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NYT OM MEDLEMMER 
 NYT FRA FORENINGEN            

  NYHEDER  ved Bodil Heister 

RUNDE FØDSELSDAGE
6. juli Morten Ryelund 50 år
16. juli Roland Haraldson  65 år
7. aug. Michael Bojesen 60 år
13. sep. Alex Riel  80 år
29. sep. Ebbe Munk 70 år
9. okt. Torben Westergaard 60 år
18. okt. Carl Ulrik Munk-Andersen 60 år
3. nov. Mads Pagsberg 50 år
9. nov. Lars Ulrik Mortensen 65 år

JUBILÆER
Roland Haraldson  25 års jubilæum 
Kaare Hansen 25 års jubilæum 
David Riddell 25 års jubilæum
Allan Andersen 25 års jubilæum 
Peter Ettrup Larsen 25 års jubilæum
Jørgen Lauritsen 25 års jubilæum
Henrik Vagn Christensen 25 års jubilæum
Hans Erik Christiansen  40 års jubilæum 
Peder Kragerup 40 års jubilæum 

Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig 
tillykke

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

HUSK AT MEDDELE FLYTNING 
OG NY MAILADRESSE
Vi sender post og vigtige nyhedsmail ud 
til medlemmerne, så husk at give besked 
til sekretæren, hvis du ændrer post- eller 
mailadresse.

BEETHOVEN-CITATER I 
ANLEDNING AF 250-ÅRET
Anbefal dyd til dine børn. Kun dyd - ikke 
penge - kan gøre dem lykkelige. Jeg taler 
af erfaring.

At spille en forkert node er ubetydeligt, at 
spille uden lidenskab er utilgiveligt.

Han skulle hedde hav og ikke bæk (Bach) 
på grund af sin uendelige, uudtømmelige 
rigdom af tonekombinationer og har-
monier.

Mozarts Don Giovanni bereder mig lige så 
stor glæde, som havde den været mit eget 
værk. Jeg har altid regnet mig for Mozarts 
største beundrer og skal forblive det til mit 
sidste åndedrag.

Jeg må foragte den verden, der ikke aner, at 
musik er en højere åbenbaring end al vis- 
dom og filosofi.

Jeg har aldrig tænkt på at skrive for be-
rømmelsens eller ærens skyld. Hvad, der 
er i mit hjerte, må ud, og derfor skriver jeg.

Genialitet er 1% talent og 99% hårdt 
arbejde.

Læs artiklen side 18

KUNST OG KULTURLIVET
I skrivende stund befinder vi os i en af 
de værste samfundskriser i nyere tid. 

Store dele af samfundet er lukket ned - 
herunder hele kunst- og kulturlivet. 

Det betyder, at musikere og andre 
kunstnere er forhindret i at arbejde med deraf manglende indtægter i en længere 
periode. 

Mange af vores medlemmer har en meget stor del af deres årlige indtægt  
i sommerperioden, men da alle koncerter, festivaler, revyer m.m. er lukket ned i 
denne sommer, bliver de, så længe coronaepidemien raser, ramt ekstra hårdt. 
Heldigvis er der langt om længe oprettet en pulje også til dem: 
Kulturministeriets kompensationsordning ”Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med 
kombinationsindkomster” https://slks.dk/covid-19/, som jeg anbefaler alle med aflyste 
arrangementer at søge. 

At kunst- og kulturlivet er særlig hårdt ramt, er der ingen tvivl om, men skal man 
finde et lille lys i mørket, må det være, at coronaen har været medvirkende til at sætte 
kulturen højere på den politiske dagsorden. 
Alle er enige om, at vi ikke kan undvære kunst og kultur i vores dagligdag, og at vi 
derfor må sikre os, at den også eksisterer, når epidemien er overstået. 
For det har jo vist sig, at de fleste mennesker savner de kulturelle tilbud, nu hvor de 
ikke er der, og det skal vi udnytte i fremtiden i de fortsatte bestræbelser på at få kunst 
og kultur placeret som en nødvendig del af vores velfærdssamfund til glæde for alle. 

Selv om det er hårde tider for mange kapelmestre lige nu, bliver der brug for os og 
vores musik, når det hele er overstået: levende musikudøvelse vil der altid være brug 
for!

INFORMATION OM 
GENERALFORSAMLING
På grund af den aktuelle coronasituation 
blev det ikke muligt at afholde foreningens 
generalforsamling som planlagt 5. maj. 
Da det heller ikke var muligt at afholde 
generalforsamlingen virtuelt, bliver den 
udsat. 
Ny indkaldelse vil blive udsendt, når si-
tuationen gør det muligt at fastsætte en ny 
dato.

FORMANDEN
MENER

 
Jesper Grove

Jørgensen
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KAPELMESTERENS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

CORONA …

Det MÅ være et af de mest udtalte ord i 
de seneste måneder. Det har ikke været 
muligt at åbne for radio, TV, aviser, tablets 
osv. uden konstant at høre corona.
Og sandt er det, at dette virus måske 
har medført det største indgreb i vores 
alles liv i generationer. Det har været 
skræmmende at opleve, hvor skrøbelig 
vores dagligdag er bygget op, hvordan 
de millioner af tråde, der forbinder 
mennesker verden over, og som vi alle tog 
for givet, kunne rives over af pandemien. 
Og virusset har ramt ind i selve essensen 
af det, vi musikere brænder for og 
beskæftiger os med: kommunikationen 
mellem mennesker gennem toner. Det 
har nu i måneder ikke været muligt for 
orkestre og kor at musicere sammen. Det 
har været forbudt at samle mennesker til 
koncerter, festivaler, teateropførelser. 

Hele præmissen for musikkens liv er sat 
på pause. Vi optrædende var blandt de 
første, der måtte lukke ned, og vil være 
blandt de allersidste, der igen en dag kan 
optræde uden restriktioner.
Det betyder store omvæltninger i 
vores liv. Alle musikerne i mit franske 
nationalorkester i Montpellier har nu i 
flere måneder været teknisk arbejdsløse. 
Derved refunderer den franske stat 70% 
af deres løn, mens institutionen betaler 
de resterende 30%. En ordning, der ligner 
det, den danske stat indførte for mange 
danske virksomheder. Det er en ordning, 
der på kort sigt redder arbejdspladserne 
og institutionerne, men det er selvfølgelig 
uholdbart i længden ikke at have nogen 
som helst indtægt fra billetsalg.
Det Kongelige Teater har mistet indtægter 

på over 65 millioner kroner på ganske kort 
tid, og tilsvarende må det gælde alle andre 
danske kulturinstitutioner. Der venter et 
helt enormt genopbygningsarbejde, når vi 
langsomt kan komme i gang på ny med at 
optræde offentligt.

Vi er en række danske dirigenter, der 
arbejder fast som ledere af udenlandske 
orkestre. I månedsvis har grænserne været 
lukkede for rejsende - vi danske frarådes 
udrejse i hele verden, og en række lande 
har lukket deres indrejse hermetisk. Den 
eneste kommunikationsform med vores 
musikere og institutioner er ad elektronisk 
vej. 
Jeg selv dirigerede for sidste gang inden 
coronakrisen den 13. marts i Montpellier, 
hvor vi havde generalprøve på en 
nyproduktion af Verdis Falstaff. Siden 
da har det ikke været muligt at optræde, 
og jeg kan se frem til et halvt år uden 
nogen koncerter - og uden indtægter. 
Det er utvivlsomt det samme for alle 
Kapelmesterforeningens medlemmer og  
for alle optrædende kunstnere. Min 
næsten-nabo Mads Langer udtalte f.eks. i 
DR, at han mistede 80% af sin årsindtægt 
ved aflysningerne af alle sommerens 
festivaler. 
Det blev også klart for alle, at kunstneres 
indtægter er kompliceret sammensat. 
Vi sammensætter jo vores indtægter fra 
mange forskellige kilder, og forbløffende 
nok var det tydeligvis svært for vores 
kulturministerium at finde en formel 
for en kompensationsordning, der tog  
højde for kulturverdenens særlige ind-
tægtsmønstre. 

Ordet corona har også en anden betydning 
netop i vores verden. Det, vi på dansk 
kalder en fermat, kaldes i den italienske 
musikverden for corona. En krone hæn-
gende over en node, der signalerer, at 
pulsen for en stund stopper, inden vi 
går videre. Jeg føler meget stærkt, at den 
fermat, som coronaen har påtvunget 
mig, også har bidraget til fordybelse og 
forståelse af meningen med mit liv og min 
musik. Vi har jo set, at klodens klima har 
haft så godt af denne fermat. Forureningen Havnbjerg mølle (foto: B.H.)

Ni korte om  

KUNST
ved Jørgen Lauritsen

Forfatter NIELS BRUNSE 
HVAD ER EN LINIE?
Jeg er forfatter og ikke billedkunstner, så 
en linie er for mig enten en plotlinie eller 
en verselinie. Det første er storformen 
- hvor begynder man, og hvor skal man 
hen i et værk - og det andet er det rum, 
som det minutiøse sprogarbejde foregår i. 
Begge dele er vigtige.

HVORDAN OPFATTER DU FORM?
Litterær form er en tvang, en spore og en 
frisættelse. I den nævnte rækkefølge.

HVAD ER RUM?
Rum er noget, man kan gå ind i. Sprogets 
og fiktionens rum er saligt uafhængige af  
det fysiske og sociale rum, man i øjeblikket 
befinder sig i.

HVAD ER TID?
Tid er, hvad man gør den til. Undtagen i 
ens eget fysiske liv, naturligvis.

HVAD GØR KUNST VED DIG?
Kunst berører mig. God kunst stimulerer 
de tanker og følelser, jeg i forvejen er op-
taget af. Fremragende kunst kaster nyt lys 
over de tanker og følelser, jeg er optaget 
af. Genial kunst lukker op for tanker og 
følelser, som jeg ikke anede, at jeg havde.

ER DER EN HISTORIE BAG DIT VÆRK?
Mine værker er historier. Selv en sang-
tekst er en historie. Somme tider ligger 
der en personlig historie til grund for et 
værk, men det er ikke afgørende.

HVORDAN ER KUNST NØDVENDIG?
Kunst er for erkendelsen, hvad luft er for 
lungerne.

HVAD ER DINE TANKER OM KUNSTNERISK 
LEDELSE?
Som forfatter leder man sig selv det meste 
af tiden. Når det kommer til samarbejdet 
med forlag, teatre, komponister, skal ledel- 
se (dvs. hvad andre forlanger af en) være  
indsigtsfuld og krævende, men ikke på-
ståelig. Gold tvang dræber.

HVAD ER EN KREATIV PROCES?
En proces hvor man finder noget, man 
ikke har været forberedt på.

                                                                  Foto 
                                                                  Krestine Havemann

Niels Brunse, født 1949
Forfatter, oversætter, bor i Allerød, gift med 
operadramaturg, ph.d. Nila Parly, to børn.
Har oversat mere end 200 værker fortrinsvis 
fra engelsk, tysk og russisk, herunder en lang  
række skuespil af klassiske og moderne dra-
matikere, først og fremmest Shakespeare, 
men også Tjekhov, Kleist, Pinter, Beckett, 
Brecht, Dürrenmatt, Tom Stoppard, George 
Tabori, Tennessee Williams og mange andre.  
Har for nylig fuldført en komplet nyover-
sættelse af Shakespeares skuespil.
Har skrevet romaner (blandt andre Ramoth-
Bezer), noveller, sangtekster og dramatik. Har 
modtaget adskillige litterære priser, blandt 
dem Wilhelm Hansen Fondens Hæderspris og  
Weekendavisens Litteraturpris.

er faldet kraftigt, seismologer har påvist, 
at jorden ryster langt mindre end normalt. 
Og på det menneskelige plan har jeg også 
tydeligt mærket, at folk har mere tid til 
hinanden, samtidig med at den sociale 
distance respekteres.
Coronakrisen har også vist - hvis nogen 
skulle have været i tvivl om det - at vi 
mennesker ikke kan leve uden musik. 
Der bliver sunget og spillet fra altaner, 
orkestre spiller sammen via facebook, 
hundredetusinder af danskere sang 
fødselsdagssang til Dronning Margrethe 
på hendes 80-års dag.

Den fysiske glæde, som det at lave musik 
og at synge giver et menneske, er i ordets 
helt grundlæggende forstand livgivende. 
Det har med al ønskelig tydelighed vist 
sig, da Phillip Faber med sin daglige 
fællessang i DR TV har samlet et 
overvældende stort antal seere, der synger 
med på vores sangskat hjemmefra. 
Der bliver også streamet musik som vel 
aldrig før. Operahuse og orkestre over 
hele verdenen stiller optagelser af deres 
opførelser til rådighed på nettet. Jeg bliver 
ofte spurgt, om jeg ikke frygter, at vores 
publikum i den grad har vænnet sig til at 
lytte til musik ad elektronisk vej, at de vil 
fravælge koncerter i fremtiden.
Det er jeg overbevist om ikke vil ske - 
tværtimod. Musikken som udtryk for 
den dybeste kontakt mellem mennesker 
vil være vigtigere end nogensinde, når vi 
igen kan klinge sammen. 

Der er øjeblikke i musikhistorien, hvor 
man synes, at musikken på ingen tid 
skifter retning. Tænk f.eks. 100 år tilbage. 
Præcis på det tidspunkt startede på samme 
tid dodekafonien og neoklassicismen, 
utvivlsomt som reaktion på 1. verdenskrig 
og Den Spanske Syges rædsler. Verden 
havde på kort tid fundamentalt forandret 
sig, og musikken med. 
Står vi foran de brølende 2020´ere nu? 

Uh, hvor jeg glæder mig til, at musikken 
klinger igen i den nye verden, der venter 
os!
Musik er liv, som dette uudslukkeligt.

MEDLEMMERNE 
anbefaler
John Høybye anbefaler:
Karl Åge Rasmussens bog om J. S. Bachs 
liv og musik: 
Jord og Himmel, Lyt 
Det er faglitteratur som 
lystlæsning! Fordi Ras-
mussen skriver et for-
nøjeligt og letlæst sprog 
og samtidig udnytter 
fordelene ved den mo-
derne it-teknik, specielt you-tube, hvor 
snart sagt et hvilket som helst værk af Bach 
kan høres ved at skrive værkets BWV-
nummer (Bach-Werke-Verzeichnis). Når  
Rasmussen omtaler et musikstykke, an- 
fører han samtidig BWV-nummeret, 
så man konstant får mulighed for at  
koble musikken til værkbeskrivelserne. 
Han kommer omkring mange sider af 
fænomenet Bach: mennesket, musikeren, 
orgelspecialisten, korlederen, geniet, tal- 
mystikeren, og netop talmystikken om-
kring Bach får et særligt kapitel. Tallet 
14 kan spores i mange værker - det  
kan være antal toner, antal takter, va-
righedsforhold - måske overfortolkning, 
men påfaldende er det. Tallet opstår som  
tværsummen af de 4 bogstaver i det nu-
meriske alfabet: B = 2, A = 1, C = 3, gæt 
selv, hvilket nummer H har...

John Ehde anbefaler:
I forbindelse med mit in-
terview med Thomas 
Dausgaard vil jeg gerne 
anbefale den splinternye
CD med Bruckner´s 6 Symfoni, hvor  
Thomas dirigerer Bergens Filharmoniske 
Orkester. Dette yderst personlige værk  
får i Thomas’ hænder en indtrængende 
og vital kraft uden at virke presset. Or-
kestret spiller engageret, orgelagtigt fyl- 
digt og med nærmest skræmmende dy- 
namiske kontraster. Pladen har høstet 
fremragende anmeldelser, bl.a i The Gra- 
mophone. Kan købes på Amazon eller 
aflyttes på Spotify. BIS2404



John Høybye er komponist 
og korleder, det vidste man 
jo godt. Men da jeg læste i bogen Det skal 
lyde godt, at han også afholdt kurser for 
ledertyper med slips, blev jeg nysgerrig, 
så det ville jeg se nærmere på...

