og deles lynhurtigt med man-
ge andre medvirkende.
I mit eget operahus i Montpellier er man 
forsøgsvis nu gået over til at digitalisere 
alle klaverudtog til regissører, signalører 
osv., der afvikler en forestilling. Og en  
del orkestre har allerede startet at have  
orkesterstemmerne på tablets på node-
pultene i stedet for papirnoder.

Jeg læser og skriver også mange noder 
digitalt og har stor glæde af det. Men det er 
mærkeligt: jeg hører ikke musikken, som  
hvis jeg fysisk stod med noden i hån-

den. Den fysiske forbundenhed, som ud- 
løser alle klangene, er ikke til stede, og  
min oplevelse bliver mere objektiv betrag-
tende.
Den første tanke, der kommer til mig i den 
forbindelse, er selvfølgelig: “Nu er du for 
alvor blevet en gammel støder”. Og det 
ER jeg jo - jeg er ikke født ind i den digitale 
verden, men har lært mig den, og det med 
nysgerrighed og glæde. 
Men den næste tanke er så: Er der ikke en 
direkte forbindelse mellem den fysiske 
oplevelse af at opføre eller opleve musik, 
og fysisk at mærke noderne? Jeg husker i 
hvert fald mange værker netop gennem 
den følelse, det var at arbejde med præcis 
den trykte eller håndskrevne node, jeg 
dirigerede fra.

Hvordan har I andre det med det? Har I 
lyst til at skrive om jeres forhold til noder 
i dag?
Den gamle støder her er nysgerrig efter at 
høre om det!

Redaktøren indsamler gerne inputs til 
næste blad. Så skriv endelig!

NYT medlem
ved Bodil Heister

ROSE MUNK HEIBERG, 
33 år, København

er dirigent, kordirigent og klaverlærer. 
Rose er uddannet ensembleleder fra 
DKDM og har studeret slagtøj på uni-
versitetet i Salvador, og hun er uddannet 
musikleder fra Musikvidenskab på KU.
Rose har sit daglige virke som dirigent 
for universitetsorkestret SymfUni, Kam- 
merkoret Audite og er klaverlærer. Hun  
har de seneste år være kapelmester hos 
Teatret Gorgerne - et samarbejde, der star-
tede med Danmarkspremieren på Titanic 
- the musical. 
Roses musikhjerte banker for opera, og 
hun er dirigent hos Opera Nordsjælland 
- senest på Cavalleria Rusticana og nu ved 
den kommende produktion af Eugene 
Onegin. Roses seneste operaprojekt er 
Dido og Æneas som ungdomsopera med 
SingInBody på Glyptoteket i vinterferien.
Hun har startet et samarbejde med bil-
ledkunstneren Sif Westerberg, hvor vo-
kale værker af Hildegard von Bingen 
møder Sifs mytologiske installationer.
Rose har været gæstedirigent for San 
Juan Symphony Orchestra i Argentina, 
og dette har ført til andre engagementer i 
Sydamerika, bl.a. med Cuenca Symphony 
Orchestra i Ecuador.
Rose har en datter på 2 år og bruger meget 
tid med familien. 
Hun taler seks forskellige sprog og er ved  
at lære italiensk som det syvende; dansk, 
svensk, engelsk, tysk, portugisisk, spansk!

OM EN 
PRISUDDELINGSFEST

af Kjeld Lauritsen

Der er meget guld, glimmer og glat 
overflade i dagens kultur- og medieliv. 
Også jazzmusikken har nu en ”event”, 
hvor der deles priser ud, ligesom til 
Oscaruddelingen for film. Personligt gør 
denne konkurrencementalitet mig i lidt 
dårligt humør. For musik er ikke - og 
bliver aldrig - en konkurrence. Og jazz 
fungerer altså bedst de små steder.

Så det var med beskedne forventninger, 
jeg ankom til Danish Music Awards Jazz 
2018 i det store Bremen Teater. Allerede 
det første band - Anders Fjeldsteds Sextet 
– ”ødelagde” dog mit dårlige humør. Ikke 
mindst den fantastiske unge altsaxofonist 
Oilly Wallace og pianisten Artur Tuznik 
kvitterede for den eminente rytmegruppe 
- Fjeldsted på bas og Henrik Holst Hansen 
på trommer.

Herefter gik det slag i slag og dejligt, 
at vor gode kollega Fredrik Lundin fik  
en pris. Nogle gange glemmes de eta-
blerede navne; heldigvis ikke denne 
gang. Danmarks største jazzfan - Master 
Fatman - bandt indslagene sammen i 
vanlig overlegen stil. Det hele sluttede 
med et andet stort trommetalent, Cornelia 
Nilsson, i kvintet med bl.a. guitaristen 
Jacob Bro. Aftenens kunstneriske højde-
punkt.
Det var et flot show, som viser dansk jazz’ 
høje kvalitet. Men jeg savnede den mere 
swingende del af jazzmusikken. Og det 
er måske dér - med al respekt for genren - 
hvor der er størst kvalitetsforskel mellem 
de bedste og de fleste … 

Uanset denne lille sten i skoen kommer 
jeg igen næste år. I højt humør.

azz klummen
OM KØBENHAVNS KOMMUNES 
MUSIKUDVALG
Mit virke som musiker og kapelmester 
har ført mig til de mærkeligste steder 
i Danmark og udlandet, lige fra en 
hollandsk motorcykelklub over Det 
Kgl. Teater til en af de store teltscener 
på Roskilde Festival. Nu har jeg også 
fået min gang på de bonede gulve på 
Københavns Rådhus. Jeg er nemlig 
blevet repræsentant for de udøvende i 
kommunens Musikudvalg.
Den overordnede opgave er at fremme 
musiklivet i Københavns Kommune.
Der afholdes årligt ca. seks møder, 
hvor det bl.a. behandler ansøgninger 
til honorarstøtteordningen og Musik-
udvalgets frie midler.

MUSIKUDVALGETS MEDLEMMER
Københavns Musikudvalg har 12 
medlemmer. Fire fra Københavns 
Kommunes Borgerrepræsentation og 
otte medlemmer fra musiklivet.
Udvalget råder over store beløb i de  
”frie midler”, der efter udvalgets be-
slutning gives til ansøgere. Tilskuddene 
er typisk i størrelsesordenen 10-50.000 
kr. Der skal være offentlig adgang, og 
aktiviteten skal foregå i Københavns 
kommune. Udvalget behandler de ind-
komne ansøgninger ud fra en række 
prioriteringer, bl.a. skal musikken være 
af høj kvalitet, og der skal normalt 
tages entré. Desuden lægger udvalget 
vægt på, at minimumstariffen bliver 
overholdt.
Københavns Kommunes Musikudvalg 
uddeler desuden midlerne til honorar-
støtteordningen, der giver store beløb 
til rytmiske spillesteder. Det er helt 
essentielle støttebeløb for de små spil-
lesteder, og det er derfor også vigtigt, 
at de bliver delt korrekt ud.
Som repræsentant for udøvende er jeg 
naturligvis til rådighed for medlem-
mer af Dansk Kapelmesterforening, 
hvis der er spørgsmål til dette. 
Læs mere her: https://www.kk.dk/
artikel/musikudvalget
Venlig hilsen Kjeld Lauritsen



Klokken 6.34 er der tikket 
en mail ind i min mailboks.
Den er fra Ebbe Munk.
Han møder klokken 7.30 på Sankt Annæ 
Gymnasium, og hans første lektioner be- 
gynder 8.15. Dagen kan gå til over kl. 21.00 
med prøver for drenge- og mandskoret. 
Ebbe er en travl mand; han er både diri-
gent og kunstnerisk leder af Københavns 
Drengekor - på 27. år - og har netop sagt ja 
til at være leder af et sommeruniversitet i 
New Zealand.
Klokken 11 møder jeg op på Sankt Annæ 
Gymnasium for at interviewe Ebbe Munk.

Københavns Drengekor er et af Danmarks 
mest anerkendte kor, som består af 80-100 
veluddannede drengesangere og 30 pro-
fessionelle mandskorsangere. 
Der går 180 drenge på sangskolen i al- 
deren 9-18 år. De får professionel sang-
træning, som er en integreret del af deres 
almindelige skolegang.
Ved store koncerter med landets førende or-
kestre medvirker op mod 120 sangere, idet  
et veluddannet mandskor lægger tenor-  
og basstemmerne. Koret synger hoved-
sageligt klassisk musik, som er skrevet for 
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INTERVIEW MED 
EBBE MUNK, DIRIGENT OG 
KUNSTNERISK LEDER AF 
KØBENHAVNS DRENGEKOR
af Bodil Heister

fortsættes på næste side....

netop drenge- og mands-stemmer.
Det hele startede i 1924 med, at Danmark 
havde besøg af det berømte Thomaner-
chor fra Leipzig – Bachs eget kor.
Mogens Wøldike (dirigent, korleder, or-
ganist) blev inspireret til at grundlægge  
en drengekorskole. Han havde det for-
mål, at koret allerede fra starten skulle 
opføre kormusik skrevet fra middelalder 
til det 20. århundrede. 
På Carl Nielsens varmeste anbefaling op- 
rettede Københavns Kommune i 1929 en  
Sangskole til koret, det nuværende Sankt  
Annæ Gymnasium. Dermed blev Køben-
havns Drengekor en realitet. 
 
Hvordan foregår undervisningen, og hvornår 
begynder de at synge med i koncerter?
”Vi begynder at rekruttere nye elever al-
lerede fra 2. klasse i Københavnsområdet, 
og så starter de på skolen i 3. klasse”, 
fortæller Ebbe. ”Drengene modtager to  
års undervisning i stemmedannelse, høre-
lære og musikteori, før de begynder i 
selve korarbejdet.
Allerede i anden halvdel af 4. klasse kom-
mer drengene i aktion i Vor Frue Kirke til 
højmesser. Det er et job, de skal varetage, 
at synge i Domkirken, det hører med til 
deres koruddannelse.
I løbet af de følgende skoleår har drengene 
det primære ansvar for at levere musik 
til højmesserne, og den udfordring giver 
dem netop den erfaring, de har brug for i 
koncertkoret.
I 5. - 6. klasse begynder man så i koncert-
koret, og efter gymnasiet kan man komme 
i mandskoret.
(I dag huser Sangskolen også pigekor og 
gymnasiekor).

Drengekoret har til opgave at synge i Vor 
Frue Kirke, men korets kirkelige virke er 
på det musikalske felt, og deltagelsen i 
kirkelige handlinger er ikke forkyndende. 
Undervisningen i kristendomskundskab 
følger folkeskoleloven, derfor er alle tros-
retninger og religioner velkomne.
Det er en uddannelse, de har meldt sig til, 
og den er gratis; det er Københavns Kom- 
mune, der betaler! Det skal man lige 
huske, at børnene kommer fra alle slags 
hjem – en betalingsskole kan nemlig give 
social slagside. 
(For eksempel betaler man i England på 
Kings College en kvart million kroner for 
at gå på sangskole).
I Københavns Drengekor lærer de disci-
plin, selvrespekt og teamforståelse, de får 
fagligt stort overskud, og vi synger på alle 
sprog – også latin. 
Og her hos os synger vi ikke med flade 
A’er”… understreger Ebbe.
”De lærer at sætte barrieren højt: Hvordan 
skal det være med mit præstationsniveau, 
og hvordan skal min forventning til mit  
eget præstationsgen være for at kunne 
leve op til det her? Hver dag, de møder i  
skolen, er det gennemsyret af den hold- 
ning; her nøjes vi ikke med det næst-
bedste!”.

Synger drengene aldrig kun som drengekor, 
er der altid mandskor med? 
”Københavns Drengekor optræder sjæl- 
dent med kordrengene alene. Ved kon-
certer er mandskoret en uundværlig del, 
da de tager sig af tenor- og basstemmerne, 
mens drengene synger sopran og alt.
Koret skal ifølge fundatsen varetage et  
vidtspændende repertoire med den aller-
tidligste musik, som vores lydunivers 
passer til, den musik, der blev skrevet for  
drenge- og mandskor. Det er dér, drenge-
klangen hører hjemme - og vi er i form til 
det! Men vi arbejder også med moderne 
bestillingsværker af vor tids førende kom-
ponister, Ruders, Lewkovitch, Nørgaard, 
Holmboe og Mikkelborg m.fl. Koret synger 
også wienerklassisk musik og romantisk 
musik af fx Lange-Müller og Tjaikovskij.

Vi synger både a cappella og med orkester. 
Vi fik behov for at få vores eget orkester, der 

var specialister i den gamle musik spillet 
på gamle instrumenter. Vi oprettede derfor 
Københavns Barokensemble, så vi var 
sikre på, at vi kunne planlægge langsigtet, 
hvis vi skulle til Sydamerika eller lign. Det 
er betalt af Københavns Drengekor”.

Unescos verdensarvsliste
Det er meget aktuelt for Ebbe Munk, at 
få drengekorskolerne på Unescos Kul- 
turarvsliste; noget han arbejder for i øje- 
blikket. Drengekorstraditionen har spillet  
en kæmpe rolle i verden og ikke mindst 
i Europa; og Københavns Drengekor på  
Sankt Annæ Gymnasium er den eneste  
korskole (altså integreret skoleunder-
visning med sangundervisning) i Norden.
Dette er så inden for Unescos immaterielle 
kulturarv. I Frankrig er det gastronomien, 
der er med i den immaterielle kulturarv, i 
Argentina er det tangoen, i Spanien er det 
flamencoen.
Vi kender måske mest den materielle 
kulturarv, som kan være bestemte natur- 
områder – bygninger, ørkener, bjergkæder  
– der er blevet erklæret bevaringsværdige 
under det internationale verdensarvspro-
gram, der bliver administreret af Unesco.
I Danmark er fx Jellingstenen, Roskilde 
Domkirke, Kronborg, Christiansfeld og 
mange skove på kulturlisten.
“Vi er i førertrøjen som dem, der forsøger at 
gøre drengekorets tradition og korskolerne 
i Europa til en verdenskulturarv i Unesco” 
fortæller Ebbe.
”Vi har en ufattelig stor tradition og en arv, 
der gives videre fra årgang til årgang, fra 
mænd til drenge osv.
Selve drengekorskolerne er en 1500 år 
gammel tradition. Den startede i Vatikanet 

med at drenge og mænd begyndte at synge 
sammen, og det spredte sig over hele 
Europa. Det var en unik uddannelse, det 
gav alle de børn, der ingen baggrund eller 
midler havde, adgang til at komme på 
latinskole og begynde at synge. 
Den tradition, at man har sangundervis-
ning hele ugen igennem, og hvor musik-
ken er en del af den integrerede skolegang, 
dét er en korskole!
Det er kun på skolerne, hvor drengene er  
der dag ud og dag ind, hvor det hele er 
kontinuerligt, at man kan opnå et højt 
niveau. 
Vi beder om Unescos beskyttelse, da drenge-
korskolerne kan komme under pres, fordi 
nogle måske har ondt af, at kun drenge står 
og synger i fx Westminster Abbey; hvorfor 
ikke piger, vil nogen synes…?
Men der er noget helt særligt ved drenge-
stemmer, og musikken er netop skrevet for  
drenge- og mandskor, og det er kompo-
nister som bl.a. Bach, Händel, Palestrina, 
Mozart, Schubert, Beethoven og Verdi. 
Piger havde slet ikke adgang på det tids-
punkt, det var først i det 20. århundrede, at 
piger begyndte at gå i kor.
Vi uddanner i det klassiske klangideal”.