I din bog fortæller du om ledelse efter 
musikalske principper og om nogle 
workshops, du holdt for tyve år siden for en 
gruppe direktører i NovoNordisk. Det kunne 
jeg godt tænke mig at høre om.
”Jeg blev ringet op af den kommunika-
tionsmedarbejder, der arrangerer firmaets  
udviklingskurser. Det var kort efter, man  
var blevet træt af kanindræberi og grænse-
overskridende natløb”, griner John. 
”Nu ville man arrangere et kursus/event,  
der skulle bestå af en festaften med mid- 
dag og underholdning. De 60 direktører 
fra Novo skulle deles i tre grupper. Én 
gruppe skulle lave mad under ledelse af  
en af tidens gourmet-koryfæer, en anden  
skulle stå for udsmykning og borddæk-
ning, den tredje for underholdningen, 
som skulle være et kor, der fremførte for-
skellige musikstykker. 
Der var ca. to timer til forberedelse og 
indstudering. Jeg brugte min faglighed: 
lærte dem at trække vejret, bruge støtten, 
spillede noget meget fyldigt klaver for at 
dække over de musikalske mangler...! Det 
viste sig, at disse mænd (for der var kun 
få kvinder, klædeligt tilbageholdende og  
bevidste om, at de ikke var på hjemme-
bane) var nemme at instruere. 
Er det typisk for kvinder...?” 
Og John svarer selv på spørgsmålet:
”Måske er det nok mere en konstatering 
af, at der dengang var flere mandlige 
end kvindelige ledere; måske også fordi 
faget lå inden for det naturvidenskabelige 
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fortsættes på næste side....

område. Men de kvinder, der deltog, var 
ledere på samme niveau som mændene, 
og min bemærkning om deres klædelige 
tilbageholdenhed er en cadeau til det kvin- 
delige - bedre selvindsigt, mindre praleri! 
Så det var måske en realistisk vurdering 
af, at her skulle man måske nok holde sig 
lidt tilbage, når man ikke havde særlige 
- altså i dette tilfælde musikfaglige - kvali-
fikationer; den holdning havde mændene 
ikke i samme grad. 
Da jeg underviste i musikledelse på Uni- 
versitetet, måtte jeg tit gøre de kvindelige 
studerende opmærksom på, at de var  
nødt til at tilegne sig og udvise den na- 
turlige autoritet, som hører til ledelses-
funktionen”, fortæller John.
”Nå, men lederne på Novo-kurset var vant  
til at tale til mange mennesker og til at  
føre ordet og var som sagt overraskende 
nemme at instruere. De havde ikke noget  
imod at høre sig selv for “fuld skrue”. Jeg  
skamroste dem og fik et par flerstem-
mige numre klar til underholdningen. 
Stor succes og koret fik ros og mere end  
almindelig høflig ros af borddæknings-
folkene og madholdet.
Dagen efter blev jeg ringet op af Novo-
ledelsen, som spurgte, om jeg havde lyst 
til at gentage successen i en række kurser 
- de foreslog omkring 10 i alt. 
Det var jeg ikke specielt interesseret i, for- 
di jeg havde nok at gøre som korleder og  
som komponist; mange bestillinger duk- 
kede op på den tid ikke mindst fra Tysk- 
land og Sverige. Desuden følte jeg ikke,  
det var mit område - det var jo sådan lidt 
på sidelinjen, at jeg havde påtaget mig 
det første kursus - og faktisk syntes jeg i 
begyndelsen, at den ros som strømmede 
fra mig i rigelige mængder til de utrænede 
korsangere, var lige i overkanten. Altså  
skamros - men nødvendig - og den vir-
kede! Senere, da jeg blev klar over, at 
deltagerne fik udbytte af kurserne, blev 
jeg faktisk glad for dem. Altså kurserne. 

John Høybye

Tilbage til Novo-lederen: I et forsøg på at  
undvige satte jeg hyren urealistisk højt - 
men det skræmte dem ikke. Så fremførte 
jeg, at jeg nok ikke ville have helbred til  
det, og at det faktisk kunne være livs-
truende! Men også det havde de midler  
imod... så det endte med, at jeg gennem-
førte 14 af den type kurser/events i løbet af  
et års tid. Og uden at dø!”, konstaterer 
John.

Du var en af de første, der startede 
lederkurser, hvor du transformerede dine 
egenskaber som dirigent til en anden, 
måske tørrere, type ledere. Hvad kan du fra 
musikkens verden lære dem? 
”Jo... Kravene til en god leder har æn-
dret sig voldsomt i de seneste 25 år, både  
i det private erhvervsliv og i det offent- 
lige. Ledere skal være fleksible, omstil-
lingsparate, løsningsorienterede, have 
overblik og samtidig kunne improvisere. 
Ledelseskurser inddrager derfor i stigen-
de grad kompetencer fra den kreative 
sektor, og det velfungerende musikalske 
fællesskab under en dygtig dirigent er 
en god metafor for effektiv og behagelig 
ledelse. 
Flere danske dirigenter har haft succes 
med at bruge musikkens elementer og 
musikledelsens principper på ledelses-
kurser. 

Efter de 14 kurser blev jeg bedt om at 
præsentere mine idéer på en konference 
med folk fra erhvervslivet. Jeg skulle 
fortælle, hvordan jeg arbejder som leder 
af store grupper mennesker, hvilke er-
faringer, jeg har gjort i bestræbelserne på 
at få mange til at "spille på samme klaver", 
og hvordan man laver teambuilding i mu- 

sikkens verden. Jeg gjorde rede for de 
erfaringer, jeg har gjort i mit virke som 
dirigent, altså som leder af en stor gruppe 
mennesker, der har et fælles mål, og det  
var de erfaringer, jeg efterfølgende sam-
lede i artiklen Ledelse efter musikalske 
principper.
De fleste af os ved af erfaring, at følelserne 
har ligeså stor betydning, måske ofte 
større, når vi former vore beslutninger og 
handlinger.
Den, der besidder følelsesmæssig in-
telligens (selvbeherskelse, nysgerrighed, 
iver, udholdenhed, evnen til at motivere 
sig selv, musikalitet, empati) er mere ef- 
fektiv i samværet med andre mennesker. 
Den, der mangler disse menneskelige fær-
digheder, kan være nok så intellektuelt 
veludrustet og alligevel ofte risikere at  
få problemer i samværet med andre men-
nesker, hvor de - måske uden at vide det  
selv - kan fremstå som arrogante og uføl-
somme”.

 

John Høybye bor i et helt specielt dejligt 
hus ned til Farum Sø og med en stor 
grund på tre tønder land. Han har et 
skønt arbejdsværelse på 70 m2 i tre ni-
veauer med udsigt til sin egen lille sø 
med karper, der skvulper rundt i vandet! 
Han har studie, flygel, computere og hele 
molevitten - altså i arbejdsværelset. 

Jeg husker en pragtfuld aften for nogle 
år siden, som jeg overværede siddende i 
en sovepose i Bellahøj Friluftsteater, hvor 
du dirigerede Carmina Burana. Det var en 
meget betagende oplevelse med koreografi, 

fyrværkeri og kanonslag, der var synkroniseret 
med pauker og stortrommer. 
Læste du Ole Faurschous bemærkninger 
i sidste blad om den mur, der er mellem 
kordirigenter og orkesterdirigenter?
”Ja, om den “tykke mur”, som dirigent-
uddannelserne sænker ned mellem or-
kester- og kordirigenter. Jeg synes, at 
der er en helt klar forskel på at dirigere 
et (a cappella) kor og et (stort) orkester. 
Generelt - og lidt overfladisk - kan man 
vel sige, at koret ikke i samme grad 
som orkestret har brug for tydelige slag 
(slagpunkter), men foretrækker en mere 
“bøjelig, ordnær og sætningsformet” di-
rektion. Men på et professionelt niveau, 
skal en dirigent naturligvis være i stand 
til både det ene og det andet - så den mur 
skal rives ned.
De gange, jeg selv har været ude for at 
dirigere kor og orkester på professionelt 
niveau, har jeg altid introduceret mig selv 
overfor orkestret, som en kordirigent, der 
nu vil anstrenge sig til det yderste for at slå 
tydelige slag. Jeg ved, at det er lykkedes i 
nogle tilfælde - og i andre ikke...”

Johns arbejdsværelse

Hvordan har din egen uddannelse som 
dirigent været skruet sammen i sin tid?
”Efter min læreruddannelse på Hellerup 
Seminarium gik jeg på Universitetet og 
læste musikvidenskab.
Jeg har ikke nogen formel uddannelse som 
dirigent. Jeg fik undervisning hos Poul 
Jørgensen i korledelse i forbindelse med 
universitetsstudiet. Men i 1963-64 deltog 
jeg i et kursus for amatørorkesterdirigenter 

hos Arne Hammelboe (stifter af DK, red.), 
men ellers er jeg vel mest selvlært. 
I starten af 70’erne opsøgte jeg tre på den  
tid fremtrædende kordirigenter i Ham-
borg, Hannover og Budapest og lærte en 
masse”.

Hvordan begyndte din musikinteresse som 
barn?
”Da jeg var barn, begyndte jeg i Sang-
skolen (nu Skt. Annæ). I slutningen af 
40’erne skulle alle skoler i Københavns 
kommune udpege to drenge fra 2. klasse  
til optagelsesprøve på Sangskolen. Bør-
nene skulle have en god sangstemme og 
være godt funderet i grundfagene dansk 
og regning, da disse fag på Sangskolen 
måtte afgive timer til den udvidede 
sang- og musikundervisning. Jeg er i dag 
meget taknemmelig for at have fået den 
grundige musikundervisning i en tidlig 
alder - tænk at have sunget 1. sopran i 
Mozarts Requiem som 12-årig! 
Jeg startede som kordirigent allerede som  
10-11 årig! Jeg var den eneste, der kom 
fra mit kvarter på Nørrebro, men jeg fik  
sat de lokale drenge stævne nede i 
cykelkælderen, hvor vi havde et legerum 
for gadens unger. Så̊ begyndte jeg sim- 
pelthen at lære dem Morgensang fra  
Elverskud; jeg havde taget den to-
stemmige sats med hjem for sopran og  
altstemme. Det var min debut som diri-
gent og korinstruktør. Hvordan det har 
lydt, det er ikke til at sige, men jeg kan 
huske, at jeg var vedholdende, fordi vi 
mødtes over flere gange. Så jeg er meget 
stolt over, at min karriere som kordirigent 
startede som 11-årig!!!

Jeg har altid haft forkærlighed for den 
rytmiske musik, og mine kompositioner 

MODEREN VILLE HAVE HAM PÅ BALLETSKOLE 
I HÅB OM, AT HAN BLEV SOLODANSER, MEN 
GUDSKELOV BLEV HAN EN FREMTRÆDENDE 
KORLEDER...
Interview med John Høybye
 
af Bodil Heister 
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bevæger sig i grænselandet mellem den 
klassiske og den rytmiske side. Som ung  
spillede jeg jazz sammen med min klas-
sekammerat Niels Jørgen Steen. Vi gik i 
3. mellem på Sankt Annæ Gymnasium. 
Jeg spillede skiftevis bas og klaver, mens 
Niels Jørgen vekslede mellem klaver og 
sax. Vi var 5-6 stykker, og vi øvede en kort 
overgang hjemme hos mig på Nørrebro 
i en 2 1/2 værelsers lejlighed med tynde 
vægge. Der var to trompeter, to saxer og 
en trommeslager, og det var mere end 
de tynde vægge kunne klare, så vi måtte 
stoppe. 
Der var også en anden grund til, at vi 
måtte skifte øvelokale: Niels Jørgen, som 
allerede dengang havde et veludviklet en-
tertainertalent, sang en vise om en nøgen 
kvinde. Det hørte min mor - og i tråd med 
tidens bornerthed frygtede hun, at Niels 
Jørgen kunne have en dårlig indflydelse 
på hendes søn. Så det måtte stoppes!”

Hvad var du blevet, hvis du ikke var blevet 
musiker?
”Det har jeg faktisk aldrig tænkt over... 
Jeg var nær ved at blive optaget på Det 
Kgl. Teaters balletskole som 6-7 årig pga. 
min ambitiøse moder - ellers en skøn 
kvinde, rundet af de allerringeste kår på  
et husmandssted i det mørke Jylland med 
skolegang kun hver anden dag. Hendes 
børn skulle op ad den sociale rangstige, 
men jeg ville ikke balletten. Fodbold og 
cykelløb har jeg dyrket, men evnerne 
rakte ikke til noget særligt. Skak spiller 
jeg ihærdigt og med glæde, men sætter alt 
for ofte dronningen i slag. Jeg beundrer 
dygtige håndværkere og har en faible - 
men ikke noget stort talent - for træarbejde. 
Jeg har kreeret en del af hjemmets møbler, 
hvilket udløser muntre og sårende be-
mærkninger fra vores gæster. 
Vi havde en kæmpe-eg tæt på huset, som 
voksede sig større og større og måtte 
fældes. Jeg fik skovarbejderen til at save 
de nederste 2 m ud i ét stykke; det blev 
så sendt til savværket, der skar stykket 
ud i 7 cm tykke planker og altså ca. 2 
meter lange. Venner og naboer smilede 
venligt nedladende, da jeg fortalte om mit 
projekt. Men jeg gik i gang med at slibe, 

save og skære et understel til. Ikke noget 
med at bruge søm og skruer, næh... bordet 
blev skam samlet med trædyvler, og da 
jeg var færdig kaldte jeg på fruen, at nu 
skulle vi bære det ind. Det var sommer, 
og kreationen var bygget ude i haven. Vi  
tog fat, men kunne ikke rokke det en 
centimeter, så jeg måtte skille det hele ad 
og senere samle det igen inde i stuen, hvor 
det har stået på samme plads i 20 år. Og 
umuligt at flytte!
Men det gik bordet, som det gik den 
grimme ælling. Vel er plankerne ikke lige 
lange, og vel hælder det lidt til den ene 
side, og vel fik jeg ikke savet den knop af, 
der sidder på kanten, og som har kradset 
en del gæster, og vel risikerer man et 
dødsstød, hvis man ramler ind i bordet. 
MEN bordet er nu en svane, der beundres 
af alle, der kommer nær”.
Jeg kommer til at grine, da jeg ser bordet 
og synes, det ligner et bord for ret små 
dværge.
”Nå nå nå! Et dværgbord! Du er nok med 
på såreholdet. Det er altså et sofabord! 
Det skulle have været et spisebord, men 
jeg var bange for at et højt understel ville 
brase sammen”. 

Efter vi har moret os vældig længe over 
det, kommer mit sidste spørgsmål.

Du er fyldt 80 år, og du virker ungdommelig 
og glad for livet... Hvad sysler du med i dag?
”Jeg har et helt usædvanligt privilegeret 
liv. Godt helbred, masser af arbejde som 
komponist og arrangør - og den slags 
arbejde kan man ikke kalde arbejde i 
normal forstand - det er en lykketilstand i 
sig selv! Et af mine nyeste værker: PSALM 
151 for kor og soloviolin - en lidt speciel 

kombination - har netop fået meget fine 
anmeldelser efter uropførelsen i USA, 
med koncertmesteren for Chicago’s Sym-
foniorkester som solist; og som tidligere 
nævnt bliver mine ting opført meget i 
Tyskland, og jeg har netop i disse dage fået 
en fin fjer i hatten i form af en bestilling 
på et større værk i anledning af forlaget 
CARUS’s 50 års jubilæum. 
Forleden fik jeg en demo tilsendt fra den 
tyske Vocalgruppe CALMUS. De står 
foran et internationalt gennembrud og har  
indspillet et album med folkesange fra  
mange lande. De bad mig om et arrange-
ment fra Danmark, gerne virtuost og 
svært. Jeg valgte Roselil og forsøgte at 
forvandle hende - i løbet af de 6 vers - fra 
en dydig adelsfrøken til en frisk pige, der 
er med på lidt af hvert. Den kromatiske 
opgang til allersidst skildrer det, der i 
Frankrig kaldes den lille død. Skru godt 
op og tag hovedtelefonerne på, så lyder 
det faktisk ret godt. Indspilningen findes 
på Youtube - søg på Calmus-Roselil.
Desuden er jeg gæstedirigent rundt om-
kring, også kaldet kordoktor, og jeg har 
korstævner med de allerrareste mennesker 
- for dét er netop musikmennesker!
Hvad mere kan man forlange!”, afslutter 
John Høybye.

Læs bogen om John Høybye 
Det skal lyde godt af Lars Ole Bonde, Peter 
Michel og Lars Nielsen.
”Lars Ole Bonde er professor i psykologi  
og musik (og musikterapi) ved Aalborg 
Universitet. Nu emeritus, men højst nu-
levende og kreativ. Meget begavet, et 
yderst venligt og spændende menneske 
og til mit store held en god ven af mig 
- og i øvrigt fin 2. tenor i Diaboluskoret.   
Jeg stoppede Tritonuskoret i 2007, men 
den ældre del af koret nægtede at stoppe 
og dannede derfor et nyt ensemble, der 
naturligvis som efterfølger af Tritonus fik 
navnet Diabolus. Dette projektkor har to-
tre større koncerter hvert år, hvor jeg er 
dirigent. Dygtige og musikalske sangere 
er det, så det kører fint, også selv om en 
af betingelserne for medlemskab er, at 
man er 50+, altså en pudsig og usæd- 
vanlig aldersbegrænsning i et kor...”.

John Høybye er korleder og komponist. 
Han har arbejdet med kor og ensembler 
fra begynderbørnekor til topprofessionelle, 
herunder DR-Radiokoret, Det Ungarske Ra- 
diokor, Aarhus-, Aalborg- og Sjællands Sym-
foniorkester og Danmarks Radios Big Band.  
Hans værker er udgivet i de nordiske lande, 
i England, USA og ikke mindst Tyskland, 
hvor et af verdens førende musikforlag 
CARUS udgiver hans værker. I 1993 blev 
han kåret som Årets Korkomponist, i 1999  
modtag han komponistforeningen DJBFA’s  
Hæderspris. Fra 1971-2006 var han dirigent 
for og stifter af Tritonus, et vidtfavnende en- 
semble, der både opførte de store kor-
orkesterværker og samtidig var et af de første 
kor herhjemme, der arbejdede med rytmisk 
musik. 
Han står for over 20 CD-indspilninger, radio- 
og tv-udsendelser, koncertturneer i alle 
verdensdele bortset fra Australien.

I artiklen, Ledelse efter musikalske 
principper i John Høybyes bog, henviser 
han til disse bøger:
”Daniel Golemans 
Følelsernes intelligens
vakte stor opsigt, da 
den udkom i 90’erne 
og blev betragtet som 
et af de vigtigste bi-
drag til nyere psy-
kologis forskning. Jeg 
var selv optaget af synspunkterne, og 
så var det jo vand på musikmenneskers 
mølle, at psykologisk videnskab nu  
indregnede musikalitet i intelligensbe-
grebet. Men det nye var jo, at han/
man kunne påvise, at kvaliteter som 
selverkendelse, selvbeherskelse, motiva-
tion, indlevelsesevne og situationsfor-
nemmelse var vigtigere for et “vellykket 
menneskeliv” end en høj IQ.”

”Goleman bygger på Howard Gardners 
intelligensteorier, der herhjemme blev for-
midlet først og fremmest af psykologen 
Mogens Hansen, bl.a. i bogen: Intelligens 
og tænkning. Den var et optimistisk bud på 
læring og udvikling for alle ikke mindst 
fordi, den gjorde op med det traditionelle 
IQ-begreb, dvs forestillingen om, at men-
nesket kun har en generel intelligens ud- 
målt i store og små portioner til den en-
kelte.

I parentes bemærket: i starten af 90’erne 
deltog Mogens Hansen i et nordisk se-
minar, hvortil Howard Gardner var invi-
teret for at fortælle om sine teorier.
Her deltog - udover psykologer - musikere, 
dansere og litterater!”
 
”Også Mogens Hansens bog Om 
Intelligens bruger jeg som baggrund for de 
råd, vinkler og praktiske eksempler, jeg 
præsenterer.”

WIENS 
MUSIKVEREIN
Verdens bedste koncertsal
af arkitekt Anker Tiedemann

Hvert år på årets første dag 
sidder vi foran fjernsynets 
skærm. Vi skal til nytårskon-
cert i Wien sammen med 40 millioner 
andre seere i 90 lande. Vi skal lytte til vid- 
underlig wienermusik i den gyldne sal  
i Musikverein. Efter Eurovisionens fan-
fare blændes der op for billedet af en 
kæmpemæssig koncertsal med orkestret 
på en fjern scene. Sandelig store forhold! 
Men billedet er et synsbedrag. Salen er  
slet ikke så stor. Billedet er optaget med 
et vidvinkel-objektiv og helt ude af pro-
portioner. Da jeg første gang trådte ind 
i salen, blev jeg mødt af et intimt rum, 
hvis proportioner føltes helt rigtige - 
bredde, længde, højde. Lidt slidt, brugt, 
men hyggeligt i en stor skala. Det var en 
kejserlig salon.

Den danske arkitekt
Musikverein blev taget i brug i 1870, og 
arkitekten var dansker: Theophilus Hansen 
(1813-91). Kun få år efter sin uddannelse  
på Kunstakademiet tog han til Græken- 
land. Her arbejdede hans storebror 
Christian Hansen allerede. Broderen var  
landets ”kongelig arkitekt” - og senere 
i livet, tilbage i Danmark, kom han til 
at bygge nogle kendte bygninger i Kø-
benhavn: Kommunehospitalet, Observa- 
toriet, Zoologisk Museum og Palmehuset 
i Botanisk Have.
I fem år hjalp Theophilus sin bror i 
Grækenland og tog så til Wien, hvor han 
indledte en enestående karriere. I perioden 
fra 1860 til midt i 1880erne skabte han en 
lang række af de bygninger, der i dag gør 
byen så storslået.
Byens ring af fæstningsværker var blevet  
sløjfet og erstattet af en række boulevarder, 
der går under det fælles navn Ringstraße, 
og langs dens 5,3 kilometer med skygge-

fortsættes på næste side....



Da Musikvereins nye hus blev indviet i januar 1870, 
var der ikke nogen stole på gulvet. Rummet er nemlig 
ikke kun en koncertsal. Det er også en balsal. Stolene 
er hurtigt fjernet gennem en lem i gulvet og stables i 
to lag nede i kælderen.

Hvilke har den bedste akustik?
Den bedste sal er ifølge Beranek: Musik-
verein, tæt fulgt af Symphony Hall i Boston 
(1900). Og med i toppen er også Berlins 
Konzerthaus (1821) og Amsterdams Con-
certgebouw (1888).
Fælles for disse fire sale er deres rek-
tangulære form med parallelle vægge og et 
fladt gulv. Man kalder dem skotøjsæskesale 
- mens sale, hvor tilhørerne sidder på 
terrasser omkring orkestret, kaldes vin-
markssale.
Theophilus Hansen var ikke akustiker. 
Han havde ikke fintfølende måleapparater 
og matematiske modeller. Men han har  
kendt skotøjsæskesalens form fra østrig-
ske slotte og fra de palæer, han byggede 
for velhavende wienere. Og han har brugt 
sin intuition. 
Musikvereins efterklangstid er 2,1 se-
kunder (i 500-1000 Hz frekvensbåndet), 
og den skyldes salens dekorative udstyr, 
som med sine utallige små flader 
bryder lydbølgerne - de 32 topløse kary-
atidedamer langs væggene, balkonernes 
rigt udskårne forsider, de utallige hvide 
figurer, som hviler sig over balkonens 
døre, og loftet med dets indrammede 
malerier. 
Meget af det er forgyldt. Hansen sparede 
ikke på guldet!
En stor del af lydens energi i en koncertsal 
optages og dæmpes af de mange tilskuere 
- eller rettere mest af det tøj, de har på. 
Men i Musikvereins skotøjsæskesal sidder 
deltagerne under scenens niveau, så lyden 
sendes hen over hovederne på dem og får 
lov til at brede sig i rummet med fylde og 
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fulde træer byggede Hansen blandt 
andet landets parlament, børsen, kunst-
akademiet, mange imponerende palæer 
samt Musikverein. Man har kaldt ham 
”Ringens herre”.

Kan man høre arkitektur?
Min professor på Kunstakademiets Ar-
kitektskole var den navnkundige Steen 
Eiler Rasmussen. I sin bog Om at opleve 
arkitektur har han et kapitel om at høre 
arkitektur. Her skriver han:
Kan man høre arkitektur? De fleste vil vel 
umiddelbart tænke: Arkitektur frembringer 
ingen lyde, altså kan man ikke høre den. Men 
den frembringer heller ikke noget lys, og dog 
kan man se den. Man ser de tilbagekastede 
stråler og får derigennem et indtryk af form og 
stof. Men også den tilbagekastede lyd giver os 
indtryk af vores omgivelser.
I akustikken taler man om efterklangstid 
- den tid, det tager for en lyd i rummet 
at dø helt ud. I en middelalderlig kirke  
fra romansk eller gotisk tid kan efter-
klangstiden være helt op til 8 sekunder. 
Det fik indflydelse på præsternes gre-
gorianske sang med dens lange toner. De 
hårde sten i kirkens vægge og hvælv sang 
med, og hvis sangens toner havde været 
korte, ville de være blevet ved med at lyde 
og blande sig i et mudret tonebillede.
Men så nåede vi ind i renæssancen og  
barokken. Kirkerne blev fyldt med stole-
stader, altertavler, pulpiturer - det meste 
af træ. Det afkortede efterklangstiden til 
2-3 sekunder, så fx Bach i Thomaskirken i 
Leipzig kunne lade de mange toner trille 
hurtigt efter hinanden.
I de fleste koncertsale er efterklangstiden 
cirka 2 sekunder. Er den højere, må diri-
genten sætte farten lidt ned for at give 
tonerne den nødvendige plads.
Det var den akustik, Theophilus Hansen 
tilstræbte i Musikverein. 

Den bedste koncertsal
En amerikansk akustiker, professor ved 
Massachusetts Institute of Technology, 
Leo Beranek, har gentagne gange, senest 
i 2004, stået for en stor undersøgelse af 
koncertsale: Hvilke sale er verdens bedste 
ud fra en række forskellige parametre? 

varme, og hvor hver tone står klart og rent 
uden at drukne i en tonesuppe.
Den direkte lyd fra orkester til øre er ikke 
så kraftig, men den suppleres med de 
mange efterklange. Violinister og andre 
strygere har kunnet fortælle, hvordan 
salen i sig selv er et instrument, der ud-
vider resonanskammeret i deres egne 
instrumenter.
Alt dette er baggrunden for, at man igen 
og igen omtaler akustikken i Musikverein 
som enestående.

Glemte Hansen flyglet?
I en moderne koncertsal vil der altid være 
en stor dør eller port, så man nemt kan 
trille et koncertflygel ind på scenen. Det er 
der ikke i Musikverein.
Før en koncert med Ravels G-dur klaver-
koncert oplevede jeg, hvordan man løste 
det problem. Ind på scenen kom fem 
nydeligt klædte herrer trillende med 
flygelkassen på højkant og med dens u- 
malede underside vendt mod salen, så 
man kunne se dens fine forarbejdning. 
Og så gik de i gang. Det var som en ballet 
med nøje indstuderede bevægelser. De 
tunge, sorte ben blev løftet op, to mand 
holdt dem, en tredje skruede og skruede 
på nogle bolte, indtil benene sad fast. 
Derefter kom søjlen med pedalerne og de 
skrå stænger - i den rigtige rækkefølge. 
Og så - i et snuptag - løftede de det 530 kg 
tunge flygel og satte det ned på dets tre 
gyldne hjul. De kontrollerede ikke, om det 
virkede. De gik bare ud, mens publikum 
i salen klappede. Flyglet, et Fazioli F278, 
tilhørte den serbiske pianistinde Jasminka 
Stančul - hun har sit flygel med, når hun 
spiller - og jo, det virkede. Ravels jazzede 
koncert lød fortryllende. Og salens fine 
akustik spillede med.

Skotøjsæskesale er ikke ret store. I Musikverein er 
der 1744 siddepladser og ca. 300 ståpladser, og 
rummets bredde er kun 19,10 meter. 
Til sammenligning har Symphony Hall i Boston en 
bredde på 22,85 meter, Konzerthaus i Berlin 20,70 
meter og Concertgebouw i Amsterdam 27,75 meter.

Øretævekoncerten i Musikverein
En musikhistorisk skandale rullede over 
scenen i Musikverein i 1913. Den 21. marts 
præsenterede Arnold Schönberg og hans 
elever Alban Berg, Anton Webern og Alex-
ander von Zemlinsky deres nye, atonale 
musik - og pådrog sig publikums vrede.
Schönberg stod på podiet, og under Alban 
Bergs Fem sange med orkester gik det galt. 
Publikum begyndte at råbe. Der opstod 
håndgemæng mellem kunstnernes til-
hængere og modstandere. Nogle nøjedes 
med at grine, fløjte og hvisle. Andre 
smed med inventar og prøvede at bestige 
scenen for at give dirigenten en på kassen.
Schönberg slog af. Koncerten var slut. Den  
skulle være fortsat med Mahlers Kinder-
totenlieder. Det blev ikke til noget. 
I Wien kalder man også skandale-
koncerten for en øretævekoncert - ein 
Watschenkonzert.

På en tegning i avisen Die Zeit fra april 1913 svinger 
Arnold Schönberg sin taktstok over balladen.
 

Anker Tiedemann (f. 1930) er arkitekten, 
der aldrig kom til at bygge et hus. I 
1961 grundlagde han Bo Bedre sammen 
med forlæggeren Palle Fogtdal, og i 17 
år var han bladets chefredaktør. Andre 
specialmagasiner fulgte efter, og da han for 
23 år siden gik på pension, grundlagde han 
VinAvisen.dk. 
Endvidere har han skrevet seks bøger om 
matematik for voksne og tolv for børn.

DUKE ELLINGTON 
Beyond category… 2.del
af Peter Jensen

I forrige nummer af Kapel-
mesteren skrev jeg om 
Duke Ellingtons vej imod 
at skabe et personligt musikalsk sprog og 
hvorfor, at jeg mener, at hans musik bliver 
ved med at give mening og inspiration på  
tværs af de genrebetegnelser, han altid 
nægtede at lade sig kategorisere under. 

Et berømt citat af André Previn lyder: 
”Stan Kenton can stand in front of a thou-
sand fiddles and brass and make a dramatic 
gesture and every studio arranger can nod 
and say ”Oh, yes, that’s done like this.” But 
Duke merely lifts his finger, three horns make 
a sound, and I don’t know what it is!”
Et andet berømt citat kommer fra Miles 
Davis, der skriver i sin selvbiografi: ”At 
least one day out of the year all musicians 
should just put their instruments down, and 
give thanks to Duke Ellington” 
Arrangøren Gil Evans sagde efter at have 
hørt Billy Strayhorn’s komposition Chelsea 
Bridge i 1942: “From the moment I first heard 
‘Chelsea Bridge,’ I set out to try to do that. 
That’s all I did.”