Jeg bliver altid enormt rørt, når jeg hører 
drengekor - bevæget på en helt særlig måde. 
Hvad er det, drengestemmer kan, som lyder 
så guddommeligt?
”Ja, det er et godt spørgsmål… 
Hvad er det, der gør det så smukt - kan 
man diskutere skønhed?
Jeg tror, det er de rene og uskyldige stem-
mer. En voksen dames professionelle vel- 
uddannede sopran kan bestemt røre, men  
en dreng på 12 år, der ikke har taget stil- 

ling til de store livsspørgsmål, dér er en u- 
skyldighed i stemmen. Drengene er smad- 
dergode til at synge koloratur. De har en 
ukompliceret højde, og det er dér, det løber 
én koldt ned ad ryggen, når man hører og 
ser en lille purk knalde det høje D ud”. 

Har det noget med vibrato eller ikke vibrato 
at gøre?
”Vibrato? … Hmm, nej, jeg synes ikke, 
man kan gøre det op i vibrato eller ej. Men 
renæssancemusik med lige stemmer, det er 
skrevet for mere ”clean” stemmer. De har 
et mindre volumen end kvindestemmer. 
Når et drengekor er dygtige, har de ev-
nen til at synge med en helt vanvittig 
ren intonation. Det kræver, at teknikken 
fungerer. Det er jo det, vi arbejder med på  
koruddannelsen. Selvom man er teknisk 
velfunderet, så synger drengene med en  
naturlighed, en uskyldighed og ligefrem-
hed, som er rørende, og vi hører en smuk 
lyd, der ikke er iscenesat”. 

Er du en streng leder? Kræver du ”kæft-trit-
og-retning” under korprøverne?
”JA! Ubetinget! Der er ingen diskussion. 
Jeg skammer mig ikke over at sige, at jeg er 
skrap. Det er forbudt at snakke i timerne. 
Dels er der 80-100 drenge, at holde styr på, 
dels skal de nå at lære en Händelmesse på 
et andet sprog på en given tid, så det kan 
ikke gennemføres uden disciplin. Der er to 
lønnede tilsynsførende, der er med til alle 
prøver og på rejser. Men vi taler ordentligt 
til børnene. Vi har lange samtaler med de 
par stykker, der fx skal bruges som solister 
i operaen Tosca på Det Kgl. Teater - eller i 
Tryllefløjten, hvor der skal bruges to hold 
af tre drenge, og det skal være de mest 
erfarne - det er hundesvært at synge”.

Det må jeg simpelthen opleve: Ebbe som 
skrap. Så jeg tropper op en torsdag aften, 



fortsat fra forrige side....
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hvor drengekoret og mandskoret skal prøve 
på Bachs Johannespassion. Klokken 18.00,  
hvor nogle af drengene er mødt, lyder det 
som en hektisk skolegård. Klokken 18.20 
sidder der 100 drenge (nærmest engle) inde 
i salen klar og fuldstændig stille og skal i- 
gennem en 2,5 times korprøve. 
Det er jo ikke Thomas Helmig-sange, de 
skal synge, men en gammel Bach-passion 
- og så på tysk! To en halv time - efter en 
lang skoledag! Men drengene er på! De 
bliver ofte stoppet midt i det hele, fordi 
deres U-lyd ikke har den rette tyske klang. 
Lidt efter bliver de stoppet igen, fordi deres 
SCH-lyd ikke lyder som ”flødeskum”. Det 
skal den. 
Ebbe forlanger sandelig noget af dem, og 
han taler om små tertser, intonation og 
kromatik, og de æder stort set en ny sats 
fra bladet. Det er et professionelt kor, det 
er man ikke i tvivl om, og man kan bruge 
alle de tekniske betegnelser, for drengene 
har lært det, og de yngste går kun i 5. 
klasse.
Men Ebbe er egentlig ikke så skrap. 
Drengene arbejder, og det går tjept. ”Fra 
takt 47. Tre-og-fire”. Og så er man der bare 
som et søm. 
Ebbe er rolig og overskudsagtig, men de 
har helt klart en forståelse af, at der ikke er 
nogen kære mor!!!

Børnene er dødtrætte henimod slutningen, 
en af drengene hænger med hovedet mel- 
lem benene, men det får en af de tilsyns-
førende hurtigt styr på. 
Jeg er dybt imponeret over deres formåen 
og entusiasme, både drengenes og diri-
gentens. Ebbe ser ud som om, han kunne 
fortsætte 3 timer endnu.

Hvad gør man, når drengenes stemmer  
går i overgang?
”Børn bliver tidligere modne i dag end 
på Buxtehudes tid, der var de 18 år, nu er  
nogle af dem 12-13 år, når de går i over-

gangsalder. Og de skal jo nå at synge kon-
certer, inden de går i overgangsalder. De 
skulle helst nå at opleve ”flødeskummet”.
Rigshospitalet har undersøgt hvorfor børn 
går tidligere i overgangsalder.
Det skyldes mange ting, bl.a. dét vi spiser, 
som er fyldt med kemikalier og ftalater.
Vi har sangpædagoger, der underviser spe- 
cielt overgangselever. Drengene har pau-
ser fra koncerter nogle år, men de har sang-
undervisning. 
Cirka ved 18-19-års alderen kommer de i  
mandskoret, så har de modenhed og er-
faring, og deres stemmer er klar igen. Men  
det sker jo ikke fra den ene dag til den 
anden. I Wienersängerknaben og i England 
er det ud af klappen, men hos os dyrker 
man en anden sangteknik, de skal ikke 
skifte skole, og de kan tage gymnasiet 
med”.

Kongehuset og staten står bag 
Københavns Drengekor
”At Kongehuset står bag, er en ære, og vi 
er blevet udnævnt til Kongelig Kantori 
(ældre betegnelse for kirkekor, der består 
af professionelle sangere, der er ansat af 
konger eller fyrster), og vi har ret til at 
bære Christian V’s krone på tøjet. 
Når vi er i udlandet, er der billeder af 
kongehuset i programmet, det viser, at 
koret er bakket op af Kongehuset, Staten 
og Domkirken, og det betyder noget.
Vi synger også ved kongelige kirkelige an-
ledninger eller på Christiansborg. Vi sang 
til Kronprinsens bryllup og barnedåbene. 
Fra 1998 har koret med Dronningens til-
ladelse kunnet føje titlen Det Kongelige 
Kantori til sit navn, og i overensstemmelse 
med korets traditioner er korets engelske 
navn Copenhagen Royal Chapel Choir”.

Hvad er forskellen for dig at dirigere et  
a cappella-kor og et orkester?
”Det gør ingen forskel, synes jeg. Det er 
klart, hvis man synger a cappella, er der 
plads til fleksibilitet på en anden måde. 
Ordene betyder jo vanvittigt meget, og man  
kan trække et ord og gøre det mere be-
tydningsfuldt; det er lidt sværere, hvis der 
sidder et orkester også, det kræver måske 
større fasthed, hvis det er begge på en gang. 
Jeg kan godt lide, at man kan modulere 
ordene i et kor og give dem særlig vægt”.

Pension?
Ebbe er chef for det hele… Han skal skaffe 
millioner, han skal booke solister, han læser  
korrektur på de små koncertfoldere, så det  
ser stilfuldt og seriøst ud og passer til 
drengekorets image. Ingen kulørte fest-
lamper eller andet pjat…
Ebbe har også startet Københavns Barok-
ensemble.
Der er aftenprøver tirsdag og torsdag, så  
er der muligvis koncert fredag med or-
kesterprøve onsdag. Så skal koret lige 19  
dage til Kina, hvor de skal nå at lære et  
stort repertoire. Han har lige været i Leip-
zig, og så er der møder med Unesco i Paris.
Ebbe har netop sagt ja til at være leder af  
et sommeruniversitet i en måned for kor-
sangere, -komponister og -dirigenter i New 
Zealand fra 2021 - et permanent job som 
kunstnerisk leder.
Der er folk fra Australien, New Zealand, 
Tongaøerne i Stillehavet, folk som er lidt 
isoleret, som bor langt fra hovedstæderne. 
Der skal øves store ting, fx Mozarts C mol- 
messe.
Han har været gæstedirigent dér fra 2007, 
men da havde han ikke det fulde ansvar. 
Det har han så fra 2021.

Så det er måske et dumt spørgsmål at stille, 
hvornår du går på pension? Nu er du 69 år…
”Jeg mener, man skal holde op, mens man 
har lyst, og mens legen er god. Man skal 
aktivt fravælge at fortsætte. Det er vigtigt, 
at koret har en dirigent, der er tændt, og 
det føler jeg virkelig, jeg er endnu, så det 
er altså ikke på nuværende tidspunkt, jeg 
går på pension!”, afslutter Ebbe.

Og hvad sker der så, når man går ud af 
Sangskolen?
De elever, der har gået på sangskolen, bli-
ver ofte enten musikere, musikpædagoger, 
rytmiske sangere som fx Lukas Graham 
og Burhan G, får en stilling i professionelle 
kor eller mandskoret; andre bliver opera-
sangere som Johan Reuter, Palle Knudsen, 
Guido Paevatalo og Gert Henning-Jensen.

Jeg har netop spurgt sidstnævnte, Gert 
Henning-Jensen - Kgl. Operasanger - 
om hans oplevelser i drengekoret.
”Det, som ligger mig mest på sinde er, at 
det er så vigtigt, at eleverne kommer fra 

forskellige samfunds-
lag. Sankt Annæ Gym- 
nasium er jo en kom-
muneskole og ikke en 
privatskole. Det giver 
en speciel stemning og  
en god blanding, at der

er børn fra alle slags hjem og miljøer. Det 
er væsentligt, at det ikke er pengene, der 
afgør, om man bliver kunstner.
Mit hjem var præget af fodbold, og jeg var 
i det hele taget meget kropslig og dyrkede 
boldspil, atletik og dans. Men min mu-
siklærer i skolen gjorde mine forældre og 
mig opmærksom på Sangskolen. Min far 
var ikke specielt vild med tanken, men 
sådan blev det altså - at jeg kom ind i 3. 
klasse. Jeg var især begejstret, da jeg så, 
at de havde hele tre gymnastiksale og en 
fodboldbane - det var lige mig…
Da jeg kom ud af gymnasiet, begyndte 
jeg at læse medicin, så jeg var helt sikkert 
blevet læge, hvis jeg ikke havde gået på 
Sangskolen.

Radiokoret søgte sangere, og selvom jeg 
kun var 20 år, prøvede jeg at søge ind for at 
tjene lidt penge til studierne - og kom ind! 
Samtidig havde jeg nattevagter, hvor jeg til 
dels kunne passe mine medicinstudier.
Et par år efter søgte jeg assistentstilling i 
Operakoret.
”Jeg kan altså kun én arie”, sagde jeg ved 
optagelsesprøven.
”Hvilken én er det?”
”Blomsterarien fra Carmen”, svarede jeg.
”KUN…!!!”

Et stykke tid efter var jeg med i en moderne 
opera om Karen Blixen i Riddersalen. Dér 
blev jeg bidt af teatermiljøet, hvorefter jeg 
søgte ind på Operaakademiet; men jeg 
passede stadig mine medicinstudier og 
nåede 1. del.
Min karriere blev altså musikken og 
sangen, og der er ingen tvivl om, at det  
er guld værd at have lært al den mu-
sikkundskab allerede fra 3. klasse. 

”Går man ikke på pension som operasanger 
allerede som 56-årig. Kan man så ikke nå at få 
en karriere som læge?”
”Jo, det var bestemt en mulighed, jeg vil 
overveje”… 

CELLISTEN SOM DIRIGENT  
- ELLER OMVENDT…
af John Ehde

Cellisten som dirigent
Som dirigerende cellist har jeg ofte tænkt 
over, at temmelig mange dirigenter, også 
nogle af de rigtig store, faktisk startede deres 
musikalske liv og karriere som cellister. 
Man må vel konstatere, at de fleste diri-
genter har taget vejen via klavertasterne, 
hvilket er naturligt, da man som pianist får 
et samlet musikalsk overblik og med lidt 
arrangement og kunnen både kan have en 
symfoni og en opera mellem hænderne.
Nogle violinister har også skiftet buen ud 
eller suppleret den med en dirigentpind. Af  
de gamle: Lorin Maazel, og af de nulevende 
aktive: Gideon Kremer og vores egen Ni- 
kolai Znaider. Så har vi formidable blæsere, 
som oboisten Heinz Holliger, der også 
gerne dirigerer, og slagtøjsspilleren Sir 
Simon Rattle, der åbenbart synes, det er 
sjovere at slå i luften end på skind og taster 
(og som han dog gør det!).
Nogle af 1900-tallets store dirigent-ikoner 
var oprindelig talentfulde cellister, der star-
tede deres bane som vidunderbørn, solister 
og/eller orkestermusiker. I den 1. halvdel 
af 1900-tallet finder vi den italienske 
maestro Arturo Toscanini og den engelske 
gentleman Sir John Barbirolli. I mere mo-
derne tid har vi Mstislav Rostropovitch 
og Heirich Schiff, der alternerede mellem 
celloen og dirigentstokken.
Der kan være mange grunde til, at en or-
kestermusiker vælger at stille sig op foran 
orkestret (foruden kunstneriske ambitio-
ner og udsigten til en temmelig udvidet 
pengepung), men her vil jeg hovedsaglig 
fokusere på cellistens egenskaber og karak-
ter i den pågældende situation:

1) Som cellist sidder man ofte foran eller 
midt i det store orkesterapparat og har et 
godt overblik over det klingende partitur. 
Både visuelt og lydmæssigt. Man er også  
tæt på dirigenten og kan studere ham/ 
hende på nær afstand, hvilket kan være  
interessant, da man får hørt en del kom- 

mentarer, også af mere privat art… Des-
uden bliver man af og til skydeskive for 
både udbrud og flyvende dirigentpinde 
(ikke sjældent har solocellisten eller kon- 
certmesteren en ekstra dirigentpind stuk-
ket ind under noderne på nodestativet, så 
den hurtig kan gribes af dirigenten, hvis 
der sker et uheld).               
2) Celloen er et af de få instrumenter, der  
magter både at spille baslinie, mellem-
stemme og at være melodiførende, hvilket 
medfører, at man som cellist ofte er del-
agtig i alle musikkens lag.
3) Cellospillere er ofte stærke romantiske 
personligheder med meget på hjerte. Der-
for kan frustrationen være stor, når man 
skal ledes af dirigenter, der ikke har mere 
på sinde end at slå takt og holde styr på 
tropperne.
Når celloen ikke slår til overfor de store 
følelser og excentriske ambitioner, og buen 
ikke er lang nok, er der kun én ting at gøre: 
man må blive dirigent!
4) Cellisten er generelt et venligt og yderst 
socialt menneske, der forstår at omgås og 
at skabe god stemning og sammenhold 
omkring sig.
Se bare i symfoniorkestret: Er det ikke 
cellogruppen, der hygger mest i pauserne 
og har kage med, når en kollega fejrer 
fødselsdag? Og skal vi ikke lige mødes til en 
omgang Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras 
for 8-12 celli), når prøven er omme?!
5) Det er betydelig nemmere og billigere at 
flyve med en dirigentstok end en cello….                                                                                                                                          
Og nu til det lidt mere dybsindige: Har det 
en betydning og indflydelse på dirigentens 
kunnen og attitude, at han eller hun selv 
har erfaring med orkesterspil? Både ja og 
nej. Mange ting kan man lære ved kun 

fortsættes på næste side....
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at stå foran orkestret og registrere, hvor- 
dan musikerne reagerer på slaget og diri-
gentens adfærd, men det er helt sikkert rart 
at kende det store apparat indefra, når det 
går i gang. For det er jo faktisk et meget 
tæt samarbejde og en kommunikation på 
højeste plan, det handler om.
Hvis orkestret ikke har lyst at spille med en 
dirigent, så ville der i yderste konsekvens 
ikke komme en lyd! (Som i Helsingborg 
Symfoniorkester under en TV-optagelse, 
hvor min kollega skulle udtale sig om 
dirigentens rolle : ”Skal vi spille, som han 
slår, eller skal vi være søde”?!)
Som dirigent kan det være godt at have 
oplevet, hvordan musikerne reagerer på  
hinanden, hvordan de modtager og videre- 
fører de tegn, som koncertmester eller 
gruppeleder giver ved indsatser og over-
gange mm.
Skal jeg som solocellist fx farve gruppens 
klang, så kan jeg godt tillade mig at spille 
en smule foran og lidt kraftigere end 
kollegerne. Ønskes der derimod en samlet 
klang og præcis indsats, så giver jeg først 
et lille tegn og afventer gruppen, inden jeg 
selv sætter ind. Det er alt sammen meget 
subtilt og handler kun om brøkdele af et 
sekund, men ak så vigtige!

En cellogruppe bør altid spille med en vis 
kerne i klangen, selv i de svage nuancer. 
Dette for at kompensere det dybere leje og 
den bløde og lidt indadvendte klang hos 
celloerne. Når cellisterne overtager fx en 
lyrisk passage, kan musikken ellers miste 
bærekraft og balance og blive skæv ude i 
salen. Det har jeg tit prøvet at hentyde til 
dirigenter, der oftest kun refererer til det, 
de hører på podiet.
Omvendt kan man med fordel bede en 
cello- og basgruppe om at spille separate 
kraftige toner med overdrevet meget bue 
og lidt tryk; dette frigør en utrolig masse 
overtoner og giver en stor klang, selv om 
det kan blive lidt støjagtigt på scenen. Små 
fif som er nyttige at kende til, men vel oftest 
bør komme fra gruppelederen.
Prøveteknisk kan det også være en fordel 
at have siddet i et orkester og mærke, hvor-
dan man reagerer på forskellige instrukser.
At tale for meget er aldrig godt, musikerne 

Man konstaterer med glæde, at cellisten 
blev ved med at bo i den store maestro, selv 
efter 60 år på dirigentpodiet!

Fra én italiensk cellist til en anden: 
Sir John Barbirolli (1899-1970)
Foruden at han begyndte sin musikerbane 
som cellist og var af italiensk byrd (han 
var døbt Giovanni Battista Barbirolli, men 
valgte at angloficere sit fornavn), havde 
han yderligere en kobling til Toscanini; 
han overtog posten som chefdirigent for  
New York Philharmonikerne efter Tosca- 
nini i 1936. Desuden havde hans far (og  
farfar) spillet i violingruppen i La Scalas  
orkester og (sammen med Toscanini i cel-
logruppen) medvirket ved uropførelsen 
af Othello i 1887. Man kan vel sige, at de 
nærmest var i familie, i hvert fald mu-
sikalsk!
Den unge Barbirolli begyndte at spille 
violin som 4-årig, men da han insisterede 
på at vandre rundt i hjemmet, når han 
spillede, så fik han en cello mellem knæ-
ene, så han kunne sidde stille og ikke være 
i vejen for alle andre!
Han havde sin debutkoncert året inden, 
han som 12-årig blev optaget ved Royal 
Academy i London, hvor han studerede i 4 
år og vandt priser og blev kendt som ”that 
brillant young cellist”.
Barbirolli var vild med ny musik, og da 
man mente, at Ravels musik havde dårlig 
indflydelse på de unge dengang, så gemte 
Barbirolli sig med tre studiekammerater på 
mændenes toilet for at i hemmelighed øve 
på Ravels strygekvartet!
Barbirolli fik sit første orkesterjob som 17-
årig i Queens Hall Orchestra. De spillede 
6 koncerter om ugen og prøvede mindst 3 
timer pr. dag.
”Den gang var vi glade, hvis vi startede og 
sluttede sammen”, fortalte han senere.
Han spillede samtidig opera under Bee- 
cham og en masse ”gigs” på teatre, bio-
grafer og dansesteder, og gjorde her u- 
vurderlige erfaringer som musiker.
Efter fuldført militærtjeneste (det sidste år 
af første verdenskrig) spillede han i London 
Symphony´s cellogruppe, hvor han bl.a. 
spillede Elgar´s musik med komponisten 
på dirigentpodiet. Men han havde altid 
drømt om at dirigere...

mister hurtigt koncentrationen.
Henvender man sig lidt for længe til en  
separat gruppe eller musiker, vil det gan-
ske omgående skabe uro i leddene. Går 
man ned i orkestret for at diskutere et 
strøg eller andet teknisk, kan det være rent 
katastrofalt. Der går anarki i det, og man 
må samle tropperne på ny.
Et godt råd kan være at blive på podiet og 
have en god kommunikation med grup- 
pelederne, der kan udarbejde og videre-
give de pågældende instrukser. Husk på, 
at en god kontakt med koncertmester og 
gruppeleder kan være et lille skridt til at 
blive geninviteret!!!

Toscanini-passion og principper
Den legendariske, passionerede og tempe- 
ramentsfulde italienske maestro Arturo 
Toscanini (1867-1957) virker måske ikke  
umiddelbart som den typisk cellistiske 
personlighed. Han var sky og tilbage-
trukket, og når han ikke dirigerede, ville 
han helst omgås familien. Han gav aldrig 
interviews, og hans stemme findes kun 
bevaret på nogle optagelser fra prøver med 
hans berømte NBC Symphony Orchestra i 
New York. Her kan man bl.a. høre, hvor-
dan Toscanini kalder sine bassister for 
imbecile hunde, og hvordan han råber de 
mest forfærdelige ting til sit orkester. 

Men musikerne accepterede det, da det 
ikke handlede om personangreb, men om  
maestroens ekstatiske musikalske vision- 
er. Men det fik dem yderst på stolekanten, 
og det kan man tydeligt høre på den præ-
cise og åndeløse musiceren.
Toscanini blev optaget på konservatoriet 
i Parma som 9-årig. Her lærte han klaver,  
men hans hovedinstrument var celloen.  
Han gik tidligt sine egne veje, kom-
ponerede og studerede partiturer. Hans 
medstuderende kaldte ham ”genio” (ge-
niet), hvilket han hadede. (”Jeg er bare en 

god dirigent, intet andet”, hævdede han 
senere).
Han kunne finde på at sælge sin mad-
pakke for at købe et paritur eller en node, 
og han inviterede venner til spontane kam- 
mermusik-sessions (se det er en ægte cel-
listmentalitet!)
Allerede som teenager assisterede han i  
det lokale operaorkester og fik hurtigt 
kendskab til operarepertoiret. Her blev han  
senere solocellist og desuden korsynge-
mester, og det var ved en turné til Syd- 
amerika, han som 18-årig sprang ind og  
dirigerede Aida udenad, helt uden for-
beredelse! Noget senere blev han optaget 
som cellist i La Scalas orkester i Milano og 
fik den skelsættende oplevelse at spille ur- 
premieren af Othello under Verdis ind-
studering. Det gjorde stort indtryk på den 
unge cellist, når Verdi bad ham om at spille 
andenstemmen kraftigere i cello-kvartet-
ten. Han påstod også selv, at det var Verdi, 
der overbeviste ham om, at musikken altid 
må synge og have intens bærekraft. Efter 
premieren på Othello var Toscanini så ek-
salteret, at han tog hjem og vækkede sin  
mor og tvang hende til at falde på knæ og 
råbe ”Viva Verdi”!!! 

Jeg har ikke kunnet finde nogen lyd- eller 
billedmæssig dokumentation af Toscanini 
som cellist, men man kan observere, at han 
lægger vægt ved celloen i nogle af hans 
optagelser, fx i Ouverturen til Wilhelm Tell 
af Rossini med den berømte cellosolo. I 
Toscanini´s udgave spilles den unisont af 
ikke mindre end tre celli!
En af de mest legendariske indspilninger 
af Don Quixote af Richard Strauss er med  
Toscanini som dirigent for NBC - orkes-
tret og Emanuel Feuermann som solist  
(cellisternes Heifetz). På trods af den gam-
meldags lydkvalitet er det en nærmest 
uvirkeligt farverig og virtuos optagelse 
både fra orkester og solist. 
Men så alligevel: Ved nærmere studier af 
de filmoptagelser, som findes med Tos-
canini, er flere af forbløffende god lyd og 
billedkvalitet, og jeg opdager pludselig, 
at han ved lyriske passager af og til 
lægger venstre hånd på jakken og laver et 
perfekt cellovibrato for at gøre opmærksom  
på musikkens sangbarhed. (Sådan!)   

Som dirigent organiserede Barbirolli flere 
egne orkestre, der fik et godt ry. 
I 1926 blev han inviteret til at dirigere opera 
i London, selv om han ikke havde nogen 
erfaring af større ensembler, men det blev 
en umiddelbar succés!
Hans gennembrud som symfonisk dirigent 
kom, da han med kort varsel sprang ind for 
Sir Thomas Beecham ved en koncert med 
London Symfonikerne. De skulle spille 
Elgars 2. Symfoni og Haydns Cellokoncert i 
D-Dur med Pablo Casals som solist.
Casals var meget imponeret af den unge 
dirigent og sagde til orkesteret: ”Lyt til 
ham, han ved, hvad han taler om”! (cellister 
er altid venlige mod hinanden).
Senere blev Barbirolli chefdirigent i Covent 
Garden Operaen og begyndte i 1943 sit  
mest berømte samarbejde med Hallé-or-
kestret i Manchester, som han reddede fra 
nedlæggelse og havde stor succes med. 
Han dirigerede over hele verden og blev 
kendt for sine utraditionelle programmer 
med både ny og gammel musik.
Han gjorde en stor indsats for engelsk or-
kestermusik, ikke mindst Elgar, Delius og  
Williams. Blandt alle hans optagelser kan  
nævnes en skøn LP med Delius’ orkester-
værker samt en af de mest kendte indspil-
ninger af Elgars Cellokoncert, med Jaqueline 
Du Pré som solist.
Jeg har ikke kunnet finde nogen optagelser 
af Barbirolli som cellospiller, men dog et 
skønt billlede. Han spillede altid udenad. 
Pianisten også! 

Alfred Wallenstein 
”The Wonder Boy Cellist”
Se, her har vi yderligere et bevis på at cel-
lister holder sammen og bakker hinanden 
op: Den amerikanske cellist/dirigent Al-
fred Wallenstein (1898-1983) blev i 1929 
solocellist i New York Philharmonic under 
Toscanini!
Det var også Toscanini, der anbefalde Wal-
lenstein at udskifte buestokken med en 
noget tyndere stok uden hestehalehår på.
Men inden da havde Wallenstein gjort kar-
riere som ”The Cellist Wonder Boy”, når 
han allerede som 15-årig turnérede i USA. 
Han studerede et år hos den berømte cellist 
og komponist Julius Klengel i Leipzig. Han 
nåede også at indspille Strauss’ Don Quixote 
under den berygtede engelske dirigent Sir 
Thomas Beecham, inden dirigentkarrieren 
tog overhånd.
Wallenstein var den første amerikansk ud- 
dannede dirigent, der gjorde international 
karriere, og han var den dirigent, der førte 
Los Angeles Philharmonikerne til det ver-
densry, orkestret har i dag. 
Han var også chefdirigent for Hollywood 
Bowl Symphony og ”Symphony of the Air”  
der senere blev til Toscanini´s NBC Sym-
phony.