Når jeg holder - hvordan andre kom-
ponister forsøger at fange et glimt af det 
uforklarlige lys, som Ellingtons klange 
og instrumentkombinationer stråler med 
- op imod originalmanuskripterne fra 
Smithsonian, bliver jeg forbløffet over, 
hvor langt fra målskiven de ofte rammer. 
Selv en urørlig mester som Gil Evans kan 
fremstå nærmest klodset i sammenligning 
med Duke, og når man kigger på, hvordan 
komponisten og arrangøren Thad Jones 
forsøger at ramme noget af den elegance, 
der kendetegner Ellingtons håndtering 

af saxofongruppen, må jeg i historiens u- 
barmhjertige lys konstatere, at han går til  
det på en unødigt kompliceret måde - om  
end ikke uden sin egen betragtelige char- 
me. Forskellen ligger bl.a. i, at Duke ikke  
overholder en eneste af de regler, som  
den mere konservative Thad Jones ikke  
tør bryde. 
Ellington skaber akkord-konstellationer, 
der ikke refererer til nogle af de gængse 
skalaer; han har en stor forkærlighed 
for at placere udvidelserne i bunden af 
en akkord og grundtreklangen øverst, 
og hvor et fænomen, som at have både 
dur-tertsen og kvarten repræsenteret i 
samme akkord, blev normalt i jazz fra 
begyndelsen af 1960’erne, så gør Duke 
det konsekvent i 1930’erne. Ellington har 
helt sikkert kunnet høre, hvilke regler  
hans samtidige lod sig begrænse af,  
men nøglen til hans personlige lyd ligger 
i en utrolig lethed ved at se logiske 
løsninger, der ikke overholder disse 
regler. Der findes Ellingtonpartiturer, 
hvor han tydeligvis prøver at skrive et 
”pop hit” i swingtidens sprog, og her 
holder han sig hovedsageligt til at skrive 
indenfor reglerne, men med et overblik  
og en virtuositet, som er forbløffende.

En stor del af svaret på, hvorfor Dukes 
måde at komponere på forblev et mys-
terium for dem, der gerne ville kigge ham 
over skulderen, ligger i, at hans partiturer 

Store Kapelmestre
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aldrig blev udgivet, og at det derfor var 
op til de komponister, der prøvede at 
analysere hans musik, at gætte og lytte sig 
frem. Billy Strayhorn er undtagelsen, fordi 
han arbejdede sammen med Ellington og  
selvfølgelig havde adgang til hans par-
titurer. Man kunne indtil for få år siden 
lettere skaffe sig adgang til partiturer af  
Ravel, Debussy eller Stravinsky, der der-
for i højere grad kom til at influere på, 
hvordan det bredere felt af Ellingtons 
samtidige komponister udviklede or-
kesterjazzen. 

Det er derfor også åbenlyst, at disse kom- 
ponister og teoretikere selvfølgelig kom-
mer til kort, når de med baggrund i 
”klassisk” musikteori forsøger at afsløre 
Dukes originale greb. Da jeg fik adgang 
til at se Ellingtons partiturer på ”The 
Smithsonian Institution”, troede jeg nær-
mest ikke mine egne øjne. De lignede ikke 
noget, jeg nogensinde havde set før. Der 
er fyldt med løsninger, hvor man som 
komponist tager sig til hovedet og spør-
ger: Hvorfor er der ikke nogen, der har 
tænkt sådan før? Selv om at partiturerne 
er gnidrede og skrevet med småt, er der 
meget få rettelser, og alt er klart, velordnet 
og omhyggeligt udført, når man først får 
luppen frem og får fundet ud af, hvor- 
dan partiturene skal afkodes. Det vrimler 
med geniale håndværksmæssige detaljer, 
som har med de praktiske omstændig 
heder omkring, hvordan orkesteret fun-
gerer, og derfor ikke er tænkt til at kunne 
”høres”. De individuelle stemmer er  
logiske og melodiske og selv om, at det 
samlede billede kan forekomme kom- 

plekst, er hver musikers rolle planlagt 
på en måde, hvor man pludselig 
bedre kan forstå, hvorfor mange af 
orkestermedlemmerne kunne lære deres 
stemmer udenad. Der står ikke noget 
overflødigt i stemmerne. Alt, der er ned-
skrevet, har en essentiel funktion for 
helheden og er umiddelbart forståeligt, 
og idiomatisk set fra den individuelle 
musikers perspektiv. Ofte står der ikke 
instrumentbetegnelser, men i stedet navne 
på de musikere, der er skrevet til. ”Rab” 
betyder Rabbit, som var saxofonisten 
Johnny Hodges' øgenavn. ”Butter” = 
basunisten Quentin Jackson. Ray, Paul, 
Proc, Jimmy og Brown osv. må man regne 
ud på baggrund af de heldigvis gode 
oplysninger, der eksisterer om, hvem der 
spillede hvad på de tusindvis af optagelser 
med Ellington orkestret. Af en eller anden 
grund bevarer baritonsaxofonisten Harry 
Carney sit eget nodesystem i partiturerne 
gennem alle årene, hvorimod de andre 
musikere og instrumentgrupper ofte er 
skrevet sammen i nogle få systemer.

Byg et hus man kan leve i
Jeg kan godt lide at betragte Ellington 
som en sonisk bygmester, der skaber rum 
og miljøer, hvori andre kunstnere kan 
udfolde sig, fremfor som komponisten, 
der beslutter, begrunder og kontrollerer 
hvert et hjørne af sit ”værk”. Min sam-
menligning med det at bygge kan også 
forstås sådan, at hvor komponister i den  
europæiske partiturmusiktradition byg-
ger huse, hvor intet - eller meget lidt - må 
ændres for ikke at spolere oplevelsen af 
deres værk, så bygger Ellington huse, 
hvor væggene kan flytte sig, farverne kan  
skifte og rummene tage form efter de 
personer, der bebor dem. Der findes na-
turligvis gennemkomponerede værker  
(uden improviserede elementer) i El-
lingtons oeuvre, men hovedparten inde- 
holder ca. 50% improvisation. Dette 
diskvalificerer ham jo fuldstændigt som  
”rigtig” komponist i den klassiske tra-
dition, selv om jeg naturligvis er klar 
over, at improvisation tidligere indgik på 
lignende vis i dennes opførelsespraksis. 
Det er måske nærliggende at tro, at det 

at overlade dele af sin komposition til 
andres improvisationer, er en slags letkøbt 
udvej, og jeg har da også oplevet ”rigtige” 
komponister rynke på næsen af denne 
praksis. Men husk nu på, at det er et valg, 
som Ellington træffer, når han lader dele af 
sine værker stå åbne for improvisation og 
ikke en nødløsning på grund af manglende 
evner til at fuldføre en komposition. I takt 
med at Ellington modnes som komponist 
igennem 1930erne og 40erne, ændrer for-
holdet sig mellem improviserede og gen-
nemkomponerede elementer sådan, at 
den sidste ikke behøver at fylde så meget 
som tidligere for at definere oplevelsen af,  
at vi hører et selvstændigt værk.

Vær ydmyg overfor de musikere, du 
skriver for, og tryk aldrig speederen helt 
i bund 
Mange Ellingtonkompositioner ser ud af  
nærmest ingenting, når man finder 
partituret og stemmerne til dem i ar-
kiverne. Jeg søgte efter en komposition fra 
The Far East Suite kaldet Agra og undrede 
mig over, at der kun lå to og et halvt 
sparsomt beskrevne nodeark foran mig. 
Jeg tænkte, at der måtte mangle noget, 
indtil at jeg undersøgte arkene nærmere, 
og det gik op for mig, at alt, hvad der er 
nødvendigt for at definere værket Agra, 
stod på disse tre ark.

Selve kompositionen Agra fylder i min  
bevidsthed langt mere end sølle tre 

stykker papir, men det viser, hvor lidt  
Ellington behøvede at notere på det tids- 
punkt (1965) for at skabe det energifelt, 
der udgør et enestående stykke musik.  
Der foregår for øvrigt meget lidt impro-
visation i Agra i traditionel forstand, men 
komponisten Ellington har improviseret 
med formen, som man kan se, hvis man 
sammenligner noden med indspilningen. 
Han har ændret temmelig radikalt på den  
gennemgående basdrone, der i noden be- 
står af kvart-intervallet G/C, men på 
indspilningen er blevet til F/C . Ellington 
spiller ikke en eneste tone på klaveret 
i dette værk, og det er i det hele taget et 
bemærkelsesværdigt træk i alle de par-
titurer, jeg har studeret, at han næsten 
aldrig lader alle musikerne i orkesteret 
spille samtidigt. Mange passager fore-
kommer at være Tutti, når man hører 
indspilningerne, men det viser sig, at én  
eller to musikere har pause. Først over-
vejede jeg, om det kunne have noget at 
gøre med hans berømte overtro, men så 
gik det op for mig, at det i virkeligheden 
er et genialt kompositorisk træk, når man 
arbejder på den måde, som Ellington gør,  
med åbne former og improvisation som  
et bærende element. Ved aldrig at ”tryk-
ke speederen i bund” eller fyre alle ka-
nonerne af på samme tid har han altid den 
udvej, som vi komponister savner, når vi 
er kommet til at skrive os ind i et hjørne. 
Han gemmer altid en farve eller en lyd til 
senere. 

Jeg beundrer den ydmyghed, Duke ud- 
viser, når han træder tilbage fra fristelsen 
til at bruge hele udtrækket. Det er den  
samme ydmyghed, jeg oplever, når han  
vælger at lade dele af sine kompositioner 

være improviserede fremfor gennem-
komponerede. Ellingtons værker mangler 
ofte slutninger eller har tvetydige ”anti-
slutninger”, og det er igen den samme 
ydmyghed, der viser sig, når han ikke vil 
sætte et punktum. Som en klar parallel 
hertil var Ellington aldrig disciplinær 
over for sine musikere og lod alskens 
former for excentrisk og personfarlig op-
førsel udfolde sig på og bag scenen, uden 
konsekvenser. Der er talrige historier om  
koncerter, der kommer i gang alt for 
sent, og hvor kun nogle få musikere fra 
orkesteret har indfundet sig på scenen. 

Alligevel fremstår Ellington bandet som 
det absolut førende orkester i ”bigband 
æraen”, når det gælder teknisk virtuost 
blændværk. Dukes orkester fra slutningen 
af 1930erne og frem præsterer på adskil-
lige indspilninger en holddisciplin i en-
semblespillet, helt uden sidestykke. Som 
trommeslageren Louie Bellson siger i do- 
kumentaren A Duke named Ellington: 
”Whoever Ellington had a battle of bands 
with. Forget about it. He wiped them 
out.” Igen er det Dukes velafbalancerede 
vekslen mellem det planlagte og det frie, 
der gør, at musikerne føler personligt 
ejerskab, har mulighed for at præstere 
både det virtuose og ikke mindst skabe 
den emotionelle dybde, der igen med 
Louie Bellsons ord nærmest kunne 
blive ”too much” for både musikere og 
publikum. Musikerne blev afhængige af 
at være en del af bandets lyd og kunne 
ikke ”holde op”, selv om at livet på 
landevejen 300 dage om året har været 
uudholdeligt. Når man har prøvet at 
sidde midt i den ”lyd”, som kun Ellington 
kunne skabe, er der ikke noget andet at gå 
tilbage til. Som bigbandmusiker igennem 
snart 30 år, har jeg haft det privilegium 
at spille alskens stor musik skrevet for 
denne ensembleform, og jeg må erkende, 
at følelsen af at spille Ellingtons musik er 
i sin egen klasse og helt uden for kategori. 

Skab din egen økonomiske platform
Ellington var afskåret fra alle de former 
for støtte til at realisere sin kunst, som vi 
nyder i dag, og jeg vil gerne afslutte med 

at skrive lidt om, hvordan han skabte en 
organisation, der kunne hænge sammen 
økonomisk, selvom at det var på et hæn-
gende hår, og han efterlod sig en enorm 
skattegæld. 
Mange af Ellingtons kendteste kompo-
sitioner: Mood Indigo, Sophisticated Lady, 
Do Nothing ’Till You Here From Me´ m.fl. 
bygger på melodiske fragmenter, som 
han nogle gange ligefrem købte af sine 
musiker, og når disse hits betegnes som 
”Ellington kompositioner”, er det en 
sandhed med modifikationer. De ”sande” 
komponister bag disse numre, Barney 
Bigard, Lawrence Brown, Otto Hardwicke, 
Cootie Williams m.fl. har dog hverken 
før eller siden skabt lignende ”hits”, 
så der er nok mere tale om lykkelige 
omstændigheder, hvor Ellington, der 
ikke havde noget stort talent for at skrive 
popmelodier, har forløst og udviklet de 
ørehængende små ”catch phrases”, som 
hans musikere kom op med, til nogle af 
det tyvende århundredes største hits, 
med sit geni for harmonisk og orkestral 
iscenesættelse. 

Royalties for orkestrets ”hits” - såvel som 
dets signaturmelodi: Take The ”A” Train, 
der var komponeret af Billy Strayhorn 
- var krumtappen i den økonomi, som 
drev Ellington-organisationen. Ellington-
”cirkusset” bestod af 14 individuelt løn-
nede musikere, plus diverse personer an- 
svarlige for opstilling, transport, bandets 
uniformer, samt i visse perioder en node-
skriver og hertil et hertugeligt entourage 
bestående af venner, familie og diverse 
elskerinder.  
Man spørger ofte: Ville det ikke have 
været fantastisk, hvis Ellington kunne 
have haft en villa i Hollywood ligesom 
Stravinsky og Schönberg, hvor han kunne 
have helliget sig sine kompositioner i ro 
og mag, og så en gang om året samlet 
orkestret og præsenteret en koncert i en 
fin koncertsal? Nej - selvfølgelig kunne 
han ikke det, fordi her prøver man igen 
at presse Duke ned i stereotypen om den 
”klassiske” komponist. 
Ellington drak ganske vist ikke alkohol,  

fortsat fra forrige side
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mod byen og netværke med andre danske 
kunstnere i landet.

Hvis der skulle blive ildebrand, har man 
bygget en kæmpe ”swimmingpool” nede 
under jorden, hvor man har et enormt 
vandreservoir - det fylder lige så meget 
som et tog - og det kan pumpe vand op 
og sprinkle alle steder fra, så vi har vores 
egen vandforsyning i tilfælde af brand”, 
afslutter Kristian.

Kvadrat

Hvis man vandrer ud fra Maltfabrikken 
og videre mellem bakkerne mod nord, 
kommer man forbi den verdenskendte 
designvirksomhed Kvadrat, som pro-
ducerer og designer smagfulde tekstiler 
til tæpper, møbelstoffer, flysæder og 
gulvtæpper. 
Kvadrat har spenderet et kunstværk af 
Olafur Eliasson på 60.000 m2. Værket 
hedder Your Glacial Expectations og er  
et helt nyt landskab, som består af fem  
ellipseformede spejle, der ligner gletsjer-
søer. Omkring dem er bakker, træer, buske 
og dyreliv. Man har sat en flok lam, som 
normalt ikke ville rende rundt dér, men 
som er placeret netop i Kvadrats bakker, 
fordi fabrikken skal bruge uld, og så kan 
de ligeså godt gå og hygge sig i Mols 
Bjerge, indtil de skal klippes.
Det er et vidunderligt syn i solnedgang, 
når aftensolen stråler ned i de store spejle 
med Ebeltoft Vig som baggrund.

 

Undertegnede tager et spejlbillede

SvipTure
i Danmark

Tekst og foto: Bodil Heister 

Nyt visionært kulturhus åbner i 
Ebeltoft

I hjertet at Ebeltoft toner en gammel rød-
kalket Maltfabrik frem som en skulptur 
mod himlen - med kamtakker, skorsten 
og sjæl. Det ligner nærmest en katedral, 
og den er byens nye vartegn.
Maltfabrikken har været lukket siden 1998. 
Man overvejede, om bygningen skulle  
rives ned, eller om der skulle bygges ind-
købscenter eller parkeringshus.
Heldigvis blev nogle lokale, frivillige ild- 
sjæle enige om at redde bygningen og 
skabe et dynamisk center for musik, kul-
tur, erhverv og iværksætteri af enhver art 
- et sted der skal summe af liv. 

Maltfabrikken nogle måneder inden åbningen 

De lokale ildsjæle fik den ide at sælge 
folkeaktier blandt byens borgere. Man 
kunne så for ti år siden begynde at købe 
aktier a 500 kroner eller 1000 kroner. 
”De første penge er altid de sværeste at  
få hjem”, fortæller Kristian Krog, en blot  
40-årig idémager, der er direktør for kul-
turhuset.
”Vi fik nogle private investorer her fra  
området til at gribe i lommerne. Vi hav-
de kun en tidsfrist på et halvt år til at 
skaffe penge, men på den tid nåede vi at 
indsamle 21 millioner kroner, så vi kunne 
købe fabrikken og lave en fond. 
Det ender nok med, at vi skal bruge 
mindst 160 millioner før, vi er færdige. 

Jeg tror ikke, det er sket andre steder i 
Danmark, at folk har støttet så ivrigt op 
om et lokalt projekt som dette - og købt 
folkeaktier”, fortæller Kristian Krog, som 
fuld af entusiasme fortsætter:
”Vores vision er at samle kulturlivet i 
byen og forene det med erhvervsliv og 
iværksætteri for at skabe et fællesskab 
mellem borgerne. Ud over bibliotek og  
museum skal der være rum for musik,  
kunst, gastronomi, offentlig service, for- 
eningsliv samt private erhvervsaktivi-
teter. Det er meningen, at de forskellige 
energier og motivationer skal spille sam-
men og inspirere hinanden - man skal 
kunne lave kunst og business i fællesskab, 
uden at man behøver at gå på kompromis.
Som vinder af arkitektkonkurrencen (der 
var 29, der bød ind) står Praksis Arkitekter,
som skulle omforme borgernes visioner 
om et mangfoldigt og komplekst aktivi-
tetshus.

I Kulturhuset, som har et bebygget areal 
på 5000 m2 og et udendørs areal på 17.500 
m2, er der spillesteder både ude og inde. 
Ligeledes er der rum til kunst, design og 
værksteder. I Maltfabrikkens ældste rum 
fra 1861, hvor de gamle mure og træbjælker 
er bevaret på allersmukkeste vis, er der 
lækre designbutikker med unikakunst for  
dem, der har penge på lommen! ... Og hvis  
man er til de gratis glæder, kan man bage 
snobrød med sine børn og sidde ved 
bænke og spise, ligesom man kan scate 
eller gå i kunstværksteder, hvor man kan  
arbejde med træ, metal og teknologi. 
Derudover er der øludskænkning og 
madsteder med - i bogstavelig forstand - 
et grænseløst køkken. 

                            Kulturloftet   
                                med musikscene

På 1. sal er indrettet Kulturloftet, et pragt-
fuldt rum med alt, hvad der var muligt at 

bevare af det oprindelige, som står smukt 
i kontrast til det nyindrettede design. Der  
er bygget en ny musikscene med en for-
tryllende udsigt ud over Ebeltoft Vig.

Maltfabrikkens gamle bryggeri bliver be- 
varet, ligesom der er eget bryghus i  
kælderen, og man har sine egne byg-
marker i nationalparken, så man kan 
udskænke sit eget ølbryg i Brewpub. 
Jeg nyder en sådan øl, mens Kristian 
fortæller, og den smager dejligt, må jeg 
sige! Den er bare for lille...
Malt bruges til ølbrygning, men kan også 
bruges til whisky. Dansk byg er meget 
velegnet til malt, der kortvarigt bliver 
bragt til spiring, men stoppet i vækst 
ved tørring, inden planten virkelig gror, 
hvilket typisk sker efter fem dage.

”Vi ville bibeholde de historiske dimen-
sioner, som har betydet noget for hele 
Ebeltoft og egnen - alle har haft relationer 
til maltfabrikken. Vi har prøvet at genskabe 
den oprindelige røde farve fra den gamle 
maltfabrik, og der er kamtakker på taget 
ligesom på en gammel borg. Kamtakkerne 
har inspireret os til vores logo”.

 

Der er ikke én hovedindgang, men hele 
fem indgange, så man kan komme ud og 
ind alle steder fra, nærmest i stjerneform, 
så alle kan bydes ind i de omkringliggende 
gårdrum såvel mod byen som mod havet.

Kristian Krog fortsætter:
”Statens Kunstfond ønskede at lave en 
international residens, hvor vi besluttede 
at bygge nye huse i samme stil og for-
længelse af den gamle maltfabrik, som 
skal være Danmarks nye kunstnerresidens 
i Ebeltoft.
500 billedkunstnere fra 85 forskellige na-
tioner har allerede søgt om ophold i den 
nyrenoverede residens.
Der er plads til seks kunstnere ad gangen, 
som skal bo og arbejde med deres kunst, 
og det er tanken, at de skal åbne sig ud 

fortsat fra forrige side Hvis I orker, kan I lytte til mine seneste 
to udgivelser, Crystal Palace og Stand On 
Your Feet And Fight med DR Big Bandet. 
Begge er skrevet efter den skelsættende 
oplevelse af mødet med Ellingtons par- 
titurer og de erkendelser, der fulgte, og 
jeg er stolt af at kunne sige, at de er skabt 
i min opfattelse af Ellingtons ånd uden på 
den mindste måde at lyde som Ellington.
  
Litteratur og dokumentarfilm
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Barry Ulanov: Duke Ellington
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Ellington
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On The Road With Duke Ellington – NBC 
1967
A Duke Named Ellington – PBS/DR 1988
Reminiscing in Tempo -  PBS 1991
Duke Ellington Interview med Sven 
Lindahl – SVT 1963
Duke Ellington Makes a Record 1937
Duke Ellington’s Nutcracker Suite – CBS 
promotion film 1959
Duke Ellington – Amsterdam 1958
Anatomy Of A Murder 1959 – Retssals-
drama med Jimmy Stewart og Lee 
Remick, grafik af Saul Bass og musik af 
Duke Ellington og Billy Srayhorn

WEBSITES
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index.html
http://tdwaw.ellingtonweb.ca/TDWAW.
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men ellers levede han som den gen-
nemsnitlige jazzmusiker: om natten, på 
farten og altid i gang med at realisere sin 
kunst - i nuet!

Og hvad er det så, jeg påstår, at jeg har 
lært af at studere Duke Ellington? 
For det første er det inspirationen til 
at tro på sine egne løsningers værd. 
Med al den viden jeg nu besidder om, 
hvordan Ellingtons musik er skruet sam- 
men, har jeg ikke haft lyst til at stjæle en 
eneste akkordbeliggenhed eller instru-
mentkombination. Tanken lurede vel 
i baghovedet, da jeg fik lov til at kigge 
mesteren over skulderen, men i takt med 
at hemmelighederne begyndte at afsløres 
for mig, forsvandt trangen til at ”låne” et 
par smarte tricks fuldstændigt. 
I stedet voksede inspirationen imod at 
prøve at skabe et personligt sprog.
Hvor Ellington har i hundredevis af ge-
niale individuelle løsninger og er kommet 
til den konklusion meget tidligere i 
livet end jeg, har jeg nu efterhånden 
måske 5-10 små signaturgreb, om hvilke 
jeg kan sige, ”det er mine”. Denne er- 
kendelse er på ingen måder opskrif- 
ten på succes, da efterspørgslen på  
kompositioner og arrangementer, der  
lyder som en skønsom blanding af  
alle de ovennævnte forbilleder - til- 
sat evt. 10% ægte Ellington - er  
langt større end den stort set ikke 
eksisterende efterspørgsel efter mine  
små hjemmedyrkede ”bonsaitræer”,  
stramt beskåret til kun at indeholde de  
5-10 personlige signaturer, det er lyk-
kedes mig at frembringe her midt i livet. 
Men følelsen - det siger jeg jer - følelsen 
af at kunne sige: Det her har jeg fandeme 
selv fundet på. Den er det hele værd. 
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Som nævnt i første del 
af artiklen var Gewand-
hauskoret på grund af 
”omstruktureringen” desværre kommet 
ned på en størrelse, hvor det var umuligt  
at opføre korsymfoniske værker sammen 
med Gewandhausorkestret (GWO). Men 
da der var over 50 kor i Leipzig, ville vi 
være ”på den grønne gren“, hvis vi bare 
kunne få én sanger fra hvert kor, mente 
husets ledelse. Det usynlige kor-netværk 
i Leipzig havde imidlertid besluttet at 
straffe Gewandhaus med en boykot, så 
opfyldningen gik meget langsomt. Da 
GWO og dets dirigenter selvfølgelig 
ikke bare kunne se bort fra at opføre 
korsymfonisk musik, blev der fra min 
første sæson i 1999 sat betydelige midler 
af til at købe kor udefra, herunder især 
byens eget, store radiokor fra MDR 
(72 fuldtidsansatte sangere), men også 
andre professionelle ensembler, fx det 
svenske radiokor, der ”lige kom forbi” 
og bl.a. lavede Bachs H-moll-messe med 
Blomstedt. Da Gewandhaus’ koncert-
planlægning selvfølgelig ikke på læn-
gere sigt kunne rette sig efter andres 
ensemblers planer, måtte der under alle 
omstændigheder ske noget. Jeg øjnede en  
win-win situation, researchede et par uger  
og afleverede så et koncept med en be-
skrivelse af, hvorledes Gewandhaus in-
den for den økonomiske ramme, man 
havde sat af til fremmede kor, kunne 
finansiere sit eget professionelle kor, der 
- ud over at fungere selvstændigt - også 
kunne supplere Gewandhauskoret ved 
korsymfoniske koncerter.

Efter måneders overvejelser, konsulta-
tioner med byrådet, Leipzigs kulturborg-
mester og med GWOs bestyrelse, som 
ærlig talt ikke var meget for evt. at skulle 
dele fremtidige laurbær med et andet 

professionelt husensemble, enedes man 
til sidst om at gøre forsøget. 
Og så gik det løs med foresyngninger i de 
fleste større byer i Tyskland. Flere end 200 
uddannede sangere hørte jeg alene i løbet 
af de første 2 måneder i Berlin, Hamburg, 
Köln, Frankfurt, Stuttgart, München - og 
naturligvis Leipzig - og foresyngningerne 
fortsatte i årene efter, dog reduceret til 4 
byer om året. Det var et stort arbejde, 
ikke mindst logistisk, men mødet med så 
mange højt kultiverede og vidt forskellige 
stemmer på et standardiseret grundlag 
blev en uvurderlig erfaringsskat, og det er 
selvfølgelig rasende privilegeret at få lov 
at bygge et professionelt kor op fra bun-
den uden ret mange andre begrænsninger 
end sin egen forestillingsevne. Resultatet 
af foresyngningerne blev en fleksibel be- 
sætning med indtil 50 sangere, som ”kun- 
ne det hele” fra renæssance over romantik  
og 20. årh. a cappella til korsymfonisk 
for fuld skrue, plus mindre grupper af  
specialister, som vi kunne trække på til  
særlige projekter. Med det stadigt kva-
litativt bedre og større Gewandhauschor, 
det store og flittige børnekor og det pro-
fessionelle kammerkor som nyt medlem af 
Gewandhausfamilien, var korafdelingen 
klædt på til fremtidens udfordringer. 

Hvert forår præsenteres den nye sæson- 
plan for publikum, en festlig og højtide-
lig begivenhed med musikalske indslag,  
forestået af kapelmesteren, chefdrama-
turgen og husets daglige ledelse. I 2002 
skulle så en nyhed i husets sæsonplan 
præsenteres: Korafdelingens egne kon-
certserier i abonnement. Blomstedt bak- 
kede fuldt op om initiativet, og det var 
også grunden til, at jeg vovede at bede ham 
om en speciel tjeneste i den forbindelse: 
På repertoiret til én af sæsonens koncerter 
var svenske Anders Öhrwalls Brudmarsch 
från Jämtland, et underholdende kor-
stykke med originalt akkompagnement 
af to blæsere og en kontrabas. Jeg vidste, 
at Gewandhausdirektoren havde spillet  
orgel i sin ungdom, og at også Verwal-
tungsdirektoren kunne spille en smule 
klaver, så jeg udskrev en stemme til hver 
af de tre chefer, som så alle tre sad ved det 
samme flygel - helt tæt som skoledrenge 

med tungen i kinden, Blomstedt på over- 
stemmen nærmest publikum - og akkom-
pagnerede Gewandhauskoret. En rørende 
gestus og udtryk for den tillidsfulde at-
mosfære, der under Blomstedt endnu var 
i huset. 

Ud over det inspirerende korarbejde af  
højeste ambition og kvalitet var et pri-
vilegium i mit nye job den ubegrænsede 
adgang til GWOs prøver og koncerter 
året igennem. Orkestrets reaktion på de  
forskellige såvel etablerede som ”up-
coming” gæstedirigenter og deres tek-
nik var overordentlig lærerig. På vej til  
kontoret gik jeg hver formiddag i gangene 
”på ydersiden” af koncertsalen og prø-
vede i begyndelsen af ugen at gætte, hvem 
der mon stod på pulten. Nogle gange 
var klangen sonor og transparent, så var 
det ofte Blomstedt, andre gange var den 
forceret, hård og flad, som når man slår  
på en blikdåse eller forsøger at få mere 
klang ud af en sopranblokfløjtes dybe c 
ved at puste hårdere.

Som Chordirektor havde jeg mulighed 
for/pligt til at dirigere GWO et par gange 
om året. 
Til mit første projekt havde jeg valgt 
Schuberts Messe nr. 6 og Poulencs Stabat 
Mater, og det gik fint i spænd med både  
orkestrets tradition og de seneste kapel-
mestre Masur og Blomstedts stilistiske 
præferencer. Men ved det næste projekt 
gik det galt. I forbindelse med min første  
opførelse af Messias i GWH faldt det 
desværre i min lod, åbenbart som den 
første, at konfrontere GWO med de er-
kendelser, som de dengang sidste 20 års 
opførelsespraksis havde frembragt. 
Det var ikke sjovt. 
I forvejen passede det ikke orkestrets le-
dende 1. koncertmester, også primarius i 
den berømte Gewandhausquartett, at der 
var kommet en musikalsk medarbejder, 
som statusmæssigt rykkede ham ned som 
nr. 3 i huset efter kapelmesteren (man går  
overordentlig meget op i hierarkier i Ge-
wandhaus), men at denne KOR-person 
også havde en (anden) mening om strøg 
og artikulation, som PÅ slaget ovenikøbet 
blev kommunikeret til hele gruppen og 

således i hans optik lod hånt om mindst 
endnu et essentielt hierarkisk system 
(1. koncertmester ¨ 2. koncertmester ¨ 
Vorspieler ¨ tutti), var simpelthen for 
meget. I pausen gik han derfor sporen-
stregs op til Gewandhausdirektoren for  
at klage: ”Ich kann es nicht haben, wenn  
er uns UNTERWEIST”. Han faldt ned  
igen, men episoden viste visse frem-
trædende orkestermedlemmers allergi 
over for temaet opførelsespraksis netop 
på et tidspunkt, hvor mange traditions-
orkestre følte sig presset på dele af deres 
repertoire, og den lagde formentlig også 
grunden til en meget større skandale 
få år senere mellem GWO og Gardiner, 
hvis (fra ”Orchestre revolutionnaire et 
romantique”) medbragte strøg til en af 
Brahms’ symfonier, koncertmestrene sim-
pelthen nægtede at spille. Stor opstandelse 
og et alvorligt efterspil.

Apropos, så havde jeg den helt uventede 
glæde at høre Brahms’ symfonier spillet - 
af GWO! - i en version meget tæt på det, 
jeg efter partituret altid har forestillet mig  
at høre: transparent, polyfont og ryt-
misk legende, i modsætning til den ”al-
vorstunge” Brahms-med-larvefødder, som 
efterkrigstidens dominerende interpreter 
propagerede som tegn på ”tysk-storhed-
trods-nederlaget”. Overraskelsens ophav 
var Sir Roger Norrington, hvis opførelse 
af Brahms’ 3. bjergtog mig i en grad, så 
jeg lidt imod min sædvane gik op til 
hans garderobe efter koncerten for at sige 
tak. Han lukkede op i skjorteærmer og 
underbukser, smed benene op i sofaen, og 
i løbet af den næste time nåede vi mange 
interessante emner igennem, blandt andet 
en fælles erkendelse af, hvor meget ens 
læsemåde af fx Brahms er afhængig af, om 
man kender og forstår musikken før ham, 
ikke mindst hans forbillede Schütz, eller 
man nærmer sig ham ”fra den forkerte 
ende” af musikhistorien. 