Wallenstein er dirigenten på mange af de 
legendariske ”må-have-celloplader”, bl.a 
flere optagelser med Pierre Fournier og 
Gregor Piatigorsky.
At celloen forblev i hans hjerte, siger bl.a.  
titlen på en serie koncerter, han produ-
cerede for unge i USA: ”Choose Cello over 
Bicycle” (vælg celloen fremfor cyklen)! 

fortsat fra forrige side....
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LAVARD FRIISHOLM 
(1912-1999)
Lavard Friisholm var æresmedlem af Dansk 
Kapelmesterforening og var et aktivt og 
interesseret medlem af foreningen

af Toke Lund Christiansen

Det var i sensommeren 1968, 
og jeg, fløjtenisten, var på 
Mols. Panoramaet tog vejret 
fra en. Skov og mark og med bakker 
og dybe kløfter. Det eneste, man hørte, 
var trækronernes lette svaj i brisen og 
fuglenes sang. ”Alt hvad du kan se herfra, 
tilhører mig”. Ordene kom på den mest 
selvfølgelige måde fra violinisten og 
dirigenten Lavard Friisholm, en ældre 
herre med et skulpturelt hoved, der var 
som taget fra Glyptotekets romerske 
samling. Jeg var engageret som fløjte-
solist med Randers Byorkester, dirigeret  
af Friisholm. Mellem prøverne boede jeg 
hos ham og hans kone, Lisbeth, og sådan 
kom det sig, at han og jeg stod på en 
bakketop midt i de ”molske bjerge”. 
Hjemme på Friisholm-gården hørte man 
herefordkvæget ude fra staldene. Den 
tykmavede Friisholm, med de røde seler 
hængende slapt ned, kunne sidde og 
slumre i en gyngestol. Fluerne summede 
omkring vinduerne, og der herskede 
en doven søndagsstemning. Omkring i 
gårdens stuer hang der farvestrålende, 
abstrakte billeder, der næsten var 
for store til de lavloftede rum: Carl- 
Henning Pedersen, Ejler Bille, Richard 
Mortensen, Asger Jorn, Else Alfelt. ”Dem 
fik jeg, dengang vi alle sammen havde 
vores gang på Tokanten. Vi spillede til 
ferniseringer, Koppel, Bentzon, Holm- 
boe, alt det nye, og vi kunne købe 
malerierne for en slik. Altså dengang…”, 
tilføjede Friisholm med et lunt smil. 
Der er mennesker, hvis liv bevæger sig 

F
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i en tilsyneladende hurtigere takt, end 
kronometeret kan fremvise. Lavard 
Friisholm var sådan et menneske. Ikke 
høj, men bred og gerne understregende 
sine ord med en gestik a la italiano. Men  
det besynderlige var, at han tilsyne-
ladende aldrig havde travlt. Og hans 
næsten tillukkede øjne kunne vildlede 
én til at tro, at han nærmest gik i søvne. 
Lavard var født i Kerteminde og med to 
generationer af organister som ophav. 
Fra han kom til København og begyndte 
at studere hos Emil Telmányi, gik det 
stærkt. Efter bare én undervisningstime 
sad han som violinist i Telmányis kam-
merorkester, og snart efter også som 
andenviolin og siden som bratschist i 
Erling Bloch-kvartetten. Her var han med 
til på dansk grund at førsteopføre Bela 
Bartoks seks strygekvartetter, en dosis 
stærk tobak, som var medvirkende til, 
at Friisholm livet igennem brændte og 
kæmpede for musikkens nye toner.  

Lavard Friisholm var en af de første, der 
tog Niels Viggo Bentzons musik med 
ud i koncertsalen, og hans engagement 
i ny musik og hans ukuelige energi 
skulle igennem en årrække komme 
Bentzon og hans værker til gode. Det 
var Friisholm og hans Collegium Mu- 
sicum, der ved uropførelsen og ved 
lakplade-indspilningen fulgte Bentzon, 
Koppel og Vasarhelyi i ”den med de tre 
klaverer”, som Bentzon selv kaldte sit 

successtykke, Kammerkoncerten, for 11 
instrumenter. 
Den 15. januar 1962 fyldte Friisholm 50, 
og Bentzon havde til fejringen skrevet 
en Sinfonia da Camera for 17 instrumenter. 
Friisholm var bannerfører for værker 
af bl.a. Schönberg og Stravinsky og 
markerede sig som dirigent og formand 
for Det unge Tonekunstnerselskab. Alle-
rede i 1952 havde han etableret Randers 
Byorkester, nu Randers Kammerorkester, 
som blev hans hjertebarn, og som han 
ledede helt frem til 1982. Det var ikke 
uden stolthed, at han i 1990 stod i den 
ombyggede Randers-koncertsal, Værket.  
Det var i sandhed en musikkens entre-
prenør, der her havde sat sit aftryk. 
Friisholm havde været violinassistent i 
Radiosymfoniorkestret siden 1939. Fra 
slutningen af 40erne og frem blev han for 
DR en flittig anvendt dirigent, der her, 
som i Collegium Musicum, med lige stor 
ildhu spillede barok- som ny musik. Han 
kunne udvise stor pædagogisk forståelse 
for musikernes problemer med den 
nye musik. ”også fordi de slet ikke var 
uddannede til det”. Ved indstuderingen af 
Gunnar Bergs Triptico gallego illustrerede 
han værkets stærkt fragmenterede form 
således: ”Det er ligesom med Anders 
Ands tre små nevøer”, forklarede han. 
”Først siger den ene to ord, så fortsætter 
den næste sætningen, og så siger den 
sidste resten, Rip, Rap, Rup”!  
Som dirigent var Friisholm de små, præ- 
cise bevægelsers mand. Han holdt al  
signalgivning så højt, som havde han  
et spisebord foran sig. Han var yderst  
opmærksom og, med sin kammer-
musikbaggrund, også en glimrende ak-
kompagnatør. Et lille smil på læben og  
så dette særlige syn, hvor øjenlågene lige-
som dannede markiser over de blå øjne.  
Lavard Friisholms mangeårige erfaringer 
som dirigent, og med en tradition han bl.a.  
havde overtaget fra en af sine læremestre, 
Thomas Jensen, placerede ham også som  
pædagog i dirigentfaget ved Århus Mu-
sikkonservatorium og i en årrække også 
som leder af orkesterskolen her.
Læs mere i Lavard Friisholms erindringer: 
”Selvfølgelig spiller du”, redaktør Sven 
Skovmand, Kbh. 2001

BARN AF BERNSTEIN
En datters ømme og smertelige 
tilbageblik 
af Georg Metz

Da Bernstein dengang i 
sommeren 1965 havde 
dirigeret den legendariske koncert med 
Det Kongelige Kapel, og publikum i Odd 
Fellow Palæet syntes at have hørt Carl 
Nielsens 3. Espansiva for første gang, 
drak han efter det øredøvende uendelige 
bifald et ølglas snaps, tændte en af da-
gens utallige cigaretter, og turede derefter 
rundt i det indre af København med 
fruen og arrangørerne på slæb, mens han 
ifølge ledsagerne i vilden sky skrålede 
kærlighedssangen fra West Side Story: I 
just met a guy called Carl Nielsen! 

Leonard Bernstein var et gigantisk talent-
fuldt menneske i fortrolig nærhed af det 
geniale; i adskillige værker uovertruffen 
på et podie og i øvrigt med en livsappetit 
og musikalsk ambition både som diri-
gent og komponist, der ikke kendte  
magen. Bernsteins ældste datter, Jamie 
Bernstein, der ernærer sig som musik- og 
filmproducer, har i en dybt sympatisk 
desuden hudløs erindringsbog: Famous 
Father Girl – A Memoir of Growing Up 
Bernstein, på godt - og af og til mindre 
godt - skildret den berømte mands hæs- 
blæsende, frugtbare og ufatteligt produk-
tive tilværelse. 

I perioder så hun ikke meget til hele 
verdens Mr. Music, men når han var til 
stede, var han det til gavns med råd og 
dåd, sjove og mindre sjove historier, som 
han gladeligt gentog til alle kunne dem, 
og med indfald og udfald, der forførte 
omgivelserne, faktisk også børnene. 

De er fuldt på det rene med, at deres far 
er en stor mand og et elskeligt væsen, 
der ikke ønsker nogen ondt. Politisk står 
han til venstre for midten blandt liberale 
demokrater. John F. Kennedy bliver fa-
miliens helt, og mordet i 1963 på den unge 
præsident, som Bernsteins omgås privat, 
er som et bedøvende slag. Bernstein 
græder i dagevis, og sorgen inspirerer til 
en mindemesse for den dræbte. 

Kunsten, musikken er i sidste ende svaret 
på alle livets store spørgsmål. Bernstein 
udvikler i den forstand en filosofi, hvori 
han forsøger at samle alle tanker i verden 
i musikalsk indfatning. Harvard fristes 
af Bernsteins berømmelse og hyrer ham 
i en orlov fra New York Philharmonic, 
hvor han er chef, som professor i denne 
filosofi. Her erkender datter Jamie, hvis 
kærlighed til faren ikke kender grænser,  
at i denne funktion som filosofisk vis- 
mand på udebane er han lettere fejl-
anbragt. Hun studerer samtidig på 
Harvard i de år og lider i det stille under 
farens alt andet end stilfærdige optræden. 
Selv er den store dirigent lykkelig i pro-
fessorrollen, og det går op for datteren, at 
faren i bedste talmudiske tradition først 
og sidst er lærer og rabbi. 

I alt, hvad Bernstein gør, lærer han u- 
afbrudt fra sig, om det er orkestre på 
verdensplan, skolebørn, dirigentstude-
rende, hustruen eller børnene, han 
lærer fra sig og ved besked. Evnen til 
at gennemlyse et kompliceret partitur 
bibringer Bernstein den overbevisning, 
at store filosofiske spørgsmål analyseres 
på samme måde og nødvendigvis må føre 
til syntese. Ofte tager han denne vished, 
som han docerer på universitetet, ud i 
medierne, hvor 
populariseringen 
måske ikke står 
mål med den vi-
denskabelige kva-
litet. Ikke desto 
mindre falder alle 
for ham. En be-
søgende new-
yorker, armensk 
jødinde betroede 

skribenten i forbindelse med Bernsteins 
næste gæstespil i København, denne gang 
med eget orkester og Haydn og Berlioz: If 
Leonard Bernstein were God, I would be 
religious!

Den sensuelle side af manden, der ikke var 
til at skille fra musikken – indlysende på 
podiet – strakte ud over kernefamilien og 
indskrænkede sig ikke til konventionerne. 
I 50-årsalderen sprang maestroen ud som 
homoseksuel eller snarere til begge sider, 
efterhånden mest det sidste. Takket være 
deres liberale og temmelig fordomsfri 
opdragelse klarede børnene – i en tid  
der på det punkt var en anden – også 
den side af farens mangfoldighed. Med 
Jamies mor var det tilsyneladende under 
overfladen en anden sag. Nogen dans 
på roser blev det i hvert fald ikke, skønt 
familien stadig fremstod som samlet og 
lykkelig. Kunne man være andet med 
Leonard Bernstein, synes Jamie i hele 
bogen at fastholde. Et åbent spørgsmål, 
som hun lader stå, er, om Bernstein selv  
var så lykkelig endda. Evigt tilbage-
vendende var hans følelse af ikke at  
præstere nok, ikke komponere tilstræk-
keligt og flere gange komme til kort over 
for selvpålagte opgaver. 

I al den pragt af indspilninger og tv-op-
tagelser han efterlod sig, står det i hvert 
fald klart, at Bernstein som komponist, 
det han attråede mere end noget andet, 
næppe har opnået at komme på det faste 
koncertrepertoire. 

Her gik grænsen for giganten. 
Men ikke for datterens 
– og vores – blivende hengivenhed.

Jamie Bernstein: 
Famous Father Girl.  
A Memoir of Grow-
ing Up Bernstein. 
Harper Collins 2018

BØGER FRA HYLDEN



Side 14    Blad 71   Forår 2019 Forår 2019   Blad 71   Side 15

Stravinsky

ved Jørgen Lauritsen

foto Leif Tuxen 

MAJA LISA ENGELHARDT
er født 1956 på Frederiksberg og vokset 
op på Kalundborgegnen. Hun er bosat 
siden 1980 i Paris, Dublin og Danmark. 
Maja har modtaget Prins Henriks Legat, 
Tagea Brandts Rejselegat og Skovgaard-
medaljen.
Talrige udstillinger er det blevet til  
i Danmark og USA, tilknyttet Elizabeth 
Harris Gallery New York. Museums-
udstillinger: Glyptoteket, Skovgaard mu- 
seet, Johannes Larsen-museet, Nivaa-
gaard, Brandts Kunsthal Odense, Sorø 
Kunstmuseum, Museet for religiøs kunst 
Lemvig, Statens Museum for Kunst med 
flere. 
Hun har udsmykket 31 kirker i Danmark 
og USA, blandt andre Viborg Domkirke, 
Vor Frue Kirke Nyborg, Calvary Chapel 
i Los Angeles og Den Danske Sømands-
kirke i New York samt store udsmyk- 
ninger på Københavns, Århus og Ros-
kilde Universiteter, socialdemokratiets 
hovedgrupperum på Christiansborg og 
talrige bogillustrationer, monografi af 
Henrik Wivel med mere. 

 
HVAD ER EN LINIE? 
For en billedkunstner to distinkte for-
skellige ting – en linje tegnes og indridses 

grafisk og går fra et punkt til et andet. I 
det øjeblik, linjen krydses i en tegning, 
bliver den til skraveringer og støj. Linjen 
mellem to farver er vibrerende og giver 
en klang fra sig.

HVORDAN OPFATTER DU FORM? 
Alle former selv i sin mest simple ma-
nifestation – det være sig et kvadrat, 
en cirkel, en trekant, - vil altid være 
symbolladet. Formens symboler skifter 
med kulturerne både tidsbestemt og 
geografisk. Et hagekors i den kinesiske, 
cypriotiske, mykenske, antikke kultur 
har ikke den samme forklaring som 
nazisternes brug af symbolet. En form er 
knyttet til noget så foranderligt som ens 
opfattelse af livet.

HVAD ER RUM? 
Jeg har udsmykket så mange kirker og 
dermed været konfronteret med det 
enestående øjeblik, hvor man går ind i et 
rum og ud af et rum og forstår, at der er 
en verden udenfor og en verden indenfor. 
Rum er for mig et ude og et inde.

HVAD ER TID? 
En stor del af den musik, jeg lytter til, 
er et vidunderligt æstetisk urværk, som 
fortæller om tiden og pauserne, som 
påvirker mig. I billedkunsten er de en 
sammenhæng mellem tidsopfattelse og  
størrelsesforhold. Når øjet går fra et 
mellemrum eller omrids til et andet, 
udmåles tiden og perspektivet.

HVAD GØR KUNST VED DIG? 
Den sørger for og hjælper med til at lægge 
et slør foran forstanden og hjælper med at 
gøre det usynlige synligt.

ER DER EN HISTORIE BAG DIT VÆRK? 
Min kristne tro.

HVORDAN ER KUNST NØDVENDIG? 
Kunst er et bolværk mod barbarisme og 
umenneskelighed.

HVAD ER DINE TANKER OM KUNSTNERISK 
LEDELSE? 
En komponists værker eksisterer først 
i det øjeblik, de bliver hørt. I partituret 
er de stumme. En leder, og som ordet 
fuldstændig rigtigt siger det – en leder – 
en ledetråd kan via en dirigent eller en, 
der spiller et instrument – åbne musikken. 
Det kræver altså en ny funktion fra det 
øjeblik, noget er skabt. En billedkunst-
ners værk kan ses og opleves uden 
dirigent og uden musiker.