Et andet udviklingsspring var, at jeg fik 
”mit eget” orkester. Fra foråret 2000 har jeg 
været kunstnerisk leder og ”chefdirigent” 
for Leipziger Kammerorchester (LKO), 
bestående af udvalgte strygere og en del 
soloblæsere fra GWO. For disse frem-

ragende musikere var, og er, velkendte 
sætninger som ”det kan man ikke i det  
tempo” og ”sådan plejer vi ikke at gøre”  
ikke en del af deres professionelle fore-
stillingsverden. De tillod mig at eksperi-
mentere med snart sagt alle orkesterspil-
lets parametre, og sammen udviklede vi  
over en årrække vores egen tilgang til ar- 
tikulation og ”lyd” i forskellige stilarter. 
Uden at vi vidste det, sendte Gewand-
haus’ chefdramaturg nogle optagelser af  
vore koncerter til Naxos’ hovedkontor i  
Hongkong, og en skønne dag ankom Klaus  
Heymann personligt med følge til Ge- 
wandhaus og meddelte, at Naxos ville  
udgive, hvad vi med husets kammerkor 
og LKO havde lyst til at optage. Det var 
starten på et flerårigt samarbejde, som 
kunne være fortsat til i dag.
Men sådan skulle det ikke blive. 

Tiden nærmede sig, hvor Blomstedts kon- 
trakt udløb, og en ny kapelmester skulle  
findes. ”Cowboy-fraktionen” blandt mu- 
sikerne i GWO, som led under Blomstedts 
høflige, men også forpligtende ”gentle-
man-regime” med de stadige umisfor-
ståelige henvisninger til musikkens også  
moralske dimensioner, længtes i stigende 
grad efter en domptør på podiet, som 
kunne lave noget larm hhv. fest og farver, 
bekræfte deres macho-side og ”make 
GWO great again”. Der havde i et stykke 
tid været inviteret forskellige interessante 
emner, og stor var min overraskelse og  
forfærdelse, da det blev klart, at oven-
nævnte fraktion havde manøvreret en af 
de mest forcerede ”blikdåse-dirigenter” 
på plads som afløser for Blomstedt. 

Riccardo Chailly og jeg blev aldrig rigtigt 
varme på hinanden. Som hos visse andre 
ledere i dag er medarbejdernes ubetin-
gede beundring af afgørende betydning 
for Chailly, og når jeg fx som choirmaster 
under prøverne rutinemæssigt havde for- 
slag til optimering af korets klang, ud-
tale, rytmisk klarhed el.lign., gav han i 
modsætning til sine dirigentkolleger kun 
meget modvilligt plads eller opfattede 
rettelserne som personlig kritik – en helt 
ny situation for korene og undertegnede. 
Vi gjorde forsøget med hinanden i flere 
omgange; repertoiret var som regel ro- 
mantisk, og jeg tog hans særdeles ita-
lienske tilgang til det tyske repertoire til 
efterretning, rettede korene ind klangligt 
og stilistisk og kom frem til et resultat, 
som han ikke åbenlyst var utilfreds med. 
Forunderligt nok fik vi også sammen en 
Echo-pris for indspilningen af Lobgesang, 
men det havde nok mere taktisk-politiske 
end musikalske grunde, som man ved at 
høre CDen selv kan overbevise sig om. 

I sit andet år ville kapelmesteren så også 
velsigne Leipzig med sin Bach-ekspertise 
og opføre Johannes-Passionen med GWO 
og kammerkoret. Ganske vist ikke i 
passionstiden og ikke i én af Bachs kirker, 
men i Gewandhaus’ store sal.
Jeg blev en uge før prøvernes begyndelse 
kaldt op til Chailly, som lige ville orientere 
mig om, hvordan koralerne skulle udføres, 
nemlig med 4 slag på hver fermat. Jeg 
turde ikke spørge ham om, hvor han 
havde det fra, men det fortalte han så selv: 
Ophavet til denne opførelsespraktiske 

Tæppefald - umiddelbart efter den sidste tone ved min sidste koncert med Gewandhauskoret

fortsættes på bagsiden....

KORCHEF I 
KRYDSFELTET
En chefdirigent fortæller III
af Morten Schuldt-Jensen



fortsættes på næste side....
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Maleri af Thomas Kluge (foto: B.H.)

Til december passerer vi 
denne gigants 250-års fød-
selsdag, og han vil blive 
fejret i stor målestok i årets løb. For alle 
seriøse musikere – pianister, kammermu-
sikere, orkestermusikere og dirigenter  
– fylder han umådelig meget. For de  
sidstnævnte har han udgjort en hoved- 
hjørnesten i repertoiret helt op mod vor  
egen tid. Det var nemlig ved slutningen  
af hans levetid, at almindelig offentlig  
koncertvirksomhed begyndte at tage 
form, sådan som vi stadig kender det i 
dag. Faste koncertorkestre opstod, og  
også operaorkestrene begyndte lejlig-
hedsvis at forlade graven for at drive 
symfonisk virksomhed.
Selvfølgelig har de utallige opførelser 
af hans værker intet at gøre med, at han 
tidsmæssigt passer ind i de rammer for  
offentlige koncerter uden for kirker, 
fyrstehoffer og operahuse, som skabtes i  
det nittende århundrede. De største skik-
kelser umiddelbart før ham, Haydn og 
Mozart, var ikke et øjeblik i tvivl om, 
hvilken verdensbetydning han ville få. 
Og ret fik de. 

Efterfølgerne af første rang bekræftede 
denne antagelse, ja, i virkeligheden ud-
gjorde Beethoven en helgenskikkelse for 
de fleste i resten af århundredet. I den 
sidste svære tid, inden han døde, nåede 
han selv at stifte bekendtskab med et 
hæfte Schubertlieder, hvilket fik ham til  
at ytre, at i denne Schubert boede i sand-
hed en guddommelig gnist. Da hans egen  
livsgnist slukkedes d. 26. marts 1827, 
gik der blot tre dage, så viste Wien den 
respekt for geniet, som ingen af de store  
forgængere var blevet til del. Man luk-
kede skolerne, og 20.000 mennesker 

Han pointerede samtidig, at der skal en 
særlig indfølingsevne til hos den enkelte 
musiker, hvis han skal lykkes med en 
autentisk opførelse af et Beethovenværk. 
Den, der ikke har et stykke Beethoven-
natur i sig, er ikke i nærheden. Elisabeth 
Furtwängler har berettet om en privat 
middag under festspillene i Salzburg, 
hvor den daværende chef for The New 
York Philharmonic Orchestra, Dimitri 
Mitropoulos, der ligeledes optrådte ved 
festivalen, udtalte, at førstesatsen af den 
niende symfoni var en gåde for ham. 
Stilfærdigt redegjorde Furtwängler for 
sin opfattelse, hvilket hensatte kollegaen 
i en sådan begejstring, at han mente, at 
Furtwängler burde føre det hele ned på 
skrift. Da Mitropoulos var gået, mumlede 
han til hustruen, at den græske dirigent 
selv burde have kunnet afkode det, 
partituret vidnede om. 

Furtwängler

Furtwängler tvivlede derfor ikke på, at 
det var berettiget at sætte spørgsmålstegn 
ved, om den virkelige Beethoven kom til 
orde i de mange opførelser, hans værker 
stadig oplevede i den første halvdel af det 
tyvende århundrede. Der var sket det, 
at han for længst var blevet en klassiker. 
Altså én, der dannede afslutningen på den 
wienerklassiske periode, hvilket betød 
en fuldender og afrunder af Haydns og 
Mozarts symfoniske virke. Faren for at 
betragte ham udefra gennem historiske 
briller, sådan som den traditionelle mu-
sikvidenskab overvejende gør, var - og er 
- mere end nærliggende.
Richard Wagner, der som bekendt diri-
gerede den første overbevisende opførelse 
af den niende symfoni, bevarede derimod 
livet igennem et nærmest ekstatisk for-
hold til sin store forgænger. I skrift og tale 
såvel som i opførelser af den beundredes 
musik vidnede han herom som i følgende 
udtalelse: “Det er umuligt at ville føre 

samtale om Beethovens musik uden med 
det samme at henfalde til en tone af hen-
rykkelse.”
Selvfølgelig kender man masser af bee-
thovenske udsagn, der klart siger noget 
om komponisten som menneske. Derfor 
skal et par tildragelser også med her. Selv 
om adskillige højadelige i ægte beun-
dring støttede ham livet igennem, kunne 
kontroverser opstå, når Beethoven følte 
sig gået for nær, og han kunne således 
netop sige: “Fyrste, hvad De er, er De ved 
fødsel - hvad jeg er, er jeg ved mig selv!” 
Og da han ved genoptagelsen af Fidelio i 
sin sidste, reviderede skikkelse skændtes 
med teaterledelsen om indtægterne fra 
opførelserne, fik han stukket i næsen, at 
Mozart med sin sødmefulde melodik i 
højere grad skrev for masserne. Svaret lød:  
“Jeg skriver ikke for masserne, men for de  
kultiverede.” Teaterdirektøren forsvarede 
sig med, at de kultiverede ikke alene 
kunne fylde teatret, og at Mozart ville 
være blevet rig, hvis han var blevet til-
budt de samme betingelser. Rasende brø-
lede Beethoven: “Giv mig mit partitur 
- straks!”. Han fik det og forsvandt uden 
at høre direktørens udglattende reaktion, 
og der gik en årrække, før hans opera 
igen fandt vej til de skrå brædder. Da det 
skete, blev den en national helligdom - og  
ikke kun for de kultiverede! Det var be-
stemt ikke tilfældigt, at Bruno Walter 
valgte dette værk som sin afskedsfore-
stilling først i München og senere i Berlin.  
Mange ved i øvrigt ikke, at Beethoven re- 
sultatløst tumlede med mange operapro-
jekter. Teatermenneske i lighed med andre 
store operakomponister kan han næppe 
kaldes, men dramatiker - dét var han!

Det var Wagner, der fremelskede en tra-
dition for opførelser af mesterens orkes-
terværker, og Hans von Bülow, som også 
var den første, der spillede samtlige 32 
klaversonater udenad, videreførte den. 
Denne elev af Liszt satte en høj standard, 
dels i Meiningen, dels i Berlin. Hver enkelt 
musiker fik ind med skeer, hvordan der 
skulle fraseres, og hvad hans skiftende 
funktion i helheden var. Men Bülow var 
også excessernes mand, der demonstra- 

tivt iførte sig sorte handsker før sørge- 
marchen i Eroica og ved en bestemt 
lejlighed opførte den niende symfoni to 
gange ved samme koncert med de sam-
me medvirkende. Det var en skæbnens 
ironi, at denne dirigent, der ønskede at 
blive taget gravalvorligt, i Rom under 
en Beethovenkoncert måtte opleve, at en  
italiensk tilhører fra de billige pladser 
råbte: “Coràggio, maestro!”, da han mel-
lem to satser tørrede sveden af panden 
med sit silkelommetørklæde. 
En noget yngre dirigent, der også havde 
søgt vital inspiration hos Liszt, overvæ-
rede den ovenfor nævnte koncert med 
de to opførelser af den niende lige efter 
hinanden og kunne konstatere, at ingen - 
og slet ikke Bülow - kunne mobilisere det 
nødvendige åndelige og fysiske overskud 
ved den anden gennemspilning. Felix von 
Weingartner hed denne yngre dirigent, 
der var lige så besat af Beethoven som den 
ældre kollega, hvis opførelsespraksis han 
nu ikke skyede nogen lejlighed til at tage 
afstand fra.
Alle ledende diri-
genter omkring  
århundredskiftet  
havde Beethoven 
på programmet, 
men Weingartner 
gik et skridt vi-
dere, idet han i 
1906 udgav sine 
Ratschläge für Auf-
führungen klassischer Symphonien, hvis 
første bind netop drejer sig om Beethovens 
ni symfonier. Minutiøst gennemarbejder 
han de problemstillinger, der møder en-
hver dirigent, der åbner partiturerne, og  
giver anvisninger på løsninger, som især  
indbefatter ændringer i instrumentation 
og tydeliggørelse af frasering ved tilføjelse 
af yderligere foredragsbetegnelser samt 
spilletekniske anvisninger. 

Hans råd vandt genklang blandt mange  
yngre kolleger, hvilket han med til-
fredshed konstaterede i forordet, da nye  
optryk af bogen udkom mere end ti år  
efter førsteudgivelsen. Den højt respek-
terede engelske dirigent, Adrian Boult,  

opsøgte som ung Weingartner. Denne 
rådede Boult til, hvis han var i besiddelse 
af bogen, at gå hjem og smide den i 
papirkurven. Weingartner erkendte alt- 
så, at han nok var gået for vidt! Der 
peges i bogen på flere indlysende ting. 
Horn og trompeter kan roligt spille toner  
i oktavafstand på de steder, hvor datidens 
naturinstrumenter tvang Beethoven til at  
lade dem spille unisont. Disse instru-
mentale begrænsninger gør sig også gæl- 
dende i den femte symfoni, hvor over-
gangen til sidetemaet kraftfuldt in-
troduceres af hornene, hvorimod han i  
reprisen må overlade det tilsvarende sted  
til de langt svagere fagotter. Enhver 
respektabel dirigent giver selvfølgelig 
figuren tilbage til hornene, da disse toner 
for længst er mulige for instrumentet.

Et særligt kapitel udgør metronom-
angivelserne, som Weingartner med rette 
stort set finder for hurtige. Et orkester  
inden for landets grænser lod for nogle 
år siden sin moderator reklamere med,  
at man ville spille symfonierne med de 
“originale” metronomtal som udgangs- 
punkt. I mere end hundrede år har man 
vidst, at dette var en utopi. Dirigent og 
moderator har åbenbart intet kendskab 
haft til Weingartner! Hvor denne derimod 
er tvivlsom, er det i omtalen af de første 
fem takter af den femte symfoni, nærmere  
bestemt takt fire og fem med den ultra-
lange fermat. Her udpensler han en for-
klaring, der går ud på at se dette motto  
som en formel 5-takts periode, hver 
gang det vender tilbage i sin oprindelige 
skikkelse. Synspunktet skydes eftertryk-
keligt ned af Furtwängler. Den ekstra 
fermattakt har Beethoven tilføjet, efter at 
partituret forelå, hvilket kun kan betyde, 
at den anden fermat blot skal være 
længere end den første. Frygtelig lang, 
som Wagner sagde.
At Weingartner var en glødende for-
kæmper for Beethoven, anerkendtes til 
fulde af Furtwängler. Ikke for ingenting 
instrumenterede han den vældige Ham- 
merklaversonate for det klassiske symfoni-
orkester og den såkaldte Grosse Fuge for 

fulgte begravelsesoptoget til kirkegården 
med ikke mindst Schubert, Hummel, 
Czerny, violinisterne Schuppanzigh og 
Kreutzer samt den fremtrædende digter 
Grillparzer i forreste række som holdere 
af flige fra det klæde, der dækkede kisten, 
eller som fakkelbærere. Hvilken kontrast 
til omstændighederne omkring Mozarts 
bortgang! 
Bruno Walter fastslog engang, at Na-
poleon er død, men Beethoven lever. Han 
har givet anledning til masser af bøger, 
der alle søger at indkredse mennesket 
ud fra beretninger om ham, samt breve 
og udtalelser af store samtidige for at øge 
forståelsen af hans værker. Hvis vi i stedet 
søger at trænge ned i selve værkerne, får 
vi måske et langt sandere indtryk af, hvem 
denne titan i tonernes rige var. 
Wilhelm Furtwängler, en af de største 
formidlere af hans symfoniske livsværk, 
var ikke i tvivl om gyldigheden af dette  
synspunkt, hvorfor han afviste største-
delen af den righoldige litteratur, der 
frem for alt kortlægger den triste barn-
dom med moderens tidlige død, faderens 
umådeholdne drikkeri og følelseskolde 
tilskyndelse til dygtiggørelse på klaveret, 
så Ludwig kunne skaffe indtægter som  
vidunderbarn. Alt dette skulle sammen 
med den tidlige erkendelse af tiltagende 
døvhed, der endte med at blive fuld-
stændig, danne grundlaget for den vidt  
udbredte opfattelse af ham som en util-
regnelig, nærtagende person - tilmed u- 
struktureret i sin livsførelse. 
Utvivlsomt kan de mange udsagn om ham 
stykkes sammen til et sådant billede, men 
derved får man intet tilfredsstillende svar 
på, hvorfor en viljestærk personlighed 
opviser en logik og en arkitektonisk 
stringens uden lige allerede fra de første 
helstøbte kompositioner. 
Her skal vi begynde, mente Furtwängler. 