HVAD ER EN KREATIV PROCES? 
At være jordemoder.

Ni korte om  

KUNST

I midten af 1930’erne, i et brændende og 
kriseramt Europa, besluttede visionære 
politikere i Malmö, at det, byen havde 
brug for netop nu, var kultur. 
I 1944 åbnede derfor Malmö Stadsteater.  
Med plads til 1.600 i salen blev huset 
Nordeuropas største og skulle rumme 
drama, musikteater og ballet. 
50 år efter flyttede både drama og dans 
til egne huse, og huset skiftede navn til 
Malmö Opera. Et hus, som spiller både 
musicals, operetter, operaer fordelt på 
over 150 forestillinger årligt. Derudover 
opsættes mindst 2 turnéproduktioner, der 
spiller i hele region Skåne.   

Det er i dette hus, jeg blev administrativ 
og kunstnerisk chef for godt halvandet år 
siden. 
Det er en stor virksomhed med over 300 
fastansatte medarbejdere, som foruden 
symfoniorkester på 63 musikere, kor på  
36 sangere, tæller egen restaurant, værk-
steder, kostumeafdeling, administration 
og sågar eget trykkeri. 
Min hverdag er derfor en skønsom blan-
ding af kunstneriske og administrative be- 
slutninger, og jeg har valgt at berette om  
uge 2 - som kunne have været en hvilken 
som helst uge på jobbet - med de forskel-
lige opgaver og oplevelser, den bød på. ,
Mandag
Starter dagen med at gå til bagscenen. Her 
besigtiger jeg sammen med orkesterchefen  
vores spritnye Fazioli-koncertflygel, som 
netop er ankommet fra København. En 
trofast publikummer har valgt at donere 
instrumentet, således at vi fra næste 
sæson kan lancere lied-aftener på vores 
Store Scene. 
Jeg afholder ledelsesgruppemøde kl. 10, 

hvor vigtigste punkt er budgettet for 2019. 
Med et nyt politisk flertal i regionen er 
det besluttet at bespare på kulturområdet 
og alle offentlige institutioner. Hvor 
man i Sverige har været vant til, at alle 
kulturinstitutioner blev løftet med 2-3% 
årligt for at følge med den almindelige 
lønudvikling, har vi nu fået besked om, 
at vi kun bliver forhøjet med 0,5 % i 2019.  
Inden mit næste møde med den operative 
ledelsesgruppe går jeg på scenen for sam- 
men med scenograf og instruktør på kom-
mende produktion, Flyvende Hollænder, 
at se scenografien, der netop står klar  
for første gang. 
Efter flere møder, som bl.a. gælder af-
klaring af solister til sæson 20/21, kører 
jeg til København for at mødes med 
Tivoli-Balletten. Vi er begyndt et rigtig 
godt samarbejde, som passer fint med 
mine tanker om et udbygget Øresunds-
kultursamarbejde. Efter mødet i Tivoli 
tager jeg til møde i Kulturstyrelsen. Som  
formand for projektstøtteudvalget i mu- 
sik og for hele Kunstfonden er jeg i gen-
nemsnit til møder dér 1-2 gange om ugen. 

Tirsdag
Starter dagen med diverse møder, som 
bla. omhandler mulige besparelser på  
budgettet, og kører derefter til Hälsing-
borg til såkaldt kollationering på vores  
kommende turnéproduktion, en nyskre-
ven musical, som vi laver i samarbejde 
med Hälsingborg Stadsteater, hvor alle  
involverede bliver præsenteret for fore-
stillingen og tankerne bag. 

Onsdag
Det ugentlige produktionsmøde med 
producenterne, kor- og orkesterchef og 
ikke mindst planlægningschefen. Her går 
man alle produktioner igennem for det 
næste halvandet år og får en opdateret 
status. 
Under mødet går jeg til orkestersalen for 
at takke orkestret for deres store indsats 
under julen og nytår og byder velkommen 
til vores 1. gæstedirigent, Steven Sloane, 
der skal igang med første prøve på Den 
Flyvende Hollænder. Jeg går lidt til og fra 
orkestersalen og nyder at følge prøven. 
Senere på dagen mødes jeg med vores 
sponsorchef, som har gode forslag til nye 
samarbejdspartnere fra Regionen, og har 

flere møder, som gælder planlægning af 
sæson 20/21.  

Torsdag
I dag har jeg inviteret til kaffe med en 
publikum, der har sendt mig en meget 
vred mail, da han ikke synes, at vores 
Traviata var god, og at vi generelt spo-
lerer hans operaoplevelser ved at lave 
om på tiden og rammerne i forhold til, 
hvorledes han mener, det var tænkt fra 
komponistens side. Vi fik en fin snak, og 
han var noget overrasket, da jeg fortæller, 
at operaopførelser i 1800-tallet og længere 
tilbage var noget anderledes end det bil-
lede, han havde. 
Udover diverse møder, følger jeg desuden 
prøverne på Hollænderen både på scenen 
og i orkestersalen og har et længere møde 
med dirigenten og orkesterchefen efter 
prøven. 
Senere på dagen får jeg 1. udkast af års-
regnskabet 2018, som viser, at vi har hen-
tet et stort underskud hjem og formentlig 
kommer ud af året med et lille overskud. 

Fredag
Diverse møder med bl.a. marketingchefen 
om diskussion af layoutet af det kom-
mende sæsonprogram. Desuden bruger  
jeg en times tid på det ugentlige fre-
dagsbrev: hver fredag udsender jeg et 
mail-brev til alle ansatte i huset, hvor jeg 
informerer om ugen, der er gået - set fra 
min stol. 
En stor del af mit arbejde består i at 
holde mig ajour indenfor både musical- 
og operaverdenen, og jeg rejser derfor 
en del og ser mange forestillinger. I dag 
og kommende weekend gælder det tre 
musicals i Stockholm, og jeg tager derfor 
toget tidlig eftermiddag, så jeg kan nå 
aftenforestillingen. Udover det venter to 
forestillinger lørdag, hvorefter jeg tager 
toget søndag morgen tilbage til Malmö. 
En spændende, varieret uge på verdens 
bedste arbejdsplads er overstået.  

HVORDAN SER EN ARBEJDSDAG 
UD FOR KAPELMESTER 
MICHAEL BOJESEN
- kunstnerisk og 
administrativ chef for Malmö Opera 
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fortsættes på næste side....

Når man nytårsaften står 
i begreb med at finde dét 
eller de programmer i TV, 
man har lyst til at høre og se, kommer 
man ikke uden om, at man, hvis man 
er indstillet som undertegnede, finder 
udenlandske kanaler frem for vore 
hjemlige. Således blev det ved det nys 
overståede årsskifte Sveriges TV2, jeg 
ofrede størst opmærksomhed. Lige om-
kring midnat opførtes Franz Schuberts 
ufuldendte 8. symfoni med et fransk 
ensemble i wienerklassisk størrelse. Jeg  
hæftede mig fra første færd ved, at en-
semblet opførte værket uden dirigent. 
Og selvfølgelig kan værker uden et hav 
af intrikate overgange lade sig spille, når 
man råder over en igangsættende og 
retningsgivende koncertmester, der som 
primarius i en strygekvartet sætter det 
hele i gang. Opførelsen var imidlertid u- 
tilfredsstillende, fordi der ikke var nogen 
styrmand til at balancere undervejs og 
skabe rummet til fraseringen i masser af 
de subtile udfletninger i overgangene, 
som er livsvigtige, dersom den sym-
foniske linje for alvor kan fremtræde klart 
og meningsfuldt. Imidlertid sad man 
hele tiden med fornemmelsen af, at hver 
gruppes anstrengelser først og fremmest 
gik ud på for enhver pris at være sammen 
med de andre. Om det var skyld i de for 
hurtige tempovalg i begge satser, eller det 
mere var den galliske lethed i opfattelsen, 
skal ikke forfølges yderligere, men nævnes 
skal det, at begge satser i hovedparten af 
forløbet fornemmedes i ét slag. Facit var, 
at jeg sad frustreret tilbage. Gode råd var 
dyre, men så kom jeg til at tænke på en 
gammel indspilning af symfonien med 
Wienerphilharmonikerne under ledelse 
af Karl Böhm. Den satte jeg sporenstregs 
på og gled ind i det univers af symfonisk 
sammenhæng og den uforlignelige kom-
bination af tragisk tyngde og svævende, 
næsten sødmefuld melankoli, som denne 

KARL BÖHM - 125 år
 
af Ove Krüger

geniale komponist evner at fremkalde. 
Aftenen sluttede alligevel, som den skulle, 
og det var Böhms fortjeneste.

Han fødtes i 1894 ind i en familie, hvor 
faderen var en fremtrædende advokat 
i østrigske Graz, og som det som oftest 
var tilfældet dengang, forventedes det 
af den unge Karl, at han fulgte i faderens 
fodspor. I løbet af få år tilbagelagde 
det godt begavede unge menneske da 
også jurastudiet, ovenikøbet med en 
doktorgrad, sådan som det ofte sker i  
det tysksprogede rum. Men i drengeårene 
var klaverspillet blevet dyrket intensivt,  
og i studieårene i Wien fortsattes disse 
studier hos en højt anset personlighed 
jævnsides med gøremålene på uni-
versitetet. Böhm har selv gjort opmærk-
som på, at han egentlig forestillede sig 
en tilværelse som koncertpianist, og 
måske var det et rent tilfælde, at han som 
repetitør kom ind på operaen i fødebyen 
allerede som 21-årig. Ganske ærligt har 
han berettet, at han i et betydeligt tids-
rum følte sig usikker, fordi et operateaters 
krav til en pianist er anderledes end ved 
næsten al anden pianistvirksomhed.
Egentlig forstod han senere hen ikke, at 
han ikke blev afskediget, og da han lang 
tid efter selv beklædte ledende stillinger, 
er det langt fra sikkert, at han selv udviste 
en lignende tålmodighed, som den han 
havde nydt godt af i den første sårbare 
tid. Han bed sig altså fast, for selvfølgelig 
indså han lidt efter lidt på den hårde 
måde, hvad der krævedes. Det kom ham 
naturligvis til gode, at han ud over de 
glimrende klaverforudsætninger besad et 
knivskarpt gehør, hvad mange musikere 
og sangere har måttet sande gennem 
årene.

Utvivlsomt har han taget ved lære af nøje 
at følge de kolleger, der som dirigenter 
klarede mindre prætentiøse opgaver som 

syngespil og operetter, uagtet at disse 
kan være teknisk penible. I hvert fald 
indgik han snart i staben af dirigerende 
repetitører og høstede værdifuld erfaring.

I 1912 var Bruno Walter blevet chef ved  
Den Kgl. Opera i München. Med dette  
instituts vidtspændende repertoire in  
mente var det klart, at der behøve-
des adskillige kapelmestre og musik-
assistenter til at dirigere det store antal 
forskellige forestillinger. Efter nogle år i 
Graz følte Böhm sig nu så sikker, at han 
turde påtage sig stillingen som fjerde 
kapelmester i München under Walters 
vinger. Beslutningen om at gå efter lige 
præcis denne stilling skal holdes op 
imod den kendsgerning, at han efter sin 
påfaldende udvikling i fødebyen var 
blevet tilbudt chefposten dér. Mange i 
en lignede situation havde utvivlsomt 
valgt anderledes, men Böhm har langt 
senere udtrykkeligt gjort opmærksom 
på, at hans valg af den beskedne stilling 
i Bayerns hovedstad var det vigtigste og 
rigtigste, han traf i sit liv.

Ved afslutningen af første verdenskrig 
nedlagdes kongedømmet i Bayern til  
fordel for en republik, så fra nu af talte 
man om Bayrische Staatsoper. Her fik 
Böhm udvidet sit repertoire betragteligt, 
ligesom bekendtskabet med førsteklasses 
kolleger stimulerede ham og skærpede 
hans niveau. Som en helt naturlig følge 
af den betydelige udvikling, disse år 
forlenede ham med, måtte han selv-
følgelig videre til andre huse med øget 
personligt ansvar. 

Sin første generalmusikdirektørpost er-
hvervede han i Darmstadt, og allerede 
her vovede han sig i kast med Alban 
Bergs Wozzeck, hvilket skete kun få år 
efter Erich Kleibers uropførelse af værket 
i 1925 på Preussische Staatsoper. Det 
har dengang været yderst vanskeligt at 
stable dette expressionistiske hovedværk 
på benene, men Böhm klarede det med 
bravur og tabte aldrig siden sin interesse 
for det, selv om Mozart, Wagner og 
Strauss på operafronten jævnsides med 
den tyske symfoniske tradition fyldte 
næsten hele hans kalender. Efter nogle år 
ved provinsteatret i Darmstadt indtog han 
en position ved statsoperaen i Hamborg, 
hvorefter følgende hændte. 
Og nu må jeg begynde et andet sted: 
Min professor i Köln, Wolfgang von der 
Nahmer, ansattes som ung Korrepetitor  
ved Semperoperaen i Dresden i starten af  
trediverne, hvor den legendariske Fritz 
Busch var chef. Korrepetitor betyder ka-
pelmester, der indstuderer operapartier 
med sangere og ikke korrepetitør, som 
mange her i landet tror. Snart avancerede 
min lærer til at være assistent for Busch, 
og da jeg første gang besøgte ham for at 
aflægge en slags optagelsesprøve for at 
få adgang til hans klasse på Staatliche 
Hochschule für Musik Köln, kunne 
jeg i hans studio ikke overse, at et stort 
portræt af hans gamle chef indtog en 
hædersplads på væggen. Semperoperaen 
var ikke mindst kendt som højborg for 
Richard Strauss, uden at hverken det 
øvrige tyske repertoire eller det italienske, 
franske eller russiske forsømtes. Busch 
var ikke tilbageholdende med kritik af 
den politiske udvikling i Tyskland, og en 
morgen tidligt i 1933, da von der Nahmer 
troppede op på operaen, var hans chef 
fjernet fra sin stilling af nazisterne, som 
kort forinden havde vundet magten, og 

han selv fortrak hurtigt til et så ydmygt 
sted som Schwerin.
En erstatning for Busch skulle findes, og 
det blev Karl Böhm, der overtog den ledige 
post. Samtlige tyske dirigenter mødtes 
med det krav, at de skulle melde sig ind i 
det nu eneste tilladte parti, hvis de skulle 
fungere i offentlige stillinger. Det gjaldt 
Clemens Krauss, Herbert von Karajan, 
Hans Knappertsbusch og følgelig også 
Böhm. Han fortsatte sådan set kunstnerisk 
linjen fra Busch og betroedes flere Strauss-
uropførelser, da han i Busch´s fravær 
sammen med Krauss var komponistens 
foretrukne, når det drejede sig om dennes 
egne værker. Strauss og Furtwängler var  
de eneste, der ragede så højt op, at 
tvungent partimedlemsskab ikke kom 
på tale. Til gengæld påtog begge sig de to 
ledende poster i det af DNSAP nystiftede 
Reichsmusikkammer. Der foresvævede 
dem givetvis naive forestillinger om, at de 
ad denne vej kunne om ikke redde så dog 
påvirke udviklingen og afbøde de værste 
følger af den stedfundne magtovertagelse. 
Det varede dog ikke længe, for Strauss fik 
opsnappet sin korrespondance med den i 
Schweiz bosatte jødiske Stefan Zweig, der 
udfærdigede librettoen til Schweigsame 
Frau, som meget hurtigt efter premieren 
i 1935 ikke mere måtte opføres. Så var 
Strauss ude, og da Furtwängler havde 
protesteret mod et tilsvarende forbud 
mod Paul Hindemiths Mathis der Maler, 
måtte han ligesom Strauss også forlade 
posten. Samtidig nedlagde han dog sine 
chefstillinger i Berlinerphilharmonien og 
på Staatsoper samme sted, men vendte 
efter en pause tilbage som gæst og blev 
først nominelt chef igen et godt stykke 
efter krigen.