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
- 250 ÅR 1770-1827

af Ove Krüger
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Bølgen

stort strygeorkester. Hans entusiasme 
finder også sproglig form, når han f.eks. 
skulle beskrive et bestemt sted 25 takter 
inde i codaen i femte symfonis første sats.  
Beskrivelsen - som Furtwängler begejstret 
citerer - lyder: “Jeg kender ikke i den 
samlede musiklitteratur noget sted af 
større instrumental virkning. Og her spil-
ler ikke flere instrumenter end i en Haydn-
symfoni! Er det kæmper, der stryger og 
blæser dér? - Taler tankens magt sådan til 
os, at vort sjælelige øre fornemmer mere 
end det legemlige?”
Furtwänglers tese er, at kun gennem den 
autentiske opførelse af Beethovens værker 
får vi en ide om, hvem han virkelig var. 
Værkerne findes jo ikke i noderne eller 
partiturerne. De bliver udelukkende bragt 
til live gennem mønstergyldige opførelser, 
og et væsentligt element, for at det kan ske, 
udgøres af rigtige tempovalg, som ingen 
metronomangivelse kan indfange én gang 
for alle. Alt spiller ind, når valget skal 
træffes, thi for det første er spillestederne 
forskellige, hvad angår dimensioner og  
efterklangstid, for det andet spilles orkes-
terværkerne af ensembler i vidt forskellig 
størrelse. De bedste orkestre spiller i reglen 
i stor besætning med blæserfordobling, 
og det må derfor være interessant at sam- 
menligne en række prominente indspil-
ninger for at tage stilling til, om det 
virkelig er de samme værker, man hører.

Den unge Mozart beklagede sig i et brev til 
sin far over, at en berømt pianist spillede 
en af hans sonater alt for hurtigt i stedet 
for besjælet i det rigtige tempo, som om 
vedkommende selv havde komponeret 
den. Med udgangspunkt heri skrev Grete 
Wehmeyer i firserne en bog med titlen
Prestissimo - Die Wieder- 
entdeckung der Lang- 
samkeit in der Musik. 
Hun anfører en række  
eksempler på varig-
heden af forskellige 
indspilninger af Bee- 
thovens tredje, sy- 
vende og niende sym-

foni. Om den tredje symfoni ved man, at 
den ved uropførelsen varede ca. en time, 
og indspilningerne varer fra 43 til 58 
minutter. Den syvende, der varede ca. 50 
minutter på Beethovens tid, viser udsving 
fra 35 til 50 minutter, og den niende fra 57 
til 80 minutter. Det er svært at hævde, at 
det her drejer sig om de samme værker.
Som sagt angreb Furtwängler den 
historiserende fremgangsmåde, som den  
udtryktes i “nodetro gengivelse” og 
“klassisk”. Han anerkendte kun Goethes 
formulering af sidstnævnte begreb: I 
betydningen af fuldendelse, slet og ret 
noget forbilledligt, et “ideal”, overfor 
hvilket verdens udtalte værdsættende 
holdning er forudsat; man erklærer 
dette og kun dette som det gode, det 
rigtige, det bedste. Det klassiske, som 
Beethoven tilhører såvel som Goethe, er 
det uhistoriske, ja, egentlig antihistoriske. 
Hævet over tiden. Derfor er det langt fra 
al musik, der bliver klassisk!

Det vigtigste overhovedet for dirigenter 
og musikere ved opførelser af et Bee-
thovenværk er at gennemleve hele værket 
i dets struktur som en levende organisme, 
og dette lykkes knap nok for en mester, 
medens mange, også unge dirigenter, 
langt lettere kan levere dækkende op-
førelser af nyere vanskelige værker. Den 
omtalte struktur er identisk med den 
indre begivenhed, og at gennemleve den  
kræver ikke mindst umærkelige udsving 
i tempi. Kun således kan man ud fra det 
trykte forlæg fremkalde, hvad det egent- 
lig drejer sig om: En opståen og en ud-
vikling, altså én eneste levende organisk 
begivenhed. Dette er Furtwänglers hold-
ning, og han udtalte en skarp kritik af 
Toscaninis manglende forståelse for dette  
og anførte som eksempel overgangen 
fra den langsomme del i tredje Leonore-
ouverture til allegrodelen, hvor Toscanini 
påbegyndte allegroen uden at vise for-
ståelse for, at den måtte vokse ud af den 
sidste langsomme takt og først nå sit 
hovedtempo, når tutti sætter ind. Og  
endnu tydeligere: Værktroskab betyder 
åbenbart i dag at spille i takt! Toscaninis 

Fidelio. En stor del af den absolutte musik – 
allerede fra Haydn – består af sammenstød. 
Indholdet fortættes, intensiveres og løsnes 
igen (gennemføringsdelen i Eroicas første 
sats). At spille hen over det i takt er ikke 
værktroskab, men det modsatte, fastslår 
Furtwängler. Og mens vi er ved kritik, 
findes der ikke noget latterligere end 
Stravinskijs skepsis over for Beethovens 
evne til melodi i modsætning til en Bel-
linis. Tag de langsomme satser i hans 
værker som f.eks. tredjesatsen i den 
niende symfoni. Dybere og skønnere 
melodier findes ikke!
Var Beethovens symfonier engang nær-
mest en bibel for unge dirigenter, er der 
i de senere årtier måske sket en ændring, 
da vor hidtidige selvfølgelige kulturelle 
identitet er sat under pres på forskellig 
vis. I hvert fald var det forbløffende for 
få år siden at opleve, at en uddannet 
orkesterdirigent ved en bestemt lejlighed 
ikke genkendte den anden symfoni efter 
et par takter. Engang helt utænkeligt. 
Derfor er undertegnede taknemmelig 
over stadigvæk at have kunnet opleve 
min professor ved dirigentklassen i Köln 
diktere følgende Beethovensentens, da 
indstuderingen af Fidelio påbegyndtes: 
“Meine Musik soll Euch Feuer aus der 
Seele schlagen!” Når det opleves, ved 
man noget langt væsentligere om det 
geniale menneske Beethoven, end nogen 
traditionel biografi kan afstedkomme. 

Vi fejrer således en komponist, hvis 
spændvidde rækker fra den ene ende af 
det spektrum, der overhovedet er mulig 
for menneskelig bevidsthed, til den anden. 
Fra den sarteste ømhed til vulkanagtige 
udbrud af ufattelige dimensioner. En 
indre dynamik uden sidestykke. Jo, 
Beethoven lever i høj grad!

Da jeg blev spurgt, om jeg kunne lave et  
interview med dirigenten Thomas Daus-
gaard, blev jeg både glad og beæret. 
Thomas er en travl mand, og kigger man 
i hans CV og kalender, så forstår man 
hvorfor. Det er til at blive forpustet af, da 
Thomas, foruden at være jævnlig gæst 
ved mange af de førende symfoniorkestre 
i Europa, også er chefdirigent i Seattle 
og lige har haft debut med New York 
Philharmonikerne samtidig med, at han 
også hyppigt svinger sin pind i Japan og 
Australien!
Da samfundets (s)tilstand ikke indbyder  
til megen rejsen i øjeblikket, er det lyk-
kedes mig at komme i kontakt med den  
travle maestro på hans bopæl i Klam-
penborg. Thomas og jeg har en lang god 
historie sammen, så det var ikke vanske-
ligt at finde et naturligt udgangspunkt for 
vores virtuelle samtale:

Helsingborg og Svenska Kammar-
orkestern
JE: I starten af min periode som solocellist 
ved Helsingborgs Symfoniorkester i be-
gyndelsen af 90erne kom du på besøg 
som et uskrevet blad eller ung "rookie", 
som man siger på sportssprog. Du diri-
gerede Dvorak´s 9. Symfoni, og jeg husker 
det som en "elektrisk" opførelse. Vi var en  
delegation i orkestret, der gik hen til dig  
efter koncerten, og der var gensidig be-
gejstring. Husker du det?
TD: Ja, det gør jeg. Det var nogle skønne 
dage med orkestret i Helsingborg, da vi 
spillede Dvorák's 9. Der var en vidunderlig 
lydhørhed og herlige musikere - jeg husker 
særligt den underfundige koncertmester 
Zbigniew, og så udtryksfulde dig samt 
Klas Sjöblom på obo!
JE: Hvor gammel var du dér?
TD: Jeg tror, det var i 1990 eller 91, så jeg 

var vel 27-28 år..
JE: Det blev til et langvarigt samarbejde 
med HSO og måske også dit springbræt 
til de svenske orkestre?
TD: Det kan man godt sige. Jeg fik i før-
ste omgang et nærmere samarbejde med 
Radiosymfonikerne, Göteborg Symfoni- 
kerne, 1993-94 mener jeg, det var, og  
dét, der første gang hed Örebro Sym-
foniorkester. Efter den første koncert blev 
jeg inviteret til en hel masse projekter med 
dem. Planen var, at de i stedet for at leje en 
masse ekstra musikere ind ville fokusere 
på de musikere, de havde, og blive nor-
dens første helårs-kammerorkester - med 
det nye navn Svenska Kammarorkestern. 
Ved mit andet besøg spurgte de mig, 
om jeg kunne tænke mig at blive chef; 
de var ambitiøse og ville gerne nå langt, 
hurtigt. Jeg mødtes med deres chef Knut 
Kirkesæther på toppen af SAS-hotellet 
i København, og jeg foreslog dem, at 
et stort Beethovenprojekt kunne være 
noget stærkt at samle orkestret om. Hvad 
med at lave den første nordiske ind-
spilningscyklus af symfonierne? Knut var 
vild nok til at sige ja uden at blinke - og 
vi havde en aftale! Det blev begyndelsen 
på en utrolig rejse med ydmyge be-
gyndelser, gradvis voksende selvtillid og  
endelig et flyvefærdigt orkester, efter-
spurgt i alverdens koncertsale. Målet 

var at optræde på Proms (Promenade 
koncerterne i London´s Royal Albert Hall) 
inden 10 år, og vi lykkedes på ni og har 
siden været fast tilbagevendende!
JE: Det er fantastisk. Jeg husker, at det var 
lidt af en sensation, da den CD-boks med 
Beethoven udkom. Du var chefdirigent 
for Svenska Kammarorkestern i hele 22 
år (1997-2019). Men foruden Beethoven 
lavede I også en masse andre spændende 
ting.
TD: Ja, det var en fantastisk tid. For det 
svenske pladeselskab BIS begyndte vi  
en serie med romantisk orkestermusik, 
Schumann's, Schubert's og Brahms' sam- 
lede symfonier, og grænseoverskridende 
for kammerorkester med bl.a. Bruckner,  
Tchaikovsky, Dvorak og Wagner. En sta- 
dig fordybelse og eksperimenteren med  
udgangspunkt i vores oprindelige Bee- 
thoven-sprog har gjort, at årene og pro-
jekterne har taget hinanden. Efter vores 
seneste turné her i februar, følte jeg det, 
som om vi har været i gang altid, så godt 
som vi kender hinanden, men samtidig 
er der en friskhed, som om vi lige var 
begyndt.

Debut i London og DRSO
JE: Jeg var også heldig, at jeg overværede 
din debut i London, et par år inden du 
kom der med det svenske orkester. Det var 
i Royal Albert Hall, og jeg husker det, som 
en kæmpe succes. Bagefter var det ikke 
helt nemt at fange dig, da der var mange, 
der ville trykke din hånd. Kan man sige, 
at det var starten på din internationale 
karriere?
TD: Festligt, at du var der! Royal Albert 
Hall har været sådan en vigtig del af mit 
musikervirke, fra dengang og til i dag. Jeg 
leder flere koncerter dér hver sommer som 
chefdirigent for BBC Scottish Symphony 
Orchestra. Ja, derfra gik det hele nogle 
gear op.
JE: Du var Chefdirigent for DR Symfoni-
orkestret mellem 2004-2011, hvor du nu 
er æresdirigent. Samtidig udviklede du 
din virksomhed som omrejsende dirigent.
Hvordan oplevede du den tid i DR?

INTERVIEW MED 
THOMAS DAUSGAARD
af John Ehde
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TD: Samarbejdet med DRSO begyndte 
i 1991, og et stort højdepunkt var, da jeg 
med et døgns varsel overtog en turné i 
1998 til Berliner Filharmonien og Wiens 
Konzerthaus. Derefter var jeg en kort 
periode første gæstedirigent, inden jeg 
blev chef. Vi boltrede os i alverdens re-
pertoire, ikke mindst ny dansk musik; 
en fantastisk strøm af uropførelser og et 
tæt samarbejde med Per Nørgård, Poul 
Ruders, Bent Sørensen, Hans Abrahamsen 
var med til at gøre det til en frugtbar 
periode. Vi skelede ikke kun til, hvad der 
kunne fylde salen, men til vores rolle som 
motor for dansk musik i dag. Vi begyndte 
Metro-koncerterne (after-work, timelange 
koncerter), som blev et kæmpe hit. Og så 
var vi måske Nordens travleste turné- og 
indspilningsorkester i de år.

JE: Du var også med til at indvie den nye 
koncertsal i DR Byen?
TD: Det er korrekt. Der var en utrolig dy-
namik i vores aktiviteter. Orkestret var i 
topform efter de første år, hvor det havde 
været vant til at visse grupper lå langt efter 
i timing. Efterhånden steg forventningerne 
også til den nye koncertsal, og vi plan-
lagde åbningsprogrammer tre gange før 
tidsplanen holdt, og vi kunne flytte ind! I 
mellemtiden havde stemningen omkring 
symfoniorkestrets rolle i salen ændret sig 
meget, og i de sidste år gik meget af min 
tid med at kæmpe for orkestrets ret til at 
øve i salen, for vores rolle som central bæ- 
rende ensemble i koncerthuset og for 
vores fortsatte rolle som international am-
bassadør.
Jeg måtte indse, at privilegierne ved at 
komme i en ny sal havde en høj pris; fra 
at være privilegeret med vores egen sal 
og egen sæson blev vi nu en del af noget 
større, som groft sagt kunne ses som, at vi 
nu bare skulle spille pænt i de to dage, vi 
havde salen om ugen til at spille koncerter. 

Vi måtte være mere populært indstillede i 
programlægningen - og vi måtte samtidig 
erkende, at salen måske ikke var så ideel, 
som vi havde håbet.
Ved at have publikum hele vejen omkring 
os, blev reflektorskærmen over os meget 
vigtig; svævede den 14 m over scenen 
hørte vi hinanden ganske godt, men ude 
i salen var lyden noget fjern - hævede vi 
den til 14,5 m blev lyden på scenen mere 
diffus, mens den ude i salen samlede sig  
mere... Der var kort og godt masser af ud- 
fordringer og efter at have givet alt, hvad  
jeg kunne i de år, var det tid til at komme  
videre. Jeg var beæret over ærestitlen, og  
orkestret vil naturligvis altid have en kæm-
pe plads i mit hjerte. Ikke mindst også for-
di, jeg var vokset op med at lære dem at 
kende ved at lytte til deres prøver, fra jeg 
gik i 6. klasse. Mine mange år tæt tilknyttet 
orkestret faldt måske allervigtigst for mig 
og min familie sammen med, at vores 
børn var små; mit arbejde med orkestret 
betød dels, at jeg var mere hjemme, men 
også at børnene kunne være med og lytte. 
Det var en stor gave.
JE: Netop i de år var du jo måske også 
lidt mere hjemme. Du har din familie i 
Danmark. Hvordan har du haft det med  
at balancere familielivet med dit musi-
kalske virke? Er du altid "hjemme", når  
du er i DK, eller skal du også forberede 
dig og læse partiturer etc.?
TD: I tiden med DR arbejdede jeg jo me-
get, når jeg var hjemme, og det blev helt 
anderledes derefter; nu bruger jeg meget 
af min tid på rejser til at forberede de 
følgende programmer, så jeg i højere grad 
kan holde fri, når jeg er hjemme.