Svenske Sixten Ehrling, hvis hundrede-
årsdag vi lige har passeret i det for-
gangne år, fortalte mig, at han som ung 
Korrepetitor en tid var ansat under 
Böhm i Dresden i starten af fyrrene. Han 
kunne berette om en nidkær chef, som 
umiddelbart efter forestillingen uddelte 
skarpe korrektioner til de sangere eller 
musikere, der ikke havde levet op til det 
forventede niveau.
I disse år gæstedirigerede Böhm de bedste 

orkestre og havde forlængst indledt et 
samarbejde med Staatsoper Wien, og her- 
fra eksisterer en optagelse fra krigens slut-
ning af Ariadne auf Naxos med purunge 
Irmgard Seefried som komponisten, kort  
før bygningen lå i ruiner efter de al-
lieredes bombeangreb. Med rette regnes 
denne registrering som en af de bedste 
af dette værk. Omsider var den tragiske 
krig forbi, og Böhm kunne uden de store  
vanskeligheder genoptage sin virksom-
hed nu udelukkende som gæst i de største 
sammenhænge. Produktionen af gram- 
mofonplader steg hastigt, og han var 
blandt de mest efterspurgte, når man 
skulle vælge dirigent. Det var via radio 
og grammofon, jeg blev opmærksom på 
ham.

Muligheden for at opleve ham i vir-
keligheden opstod, da jeg som nystartet 
musikstuderende ved Århus Universitet 
sammen med medstuderende og lærere 
derfra deltog i en tur til festspillene i 
Salzburg. Grosses Festspielhaus var 
lige indviet, og Böhm dirigerede her et 
program, hvor sidste afdeling bestod 
af Beethovens syvende symfoni. Salen 
formelig kogte, for som han først og 
fremmest dirigerede finalen, havde alle 
svært ved at sidde stille. Hornene jublede, 
så det var en fest.
Hans ansigt virkede dog altid tillukket 
måske på grund af de tykke brilleglas, og 
en tilbøjelighed til hurtig vakt irritation 
kunne ikke skjules, da en træblæser 
under en prøve på Mozarts store g-mol 
symfoni i Odd Fellow Palæet med Det 
Kongelige Kapel kom til at spille et 
øjeblik efter versionen uden klarinetter. 
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fortsat fra forrige side.... EN CHEFDIRIGENT 
FORTÆLLER
fra New York
Dorrit Matson er uddannet på Musikkonser-
vatoriet og Universitetet i København og har 
gået i dirigentklassen på University of Miami 
i Florida; der blev hun ansat som Associate 
Conductor og fuldførte sin Master of Musical 
Arts i Instrumental Conducting. 

af Dorrit Matson, chefdirigent på 29. år for  
New York Scandia Symphony

Den professionelle musikalske scene i 
New York City afspejler byens blandede 
befolkning og internationale atmosfære. 
Alle etniske og kulturelle baggrunde er 
repræsenteret, og mange er tiltrukket af 
storbyen, der aldrig sover, og af mulig- 
heden for at virke i deres profession  
på højeste niveau. Det gælder også for  
musikere. 
Men det tager tid og kræver kontakter 
og energi at arbejde sig ind i de gode 
freelance-ensembler. (En ansættelse på 
fuld tid udbydes kun af New York Phil- 
harmonikerne eller Metropolitan Ope-
raen). Foruden de mange store nationale 
og internationale besøgende orkestre, 
som tilsammen tilbyder et enormt udvalg 
af traditionelt symfonisk repertoire, er 
der mangfoldige musikalske initiativer i 
form af ensembler, som ofte specialiserer 
sig i repertoire fra en speciel historisk 
tid eller fra et af verdenshjørnerne. En  
slags showcases, som næppe ville være  
relevante eller kunne eksistere andre ste- 
der end netop i New York. En af disse er 
New York Scandia Symphony (Scandia). 
Orkestret har i 29 år introduceret mu-
sik af skandinaviske komponister til et  
amerikansk publikum og som en inte-
greret del af New York’s musikliv. 
Kan man fylde koncertprogrammer i så  
mange sæsoner med udelukkende skan-
dinavisk repertoire? Ja - i vores kulturelle 
og musikalske arv findes mange skatte. 
Det undrer mig stadig, at jeg finder så 
meget musik, som sjældent eller aldrig 

er blevet opført. Det har ført til mange 
uropførelser af klassiske, romantiske og  
nutidige værker, foruden faktiske bestil-
lingsværker fra danske komponister. I 
løbet af Scandia’s 18 år som Residence 
Orchestra i Trinity Church (Wall Street & 
Broadway) lykkedes det også at producere 
fire CD-indspilninger, udgivet på Centaur 
Records. Siden 2013 har orkestret holdt 
sine koncerter i Symphony Space, som 
ligger på Manhattan’s upper-westside og 
har plads til 60 musikere på scenen og 750 
pladser til publikum. 
Med adskillige koncertsale i området skal 
vores programmer naturligvis byde på et 
overbevisende alternativ.
I det nordlige Manhattan afholder vi 
koncerter i Fort Tryon Park hver søndag 
i juni måned. Sommerserien blev skabt i 
2005, da musikerne på eget initiativ dan- 
nede Scandia String Quartet og senere 
Scandia Brass Quintet. Et meget multi-
kulturelt publikum af beboere og turister 
i området samles på den store plæne,  
omgivet af Heather Gardens og med ud-
sigt til Hudson River.
Jeg har altid beundret New York’s free-
lancemusikere, og jeg tror, at enhver 
dirigent påskønner udfordringen og op-
levelsen af at arbejde med kunstnere, 
der besidder så meget talent og kapacitet 
på deres instrument. Oftest stykker de 
tilstrækkeligt arbejde og indtægt sammen 
ved at være engageret i flere ensembler og 
orkestre gennem en sæson. Det betyder, at 
de skal være særdeles fleksible og kunne 
omstille sig til en ny situation næsten 
hver dag. De er energiske og positive, lyt- 
ter og implementerer instruktioner fra po-
diet og fra 1. musikerne meget effektivt. 
Som regel er alle noderne på plads ved 
første gennemlæsning, og de har med det 
samme vurderet balance og afstand selv 
under udfordrende akustiske forhold. Alt  
sammen befordrende for prøvens pro-

gressive forløb samt muligheden for også  
at arbejde på detaljer og etablere ensemble 
og klang i en helhed, inden tiden er ud-
løbet.  
Et job som chefdirigent, i modsætning til  
at være gæst, indebærer naturligvis et 
ansvar for orkestrets kunstneriske ud- 
vikling på langt sigt. Planlægning af  
programmer, valg af solister og kommu- 
nikation med kunstnerisk og admini-
strativt personale. Men i USA involverer 
jobbet mange øvrige funktioner. For at  
hele organisationen kan fungere, er det  
nødvendigt at være involveret i fund-
raising, marketing og kontakt med eksi- 
sterende såvel som nyt potentielt pub-
likum. Desuden må vi alle tilpasse os 
de mange skiftende situationer og nye 
udfordringer. For eksempel den forry-
gende udvikling med teknologi, som vi 
for tiden oplever. Det er blevet nødven-
digt, at et orkester, ligesom enhver anden 
organisation, skaber sin profil og for-
midler information via internettet - og  
forstår at udnytte dets formidable mar-
ketingpotentiale. Det forventes også, at 
vi er synlige og jævnligt opdaterer på 
sociale medier, så en webmaster og en 
socialmedia-manager-position kan slet 
ikke undværes. Sammenlagt resulterer di- 
verse fornyelser i ekstra betragtelige bud-
getposter, som også skal dækkes. Det er  
vigtigt, at man som leder kan stole på, 
at alle disse aktiviteter er i gode prof- 
essionelle hænder. Ligeledes at man ser,  
at annoncering og trykt/elektronisk ma-
teriale er koordineret og i stil med or-
kestrets image og overordnede mission.    
Koncerter i 2019? Musikerne såvel som 
publikum er begejstrede og fortrolige 
med Carl Nielsen’s musik, som er på pro-
grammerne næsten hvert år. I foråret er 
det den 5. Symfoni og desuden bl.a. en 
Kuhlau-kvintet og en messingkvintet af 
Anders Koppel.             www.nyscandia.org

Med klarinetter sker jo ændringer i fløjte- 
og obostemmer. Langt tid efter uheldet 
var sket, og alt var rettet, hvislede han 
ifølge en stadig levende koncertmester 
igen og igen med sammenbidte læber: 
”Dritte Probe, dritte Probe…”, hvilket jeg 
naturligvis ikke hørte nede i salen. Jeg 
husker dog, jeg havde forventet mere.

Et par år efter udviskedes dette negative 
indtryk fuldstændigt, da jeg med kul-
turministerielle midler i ryggen dels 
deltog i et kursus i Mozarteum under 
ledelse af Bruno Maderna dels over- 
værede så mange koncerter og opera-
opførelser som muligt. I store festspilhus 
havde Böhm ledelsen af Fidelio med så 
herlige kræfter som Christa Ludwig, 
James King og gode gamle Hans Hotter 
som ministeren. Det er den største op- 
førelse af Beethovens lovprisning af 
ægteskabelig loyalitet i sin yderste kon-
sekvens, jeg har oplevet, og efter den 
på de breddegrader obligatoriske tredje 
Leonoreouverture rejste sig en ekstatisk 
bifaldsstorm for Böhm og Wienerne. 
Efter forestillingen opsøgte den senere 
leder af opera på Drottningholm, Arnold 
Östmann, og jeg Ingvar Wixell, der 
havde sunget Pizarro. Han inviterede 
os med hjem til sin øjeblikkelige bopæl 
oppe over byens lyshav, hvor han viste 
sig som en fortræffelig vært, der selv 
indtog hovedparten af de flasker, der 
blev hentet, når han da ikke røg en af 
sine lange cigarer. Om morgenen kørte 
han os ind til Salzburg, for vi skulle jo på 
kursus sidst på formiddagen. Alligevel 
standsede han udenfor en knejpe, som 
var lukket, hvilket med irritabel stemme 
blev sagt højt bag den lukkede dør, da 
vi bankede på. Da Ingvar med baritonal 
resonans derpå hævede stemmen og 
sagde: ”Kammersänger Wixell!”, åbnedes 
døren som ved et trylleslag, og endnu et 

par timer forløb med vin og cigarer. Da 
jeg sagde, at nu måtte jeg hjem på hotellet 
for at få noget vand i hovedet og børstet 
tænder, inden jeg kunne vise mig på 
kurset, spurgte jeg samtidig, om Ingvar 
ikke havde noget at foretage sig. Svaret 
var: ”Nej, jag har endast greven i kväll!”. 
En jernkonstitution og stemmebånd af 
stål. Böhm stod også i spidsen for denne Le 
nozze di Figaro, og Wixell befandt sig som 
en fisk i vandet under hans fremragende 
ledelse. Denne opera nåede han at dirigere 
mellem fire- og femhundrede gange, og 
især Mozart og Strauss var vel centrene 
i hans virksomhed. Knap en måned 
senere hørte jeg ham  en sidste gang. Da 
gæstede han nemlig Tivolis Koncertsal 
med Wienerne og leverede en klangskøn 
opførelse af Bruckners syvende symfoni.

I midten af tresserne hentede Wieland 
Wagner Böhm til Bayreuth, så han 
musikalsk kunne stå i spidsen for en 
ny produktion af Tristan und Isolde 
med Wagner selv som iscenesætter. På 
sangerholdet befandt sig tidens og en 
af århundredets største i sit fag: Birgit 
Nilsson, desuden den højintelligente 
Wolfgang Windgassen og det finske 
stjerneskud Martti Talvela, og ud af 
det kom efter manges mening en af de 
betydeligste indspilninger af værket, 
der findes. Under prøverne var Böhm 
ubehagelig over for den unge Talvela, 
som dog ikke lod sig gå på og endte med 
at levere en bevægende Marke. Men det 
hører ikke til det mest forsonende ved 
den gamle østrigske dirigent, at han 
havde denne tilbøjelighed til at udse sig 
personer, han kunne være giftig overfor.

I en periode i halvtredserne indtog 
han chefposten på Wiener Staatsoper, 
men der gik ikke lang tid før publikum 
var utilfredse med hans måde at lede 
institutionen på. Efter en tid opgav han 
posten, og ved en af de sidste forestillinger 
han dirigerede som direktør, mødtes 
han med buh-råb, da han viste sig i 
orkestergraven. Da forestillingen var slut, 
var der imidlertid ikke ende på ovationer 
for hans indsats som dirigent. Publikum 
viste således, at det udmærket kunne 
skelne mellem de to funktioner. Næste 

i rækken af direktører var Karajan, som 
ønskede at ændre mange ting. Fra da af 
opførtes samtlige værker udelukkende på 
originalsproget, men da en række andre 
tiltag, der udæskede forskellige tekniske 
overenskomster, søgtes gennemført, blev 
livet så surt for ham, at også han forlod 
stillingen.
I Salzburg var Karajan dog kongen. Reelt 
som leder af festspillene til sin død i 
1989, men i det meste af halvtredserne, 
tresserne og ind i halvfjerdserne, gjorde 
Böhm sit til at gøre sin yngre kollega 
rangen stridig. I al hemmelighed sendte 
han sin søn, den kendte skuespiller 
Karl-Heinz Böhm, rundt i byen for at 
kontrollere, at der reklameredes med lige 
så mange billeder af ham som af Karajan. 
Ved en af Böhms runde fødselsdage 
troppede hans kollega dog op med 
blæsere fra sine Berlinere og foredrog O, 
du mein Österreich. Da Böhm derpå blev 
spurgt, hvad han ønskede sig, lød svaret 
med uforfalsket Grazer tonefald: ”Was 
Teures!”. Stolt må han helt sikkert have 
været, da han udnævntes til ÖMD – 
østrigsk musikdirektør.

Han har været blandt de fremmeste 
til at varetage vedligeholdelsen af en 
stor fortrinsvis tysk-østrigsk tradition. 
Hans musiceren var præget af vægt 
ofte parret med en næsten dansant 
fremdrift. Skal man huske ham for 
noget, er det ikke mindst førnævnte 
Ariadneindspilning, men de fleste 
Strauss- og Mozartindspilninger vejer 
ligeledes tungt. Blandt de sidste ganske 
særligt den uforlignelige Cosi fan tutte 
med Elisabeth Schwarzkopf og Christa 
Ludwig i de kvindelige hovedroller. 

Jo, Birgit Nilssons absolutte yndlings-
dirigent, der Böhmerl, som det hjemlige 
kælenavn lød, fortjener afgjort at mindes.

Karajan og Böhm



Bardisk med togskinner bevaret

messecenter og udstillingshal med et 
udstillingsareal på ca. 1400 m2 - et unikt 
musikhus med kulturelle oplevelser.

Sal med togskinner

De første damplokomotiver kørte igen-
nem Brande i 1914.
Remisen var stedet, hvor lokomotiverne 
blev opbevaret og repareret. 
Under brunkulsbrydningen i 40’erne kom 
der for alvor gang i remisen. Man åbnede 
sidespor, og i det hele taget medførte 
brunkullene en enorm aktivitet på Brande 
Station og i det øvrige byområde.

Der var 14 damplokomotiver. Et af dem 
stod klar til at rykke ud som en ambu-
lancetjeneste med indbygget operations-
stue helt frem til 1950’erne. DSB ned-
trappede brugen af disse lokomotiver, og 
det sidste damplokomotiv kørte i 1969.

60-årige og 94-årige er dybt fascineret af 
udstillingen om de gamle vikinger.

Der er knapper, man trykker på un-
dervejs for at høre historier i flugt med 
udstillingen.

Runerne var det almindelige alfabet i 
Norden, som blev brugt af vikingerne.
Tegnet Bluetooth er to runer H og B, som  
er opkaldt efter Harald Blåtand som  
herskede over Danmark og Norge i 
midten af 900-tallet. 

Han var blandt andet kendt for sine 
kommunikationsevner og diplomatiske 
forhandlinger, som lagde grunden til, at 
forskellige parter kunne indgå handel 
med hinanden. Navnet valgtes for at 
symbolisere én fælles kommunikations-
standard.

Efter at man har set Kongernes Jelling, skal 
man spise en dejlig kæmpe gammeldags 
vaffelis i Pandekagehuset på gågaden 
udenfor. Og så skal man naturligvis se 
Runestenen og kirken i Jelling.
Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling

fortsat fra forrige side....
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SvipTure
i Danmark

Tekst og fotos: Bodil Heister 

BRANDE REMISEN
Et anderledes og unikt spillested i ny-
renoveret damplokomotiv-remise

Når man før i tiden kørte gennem Brande 
i Midtjylland, var der sådan lidt støvet 
søndagsstemning over byen, men nu er 
der kommet mere liv i området, efter det 
nye kulturhus Brande Remise er åbnet.

Drejeskive med 8 porte

Den kæmpe drejeskive med 8 skinnespor 
er stadig bevaret med 8 porte ind til 
remisen, hvor damplokomotiverne kunne 
køre ind i værkstedet.
De gamle skinner ligger stadig i gulvet, 
og bjælkerne er bevaret på smukkeste vis; 
der er højt til loftet, og man kan stadig se 
og lugte den sorte sod.
Der er flygler i de forskellige store og små 
rum, som bliver brugt til jazzkoncerter, 
kor- og klassisk musik, og så er der et 
større koncertsted, hvor der kan sidde  
300 mennesker til koncerter. På vej op til 
baren kan man gå i skinnesporet!
Remisen bliver også brugt til private fester 
og events.

Det var i 2006, at Remisen i Brande blev 
indviet. 
Det rustikke og bevaringsværdige loko-
motivværksted er nu Midtjyllands nye 

Gavlmalerier i Brande 

Man må ikke glemme at observere alle 
gavlmalerierne i Brande, som også er 
byens vartegn. I 1968 inviterede man 
nemlig en række anerkendte danske 
kunstnere til at udsmykke husgavlene 
rundt om i byen. Skøn ide!
Brande Remise, Remisevej 1, 7330 Brande

KONGERNES JELLING

Et virkeligt seværdigt museum er 
Kongernes Jelling, et fantastisk op-
levelsescenter i Jelling, nær Vejle.
Man oplever historien omkring vi-
kingetiden, Gorm den Gamle og Harald 
Blåtand og den gigantiske palisade, der 
blev rejst for mere end 1000 år siden. 

Det er en unik og supermoderne digi-
tal sanseoplevelse, der handler om vi-
kingernes liv og levned, rejsen til Valhal 
og overgangen til kristendommen. 

Vi var to fuldvoksne mennesker, der 
myldrede videbegærligt rundt som to  
7-årige, og det siger lige præcis, at ud-
stillingen er så imponerende, pædagogisk 
og smukt gennemtænkt, at både 7-årige, 

Bølgen

MEDLEMMERNE 
anbefaler

han har også en stor interesse for jazz-
musik fra USA. Musik fra 50erne og 60erne 
kombineres med ultra-hippe grooves. Des- 
værre er det besluttet at lukke P8-jazz  
d. 1.1.2020, men heldigvis er der bestræ-
belser i gang for at få bevaret kanalen. 
Søg på borgerforslag p8jazz og skriv under 
- så skal folketinget tage sagen op. Der er  
allerede flere tusinde, der har skrevet under.

Ove Krüger anbefaler: 
Selv om der eksi-
sterer en håndfuld 
indspilninger af 
Ariadne auf Naxos 
med Karl Böhm 
som dirigent, gen-
giver optagelsen fra 1944 det særlige sus, 
der næsten altid knytter sig til en rigtig 
teateropførelse. 
Indspilningen af Tristan und Isolde kommer 
man heller ikke uden om; og for at fuldende 
billedet af Böhms formåen vil jeg pege på 
den filmiske version af Le nozze di Figaro, 
som Jean Pierre Ponnelle stilsikkert har 
iscenesat med Böhm som usvigelig sikker 
ankermand. Den kan findes på Youtube.

John Ehde anbefaler:
I forbindelse med min artikel om Diri-
gerende Cellister vil jeg gerne anbefale et  
lytteeksempel: Toscaninis indspilning af  
Don Quixote af Richard Strauss med den 
legendariske cellist Emanuel Feuermann. 
Optagelsen er fra 1938, kun få år inden han 
på tragisk vis døde, kun 39 år gammel. 
Han spillede med en blødt syngende tone 
med et perfekt legato, som han inficerede 
med smagfulde romantiske virkemidler. 
Alt dette får vi fuldt ud i Don Quixote, 
hvor celloen hovedsageligt er de fantasi-
fulde ridderes stemme. Feuermann spiller 
med et blændende overskud, og Toscanini 
bakker op med et overdådigt virtuost orkes-

terspil fra NBC musik-
erne.Lydkavilteten er 
”gammel”, men allige- 
vel rimeligt balanceret.
Youtube: https://www.
youtube.com/watch? 
v=Jg77xMLTnSE      
Findes også på Spotify.

Michael Bojesen anbefaler:
Om end det er en gammel nyhed, må jeg 
anbefale den CD, jeg aldrig bliver træt af. 
Det var en åbenbaring af de helt store, 
da bassisten Eva Malling spillede den for  
mig for første gang i en bus ved en radio-
pigekorstur til Island. CD’en er selvfølge-
lig Joni Mitchels Both
Sides Now udgivet i
2000. Hun er vel ikke
verdens største san-
gerinde, men hendes
ru stemme, tekstlige 
og musikalske univers berører på en helt 
særlig måde. De raffinerede symfoniske ar-
rangementer af Vince Mendoza med bl.a.  
Wayne Shorter som sublim solist på so-
pransax skaber en hel særlig klangverden.

Jørgen Lauritsen anbefaler:
Jeg vil gerne anbefale
https://www.arte.tv/
de/videos/arte-con
cert/ hvor man kan se
og høre fremragende
koncerter. Mange gen-
rer og alle i højeste kvalitet. Det er  
ganske gratis, og der er alt fra Beethoven 
over Alexandre Desplat (en af tidens fø- 
rende internationale film-komponister) til 
opera, verdensmusik, teaterforestillinger.

Kjeld Lauritsen anbefaler:
Jazzmosfæren på P8jazz.
Vi har i Danmark en ra-
diokanal helt dedikeret 
til jazzmusikken, endda 
drevet for public service 
midler. Det er DAB-
kanalen P8jazz, der døgnet rundt præ-
senterer jazzmusik. Jeg anbefaler specielt 
programmet Jazzmosfæren, der med kær-
lighed, sjove detaljer og globalt udsyn 
præsenterer jazzmusik hver weekend.
Det er Master Fatman, der styrer løjerne, 
og hans indsigt er ikke kun stor, når det 
gælder brasiliansk og afrikansk musik, nej  
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Amatørsymfonikerne   
Koncerter, Prokofiev og Mussorgsky, dir. Kaare 
Hansen
Amatørsymfonikerne   
Koncerter med Christine Pryhn, dir. Kaisa Roose
Jacob Anderskov 
Økologisk koncert  med ANTIOXIDANTERNE
Jacob Anderskov 
Koncerter med Anderskov KINETICS feat. Evan 
Parker
Jacob Anderskov
Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Jacob Anderskov
ANDERSKOV ACCIDENT, Koncert i Berlin 
Richard Andersson
Richard Andersson NOR & Immergrün, 
Copenhagen Jazz Festival
ARCO Kammerorkestret af 1992
Koncerter, Dir. Gunnar Tagmose
ARCO Kammerorkestret af 1992
Festkoncert i Tivoli, dir. Gunnar Tagmose
Giordano Bellincampi  
Forårsfilharmonikerne, Weekendstævne på Askov
Birkerødkoret   
Händels ’Messias’, dir. Torben H.S. Svendsen
Michael Blicher
Blicher Hemmer Gadd, Turné Australien, 
Thailand, Hong Kong og Japan
Blood Sweat Drum ’n’ Bass Big Band
Jubilæumskoncert for Aarhus Jazz Festival, dir. 
Jens Chr. Jensen
Jakob Bro   
Europa-turné, 6 koncerter, Jakob Bro Trio
Jakob Bro   
USA-release-turné, 11 koncerter, Jacob Bro Trio
Jakob Bro   
Europa-releaseturné, CD ’Bay of Rainbows’, 
Jakob Bro Trio
Camerata Øresund
’J.S. Bach – fra kirke til café’, dir. Peter Spissky
Camerata Øresund
Tre koncertprojekter, dir. Peter Spissky
Canta Køge
Fauré’s ’Requiem’, dir. Jesper Grove Jørgensen
Copenhagen Soloists   
Bachs ’Johannespassion’, dir. Jonathan Ofir
Copenhagen Soloists   
Koncerter med Mozart-program, dir. Jonathan Ofir
Copenhagen Soloists   
Monteverdis ‘Mariavesper’, dir. Jonathan Ofir
COWBELL   
Winter Jazz 2018, Prøvehallen, Valby
COWBELL
Summer Jazz 2018, Prøvehallen og Betty Nansen 
Teatret

Mogens Dahl
Mogens Dahl Kammerkor, tre koncertproduktioner 
i 2017
Mogens Dahl
Brahms ’Ein deutsches Requiem’
Mogens Dahl
Händels ’Messias’ 
Dansk Amatørorkester Samvirke 
Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Jazzmusiker Forening
Bigbandkoncerter og masterclasses med Alastair Kay
Dansk Jazzmusiker Forening  
Jazzcamp for børn og unge i efterårsferien
Dansk Kapelmesterforening
Fødselsdagskoncert 28/1/2018
DUSIKA  
Koncerter i København og Belgien, dir. Kristoffer 
Kaas
Claus Efland
Nytårskoncerter I Konzerthaus Berlin
Ensemble Hovaldt  
Velgørenhedskoncerter for Reden International og 
Mødrehjælpen
Ensemble MidtVest
Händels ’Messias’, dir. Carsten Seyer-Hansen
Inge Fabricius
Symfonikoncert med Sinfonia Selandia
FIGURA Ensemble
25-års jubilæumskoncert, dir. Casper Schreiber
FIGURA Ensemble
Anders Brødsgaards ’Algol 8’, dir. Henrik Vagn 
Christensen
Foreningen Sange fra Broen
Korworkshop og koncert i Klærkesalen
Foreningen Sange fra Broen
Julekoncert ’Jul fra hele verden i børnehøjde’ 
Hellig Kors Kirke
Foreningen TONE – Kunst & Komposition
Installations- og performance-værket ’EnTmenchT’
Jørgen Fuglebæk
Strygeorkestret Con Fuoco, Forårskoncerter
Jørgen Fuglebæk
Det Sjællandske Underholdningsorkester, 
Promenadekoncert, Tivoli
Peter Piotr Gasior
Koncertprojekt, Musik Akademiet i Krakow
Gints Glinka
Koncert, Targu Mures Philharmonic Orchestra, 
Rumænien
Global Jazz Explorer Institute
Koncertprojektet ’RagaJazz’ i DK og Kroatien
Global Jazz Explorer Institute
Koncerter’RagaJazz’ i Indien
Anne Marie Granau
Korworkshop og julekoncert, Sankt Annæ Pigekor, 
Samsø

Emil Hess   
Koncertturné, Japan
Human Entertainment
Nytårskoncerter, Det Jydske Underholdningsork., 
dir. Vagn Egon Jørgensen
Jonas Hunt
Puccinis opera ’Tosca’, Valdemars Slot
Højlundkoret
Mozarts ‘Requiem’ i Viborg og Aalborg, dir. 
Søren Birch
Jazz på Balders Plads
Copenhagen Jazz Festival, Kathrine Windfeld Big 
Band
JBL Music  
‘New Orleans New Year Jazz Event #6’, 
Pumpehuset
JBL Music
Festivalen ‘Fringe Jazz Fest 2018’
Jonas Johansen
Orkestret ’Blanco y Negro’, Koncert i Montmartre
JuulMusik  
Concord Brass Band, EM for Brass Bands, 
Utrecht, dir. Jesper Juul
JuulMusik  
Concord Brass Band, DM for Brass Bands, dir. 
Jesper Juul
Kammerkoret Audite 
Koncertrejse til Finland, dir. Rose Munk Heiberg
Kammerkoret Camerata 
Bachs ’Matthæuspassion’, Holmens Kirke, dir. 
Martin Nagashima Toft
Kammerkoret Nye Toner 
Koncertrejse til Malaga, dir. Søren Johannsen
Kasper Bai Music
Koncertturné ’Maluba Orchestra’
KMF 336
Emil Reesens ’Farinelli’ i Herning, dir. Ulrich Stærk
Niclas Knudsen
Duokoncert og jazzgudstjeneste, Frederikskirken 
i Paris
Komponistsammenslutningen ToneArt
Koncerter i Huset, Cph. Jazz Festival
Kronborg Brass
Julekoncert i Helsingør, dir. Steen Nikolaj Hansen
Københavns Bachkor 
Verdis ’Requiem’, dir. Jan Scheerer
Københavns Bachkor 
Bachs ’Juleoratorium’, kantate 1, 2 og 3, dir. Jan 
Scheerer
Københavns Kantatekor 
Bachs ’Johannespassion’, dir. Torben H.S. 
Svendsen
Københavns Kantatekor
Bachs ’Juleoratorium’, dir. Torben H.S. Svendsen
Peter Ettrup Larsen
Carl Nielsen-koncert i Cairo med Cairo 
Symphony Orchestra.
Jørgen Lauritsen
Komponistsammenslutningen ToneArts koncert 
’Moving Circles’
Bo Lundby-Jæger
Artistic Director ved ’Festival Musica Nova 
Gilberto Mendes’ i Sao Paolo
Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
Koncert i Virum, dir. René Bjerregaard Nielsen

Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
Jubilæumskoncerter, dir. René Bjerregaard Nielsen
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Koncerter i Kgs. Lyngby og Tivoli, dir. Morten 
Ryelund
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
Koncerter med skandinaviske komponister, dir. 
Per-Otto Johansson
Maglegårds Sogns Menighedsråd
Händels ’Messias’, Messiaskirkens Koncertkor, 
dir. Krisztina Vas Nørbæk
Marilyn Mazur
Marilyn Mazur Special 4 feat. Norman Winstone, 
Vinterjazz 2018
Anders Mogensen
Mogensen/Weiskopf Quartet, Turné i Skandinavien 
og Baltikum
Anders Mogensen
Trio og trompetisten Tim Hagans, Europaturné
Anders Mogensen
Bandet The North, Toronto Jazzfestival
Anders Mogensen
Jerry Bergonzi og Tim Hagans, Copenhagen Jazz 
Festival
Musica Ficta 
Koncerter, Sweelincks Davids-Psalmer, dir. Bo Holten
Musica Ficta 
Festkoncerter, Bo Holtens 70-års fødselsdag
New York Scandia Symphony 
Koncerter, Scandinavian Music Festival, New 
York City, dir. Dorrit Matson
Anja Nedremo
Debutkoncert fra Det Jyske Musikkonservatorium, 
dir. Casper Schreiber
Opera i Provinsen
Opera Carmen som vandreopera i Nykøbing 
Sjælland, dir. Jonas Viggo Pederen  
Operettekompagniet 
Strauss’ ’Flagermusen’, Hofteatret og turné, dir. 
Carol Conrad
Paradise Jazz  
Koncert, Monday Night Big Band, Cph. Jazz Festival
Steen Rasmussen  
Koncerter, ’Steen Rasmussen Quinteto’, DK og 
Spanien
Kaisa Roose
Koncert ’Metamorfosi’, Tallinn Chamber Orchestra
Rudersdal Koret
Schuberts Messe i Es-dur, dir. Torsten Mariegaard
Rødovre Concert Band
EM for windbands, Bruxelles, dir. Jørgen Misser 
Jensen
Sankt Annæ Symfoniorkester
Koncertturné til Oslo, Stockholm og Malmö, dir. 
Frederik Støvring Olsen
SCENATET   
Simon Steen-Andersens ’Black Box Music’, 
opførelse i Berlin
SCENATET   
Jessie Marinos ‘Nice Guys Win Twice’, opførelser 
på 5 festivaler
Carsten Seyer-Hansen
Aarhus Bach-Selskab, Bachs ’Matthæuspassion’ i 
Aarhus Domkirke

Signe Bisgaard
Værket ’Dancing Reaper’, uropførelse i Aarhus
Sokkelund Sangkor 
Händels ’Messias’, Garnisons Kirke, dir. Morten 
Schuldt-Jensen
Mark Solborg  
Koncerter med Paul Lovens og Susana Santos Silva
Mark Solborg  
Dörner/Solborg/Toldam/Yoshigaki, turné i Japan
Studenter-Sangforeningen
Nordic Students Singer’s Summit, Oulu, Finland, 
dir. Jørgen Fuglebæk
Teatret Gorgerne  
Musicalen ’Young Frankenstein’, Galaksen, 
Værløse, dir. Rose Munk Heiberg
Theatre of Voices
Buxtehudes ‘Das Neugeborne Kindelein’, dir. 
Paul Hillier
The KutiMangoes
Showcase på festivalen JAZZAHEAD, Bremen
The KutiMangoes
Turné i Tyskland
The KutiMangoes
9 koncerter i Tyskland
The Pagsberg BigBand 
’The 5th Annual BigBand Composer 
Competition’, Aarhus
The Vocal Ensemble Dopplers
Fælles korværk ‘Ubuntu’, Nelson Mandela 100 år
Hans Ulrik
Turné, Hans Ulrik Quartet
Universitetskoret Lille MUKO 
Bela Bartok International Choir Competiton, 
Ungarn, dir. Jesper Grove Jørgensen
Linnea Villén
Projektet ‘Ind I Joseph Haydns Symfonier’, dir. 
Maria Badstue
Niels Vincentz
Trioen Vincentz, Hart & Brown, koncerter i DK 
og Tyskland 
Carl Winther
‘Carl Winther & Sekou Kouyate’ Koncertrejse 
Sydafrika og Swaziland
Århus Sinfonietta
Koncert, Open Days Festivalen i Aalborg

Støtte til 116 projekter          Ialt uddelt: 854.295

Fonogramstøtte (til indspilning, udgivelse og 
promotion af fonogrammer):

Jacob Anderskov
CD ’Jacob Anderskov KINETICS’, ‘MYSTERIES 
– Live in Köln’
Richard Andersson  
CD ‘The six of us’, Richard Andersson NOR
Blood Sweat Drum’n’Bass Big Band
CD ‘Concierto de Scheherazade’med Randers 
Kammerorkester og solister
Niels Borksand
CD ’Wagner / Borksand’, Ruse Philharmonic 
Orchestra
Christina von Bülow
Trio-CD med Palle Danielsson og Eliot Zigmund

Das Kapital
CD ’SighFire’ med gruppen Frizione
Das Kapital
CD ’FRIZIONE’’
Das Kapital
CD ’Vive la France’
Jakob Davidsen
CD med duoen Lift
Jakob Dinesen
Dobbelt-CD: Jakob Dinesen ’Keys and Strings’ og 
’Dino with Strings’
Pierre Dørge
CD ’Pierre Dørge Sextet’
Family Music Production
CD, Jesper Bodilsen og trioen ’Pieris’
Global Jazz Explorer Institute
CD, ’Purple Twilight’  med ’RagaJazz’
Sanne Graulund
CD, egne sange med ‘She Trio’
Peter Jensen
Værket ’Crystal Palace - Peter Jensen & DR Big 
Band’
Stine Michel
CD, musikfortællingen ’Den lille prins’, frit efter 
Antoine de Saint-Exupéry
SCENATET
Juliana Hodkinsons ’Angel View’, filmlydside
SCENATET
CD, værker af Christian Winther Christensen
Showbisse Inc.
Album, Bisse og Copenhagen Phil
Mark Solborg
CD, trioen’ Maniscalco/Bigoni/Solborg’
Simon Spang-Hanssen
CD, Simon Spang-Hanssen ’Middle Earth’
Simon Spang-Hanssen
CD, Simon Spang-Hanssen ’Café Central’
Henrik Sørensen
Live CD, ‘NEW Organ TRIO meets von Bülow, 
Bévort & Schultz’
Emil de Waal   
Album, ’Emil de Waal+ Gustaf Ljunggren’
Emil de Waal   
Tværkunstnerisk musikalbum, orkestret ’Kalaha’
Claus Waidtløw
CD, Waidtløw 4 + blæser kvartet 
Word for Word Records
Album ‘Du går in ad en dør’, Trinelise Væring + 
8 m/k band

Støtte til 27 produktioner    Ialt uddelt: 209.500

Støtte til uddannelsesformål (tilskud til faglig 
uddannelse, studie- og rejselegater):

Esther Bobrova, Rose Munk Heiberg, 
Christian Hørbov-Meier

Støtte til 4 formål                    Ialt uddelt: 18.800

Samlet er der til 147 projekter og studieformål i 
alt bevilget og udbetalt kr. 1.082.595 til musik- 
fremmende foranstaltninger og uddannelses-
mæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer

UDDELINGER AF 
KOLLEKTIVE MIDLER I 2018
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang 
og musikdramatik):



NYE UDGIVELSER
JONAS JOHANSEN 
- NY CD
Blanco y Negro 
Timbero

Medvirkende:
Karl-Martin Alm-
qvist (S): Saxofoner. 
Abel Marcel (Cu): Piano.Yasser Morejón 
(Cu): Bas. Eliel Lazo (Cu): Percussion. 
Jonas Johansen (DK): Trommer.
”Blanco y Negro er et orkester med en 
global lyd og et universelt groove af rytme 
og melodi, bygget på de grundelementer, 
som ser ud til at gå igen i al musik, 
uanset genre. Det er basale elementer, 
som på samme tid kan forstås af børn  
og af de mest nørdede musikeksperter. 
Elementer som gør musikken dynamisk 
og emotionelt dragende. Musikken er 
komponeret af de fem medvirkende, 
og albummet er produceret af Jonas 
Johansen”.
JazzThing (Tyskland) har bl.a. skrevet: 
”Musik på højeste niveau, selvsikker, kom-
petent, og kraftfuld. Disse fem ved nøjagtig, 
hvad de gør” 
Albummet er udgivet på Stunt Records.

MIKKEL RØNNOW 
– NY CD
Chess

”Siden jeg i 1995 
dirigerede Dan-
markspremieren på 
CHESS, har den vendt tilbage i mit liv 
igen og igen, og forårets opsætning 2018 i 
Tivolis Koncertsal var min femte. 
Med 80.000 solgte billetter og top-
anmeldelser til især Xenia Lach-Nielsen 
og Stig Rossen var det næsten en pligt at 
udgive en cd med highlights, nu i den nye 
danske oversættelse af Jesper Malmose. 
Med 700 cd-forudbestillinger fra det 
danske publikum samt fra dedikerede 
Chess-fans i Japan, Australien, USA, 
Holland, Kina - you name it - turde vi 
godt binde an med det. Stadig en mega 
dårlig forretning, men vi er glade for 
resultatet, og det er jo også noget værd :) 
Vi har droppet streaming i protest mod 
de latterlige håndører, der kommer 
ud af det, og sælger den derfor kun i 
webshop: www.ilovemusicals.dk

NIELS BORKSAND 
- NY CD
”I anledning af min
75 års fødselsdag
i oktober 2018 ville
min cd-producent
Peter Olufsen glæde
mig med en udgivelse. Forskellige pro-
jekter kuldsejlede. Vi endte så med  
en Wagnerudgivelse med nogle tidligere  
publicerede indspilninger og nogle nye.  
Heriblandt et langt uddrag af 2. akt 
af Den Flyvende Hollænder, koncertop-
førelse i Bulgarien, samt slutningen af 
Götterdämmerung fra Ringen i Chris-
tianskirken 2013.

CD’en udkom i oktober  2018 med 
bl.a solister fra operaen i Belgrad, der 
gæstesang ved koncerten, og også indslag 
med Elisabeth Hanke og Stig Fogh 
Andersen”.
CDKlassisk  CDK 1192.

VORES ÆLDSTE MEDLEM 
AAGE BONDE LARSEN 
FYLDER 100 ÅR DEN 29. APRIL

Aage var aktiv dirigent for HT-Orkestret til 
han var 96 år!!!

Jeg ringede til Aage Bonde Larsens tele-
fonnummer, der stod i vores adresseliste, 
og forventede, at telefonen blev taget af en  
forstander på et plejehjem. Men den blev 
taget af en ældre herre, som var Aage selv. 
Det kom bag på mig; og han bor slet ikke  
på plejehjem, men på et omsorgscenter. 
Han var fuldstændig frisk at tale med.
”Jeg keder mig gudsjammerligt”, fortæller 
han. 
Aage har hele livet passet deres dejlige hus 
(hans kone døde for et par år siden), hvor 
han har hygget sig som maler, tømrer og 
gartner. Da han tilmed var aktiv dirigent 
til for 2 år siden, er kontrasten som inaktiv 
også voldsom. 

Han dirigerede HT-Orkestret, til han var 96 
år - og et amatørorkester, til han var 98 år.
”Så går du og keder dig?”, spørger jeg.
”Går og går…”, svarer Aage. 
”Jeg kan ikke gå andet end med gangstativ. 
Bentøjet er ikke godt, men hjernen fejler 
ikke noget. Jeg gætter kryds & tværs og 
suduko hver dag”, fortæller han.
For at trøste sig lidt nyder han en daglig 
cigar. Han har røget cigarer, siden han var 
14 år!

Aage har en søn på 76 og en på 72 år og en 
masse børne- og oldebørn.

Aage Bonde Larsen blev uddannet kla-
rinettist/musikpædagog fra DKDM i 1948 
og tog dirigentstudier hos Arne Ham-
melboe og Svend Chr. Felumb m.fl.
Han var kapelmester for Tivolis Harmoni- 
orkester fra 1950-1956 og ansat i Sjæl- 
lands Symfoniorkester, hvor han var lej-
lighedsvis dirigent fra 1956-1991.
Han underviste i klarinet og saxofon i 
Tivoli Garden i 25 år.

Han blev født i Aakirkeby i 1919, bor 
nu i Herlev og kan snart fejre sin 100-års 
fødselsdag. 

Jeg sender ham en 
pakke gode cigarer på 
dagen fra foreningen.

Bodil Heister

Aage Bonde Larsen fra hans 90 års fødselsdag, 
dirigent for HT-Orkestret