Tanker om orkestre
JE: Listen over alle de orkestre, du har di-
rigeret, er enorm! Fra de førende i Europa 
til Nordamerika og Australien. Er der 
nogen steder, hvor dit musikalske hjerte 
klaprer lidt ekstra, og kan du sige noget 
om hvorfor?
TD: Der kan jo opstå en form for stærk re- 
sonans mellem os musikalske sjæle; jeg 
har været privilegeret, at det har betydet 
tættere samarbejde i perioder med det  
stadig unikt klingende Gewandhausor-

kester, med det varme Bayerische Rund- 
funk, med de traditionsbevidste Wiener 
Symphonikere, med det flexible Royal 
Philharmonic i London - og i Nordamerika 
hvert år siden 2001 det virtuose Toronto 
Symphony. I mange år har jeg også 
gæstet det lysende orkester i Bergen, og  
jeg er meget glad for, at vi i disse år sam-
men indspiller en række af Bruckners 
symfonier.
JE: Hvordan oplever du det, når du be-
søger et orkester for første gang? Du har 
efterhånden en masse erfaring, men er du  
nogle gange lidt nervøs, hvis du ikke helt 
ved, hvordan de spiller og reagerer på dig?
TD: Jo, det er klart, at det er fantastisk 
spændende - det er et drama hver gang, 
hvordan vi skaber kontakten gennem 
musikken. Nogle gange kan kontakten 
opstå umiddelbart, andre gange kan den 
gradvis vokse sig stærk. Der er ikke én 
måde, der er den rigtige!
JE: Du er siden 2016 chefdirigent ved BBC  
Skotlands Symfoniorkester, "BBC Scottish", 
som du siger. I laborerer med koncert- 
formen på spændende vis, kan jeg forstå?
TD: Ja, vi har lavet nogle af de mest eks-
perimenterende programmer... ganske  
kort har jeg de seneste år været meget 
optaget af at sætte værkerne i en kon-
tekst og har eksperimenteret med sam- 
arbejde med folkemusik og sakral mu-
sik. Finsk/svensk folkemusik omkring 
Sibelius, senest på Proms sidste år, 
dansk folkemusik (med Den Danske 
Strygekvartet) omkring Carl Nielsen, un- 
garsk bonde- og zigøjnermusik omkring  
Brahms og Bartok (vi indspiller hans 
samlede orkesterværker for tiden), 
Palestrina, Bach, Händel omkring Bee-
thovens 9., russisk ortodoks sang omkring 
Rachmaninov (også bl.a. på Proms) og 
meget andet.
Og vi har påbegyndt en international 
turnévirksomhed, der senest har gjort os 
residerende i Salzburg og i Tokyo.
 
Seattle
JE: Nu må du fortælle om Seattle! Dér 
er du nyinstalleret chefdirigent. Jeg har 
set nogle optagelser på nettet, hvor du 
dirigerer dem, og jeg synes, det virker 

som et fremragende orkester, der virkelig 
spiller med og for dig?
TD: Seattle Symphony er et pragtfuldt 
orkester - virtuost, nysgerrigt, besjælet. 
Med en enorm appetit på - trods den 
korte prøvetid - at nå dybt i musikken. 
Mange programmer gentages flere gange, 
og det betyder, at der kan ligge en enorm 
udvikling i koncerterne, dvs at der er en 
stærk bevidsthed i orkestret om, hvordan 
vi hele tiden kan få musikken til at vokse 
fra gang til gang. Vi er her nok også hjulpet 
af, at vi gør de fleste af vores indspilninger 
live - bl.a. blev vi Grammy-nomineret for 
vores første Nielsen-udgivelse.
JE: Som chef for et amerikansk orkester 
har du måske både større frihed og ansvar, 
men skal også tage hensyn til sponsorer 
og en anderledes struktur?
TD: Som Music Director har jeg et an-
svar for hele programlinjen; Seattle op-
fatter sig selv som meget progressiv og 
venstreorienteret efter amerikansk skala, 
og som kulturinstitution er vi en vigtig del 
af det politiske landskab. Akutte emner 
som race, køn og lighed spejles naturligt i 
vores aktiviteter - ellers er vi hurtigt i risiko 
for at stå som irrelevante statuer fra en 
svunden tid. Tilsvarende har vi også været 
i front, når det gjaldt omlægning af vores 
aktiviteter fra livekoncerter til streaming 
af tidligere programmer. Til vores første 
streaming med Mahlers 1. havde vi vildt 
nok et "live" publikum på 90.000! I en 
krisetid som nu er amerikanske orkestre 
truet på de manglende billetindtægter, 
og vores overlevelse (udover en bebudet 
hjælpepakke, som vi er mange, der skal 
kæmpe om) handler om donationer på 
alt fra 5 til millioner af dollars. En af vores 
donorer (=sponsorer) matcher for tiden 
generøst folks donationer op til en million 
(dollars!). Jeg er involveret på et fornuftigt 
niveau, hvor jeg gradvis bliver mere og 
mere fortrolig med vores vigtigste støtter, 
og det er mennesker, som virkelig elsker 
orkestret og musik. Vi har generelt en god 
armslængde, og jeg bliver meget guidet  
til at bruge min tid de rigtige steder.
JE: Hvordan er det at arbejde i USA, sam- 
menlignet med de praktiske og musi-
kalske forudsætninger herhjemme?

TD: Generelt kan man sige, at tempoet i 
særligt USA og Storbritannien er noget 
højere end på det europæiske kontinent. 
I Storbritannien navnlig på grund af det 
"grade-system" man som musikelev vok-
ser op i; her stiger man i graderne ved at 
tage nogle ensartede prøver for alle, som 
meget vigtigt inkluderer primavista-spil. 
Det betyder enormt for arbejdstempoet, at 
der er en stor margin på det at absorbere 
nodeteksten. Det kan også lede til, at man 
hurtigt er tilfreds, men det er jo så vores 
udfordring som dirigent at have en vision, 
som rækker ud over det umiddelbare 
nodebillede! I Seattle har vi 2 x 2,5 timers 
prøve,1 x 2 timer og så generalprøve på 
2,5. I sjældne tilfælde kan det udvides.
JE: Fortæl lidt om dit forhold til Seattle 
som by. Jeg var derovre i november sidste 
år, missede dig desværre lige, men blev 
betaget af byens smukke placering blandt 
fjelde og skærgård.
TD: Seattle ligger fantastisk smukt ud til 
et sund, der leder ud til Stillehavet. Fra 
næsten alle vejkryds kan du se havet, 
nogen steder også ud til bjerge med sne. 
Vejret er omskifteligt, og det kan regne 
meget! Det betyder, lyset skifter over 
havet, og du kan se bygerne komme ind. 
Det elsker jeg, og jeg føler mig altid tæt på 
naturen dér. På en time kan du være ude 
og stå på ski, og du kan endnu hurtigere 
være ude på vandet og fiske. Én af mu-
sikerne bor faktisk på en båd! Jeg har en 
skøn lejlighed, da det viste dig, det var 
bedre økonomi for orkestret end hotel. 

Tilbage til studietiden
JE: For at komme hele vejen rundt vil jeg 
bede dig om at fortælle om din musikalske 
barndom, og hvorfor du valgte at blive 
dirigent. Og har vi ikke rent faktisk også 
celloen til fælles?!
TD: Jeg spillede på det meste, jeg kunne 
komme i nærheden af, indtil jeg begyndte 

at få klaverundervisning som 6-årig; det 
at lære noder åbnede for det magiske i 
at kunne notere dét, jeg improviserede. 
Fra jeg var 10-11 år, begyndte jeg at gå 
til prøver med orkestrene i København, 
særlig Radiosymfoniorkestret. Jeg ville 
gerne forstå noget om den proces, der lå 
forud for en koncert, og opleve, hvordan 
man samarbejder om musik. Her oplevede 
jeg fantastiske dirigenter og solister - som  
den eneste i salen! Omkring den tid så  
jeg også på fjernsyn Bernstein dirigere 
Brahms' 1. og blev helt blæst omkuld, 
ligesom jeg blev det ved de mange kon-
certer, jeg efterhånden gik til. Cello spillede 
jeg, da jeg var 11-12 år og var med i det,  
der dengang hed Musik og Ungdoms 
Orkester, som violinprofessoren Milan  
Vitek dirigerede; han var en stor inspi-
ration for mig. Det første, jeg dirigerede, 
var et stykke, jeg selv havde skrevet; det 
var på gymnasiet. Jeg besluttede at prøve 
at søge ind på musiklederuddannelsen  
på DKDM; dér fik jeg lov til alt: klaver, 
cello, dirigere og komponere. Samtidig 
blev det også en chance for mig til gradvis 
at blive klar på dét, der var vigtigst for 
mig - så efter det første år gik min cello 
desværre på pension...
JE: Spiller du stadigvæk af og til?
TD: Uh, nej, jeg har den, men jeg spiller 
alt for sjældent! Det betyder ikke, at jeg 
ikke savner det. Faktisk er der sjældent 
en koncert, hvor jeg ikke på et tidspunkt 
ønsker, at jeg spillede med.

Ozawa og Bernstein
JE: Du har studeret direktion hos nogle 
af "de gamle store", Leonard Bernstein og 
Seiji Ozawa. Hvad bærer du med dig fra 
dem og din studietid? Dine nogle gange 
udfarende energier kan opleves som lidt 
"Bernsteinske"; hvad siger du til det?
TD: Jeg synes, jeg bliver ved med at vende 
tilbage og tygge på de store oplevelser, 
jeg havde som studerende og som as-
sisterende dirigent i Boston. Kurset hos 
Bernstein var så overvældende, ikke bare 
som dirigent, men fordi den gav indblik i 
hans utrolig vidtfavnende geni, der også 
omfattede hans gribende instruktion af  



specialitet var operachordirektoren i La 
Scala, hans gamle mentor og faderens ven. 
Jeg nikkede, og dermed var mødet forbi. 
Chailly forstod på dette tidspunkt helt  
åbenlyst ikke, hvordan polyfoni fungerer, 
og orienterede sig helst efter den øverst-
liggende stemme i partituret. Det med-
førte mærkværdige instruktioner og ”ret- 
telser” af barokke selvfølgeligheder, hvil- 
ket i løbet af prøverne afstedkom en del 
løftede øjenbryn fra sangere og musikere. 
Det gik helt galt i ”Ruht wohl”, hvor he- 
mioler og tretakter ofte i flere lag ligger 
”skævt” over hinanden og kræver mere 
end en éndimensional tilgang. Det funge- 
rede ikke, og Chailly, som givetvis mær- 
kede skepsissen i rummet og ville sta- 
tuere et eksempel, siger pludselig: ”Herr  
Schuldt-Jensen, dirigieren Sie doch bitte 
hier weiter, ich möchte …. hören, wie es 
oben klingt.” 
Forlader podiet - og tager partituret med 
sig op i salen!
Hans foretrukne koncertmester (ja, ham 
fra min Messias) var udmærket klar over,  
hvad det hér gik ud på og kiggede for-
ventningsfuldt og diabolsk smilende op  
på den således ”nodeløse og grydeklare 

Chordirektor”. Alle holdt vejret.
Heldigvis havde jeg i modsætning til 
Chailly dirigeret værket adskillige gange, 
så det var mnemoteknisk ikke noget pro-
blem at holde prøven i gang – og mere 
end det – og da katastrofen udeblev på de 
komplicerede steder, kom kapelmesteren 
vældig hurtigt tilbage fra sin udflugt… 

Nej, kemien stemte på ingen måde, og 
selv om jeg slap for at blive fyret, hvilket  
man ikke kunne sige om fx orkester-
manageren, to (!) operachefer, chefdrama-
turgen, chefsekretærerne, som havde tjent 
under Blomstedt og Masur, og adskillige 
andre, var klimaet i huset så forandret 
og angstfyldt, at jeg ikke syntes, det var 
sjovt længere. Chailly havde også for 
længst fået nedlagt forbud mod LKOs og  
kammerkorets opførelse af store dele af  
standardrepertoiret – det var ”chefreper-
toire” - og de fortsatte Naxosoptagelser 
kunne selvfølgelig heller ikke mere finde 
sted i Gewandhaus, men måtte med  
store omkostninger forlægges til fx en af  
de store kirker i Leipzig. Da Gewand-
hausdirektoren pga. kapelmesterens krav  
til personligt honorar og deficitære or-
kesterrejser over hele verden pludselig 

heller ikke længere kunne garantere, at 
de aftalte korbudgetter ville holde, var det 
for mig skriften på væggen. 
Egentlig ville jeg bare have været hjem til 
Danmark, men så kom der en stilling ved 
Musikhochschule Freiburg ”på tværs”,  
som jeg søgte og fik, og det var en slags 
plaster på det store sår, det var at tage 
afsked med mine kære korsangere, kol-
leger og ansatte i ”min Chordirektion” i  
Gewandhaus. Min sidste koncert med  
Gewandhauskoret (Bachs fem ”begra-
velsesmotetter”– ja, ja, men lidt symbolsk 
skulle det jo være) fandt sted i marts 2007.

Kapitlet er her tyve år efter endnu ikke 
forbi; én af mine afgangselever fra kon-
servatoriet i Leipzig blev og er stadig 
ansat som leder af Gewandhauskoret, 
kammerkoret har overlevet uden for Ge-
wandhaus som Immortal-Bach-Ensemble, 
og det fortsatte samarbejde med LKO kan  
i København opleves bl.a. hver jul, hvor  
orkestret sammen med Sokkelund Sang-
kor opfører Messias eller Juleoratoriet. 

PS: Thomas Dausgaad var forøvrigt min gamle 
klassekammerat fra den musiklederklasse, han 
omtaler.
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fx. digtoplæsning. Men det var også 
indblik i hans sårbarhed og byrde at 
skulle være den, som alle forventede 
mirakler fra: Han var nervøs omkring  
at skabe kontakt til ungdomsorkestret 
på Schleswig-Holstein festivalen (se på 
you-tube!) og pansrede sig med solbriller, 
cigaretter og alskens tøj og støvler med 
"LB" indsyet. Han havde behov for at 
blive elsket, uanset hvad han gjorde. 
Samtidig var han overraskende metodisk 
i sin tilgang til musikken, selvom det jo 
kunne virke som om, han improviserede 
musikken frem.
Det var for mig lidt af en hurtig måde at 
blive voksen, at indse at magien må bygge 
på noget konkret. Men når jeg samtidig 
oplevede hans musikalsk mest gribende 
øjeblikke, blev det en cocktail, jeg vist al-
drig bliver færdig med.
 
New Yorkerne
JE: Jeg læser, at du lige har haft debut med 
New York Philharmonikerne (Bernsteins 

gamle orkester!), og det var vældig flotte 
anmeldelser; til lykke med det! Det skal  
vi altså også høre lidt om!
TD: Ja, herligt var det! Fantastisk nys-
gerrige og flexible var de! Ikke noget 
med gammeldags bombastisk spil -  
Schumann's 2. symfoni var med kammer-
musikalsk fornemmelse, som var det det 
svenske kammerorkester!
JE: Wow! Med det intense skema du har, 
hvor meget er du egentlig hjemme på et 
år?

TD: Lige nu er jeg jo hjemme på ubestemt 
tid, men normalt er jeg 11-12 uger i Seattle, 
10-11 i BBC, og så gæst 8-10 uger mere...

JE: Thomas - det har været virkelig in-
spirerende at snakke med dig. Til sidst, 
hvilken del af den musikalske proces, 
synes du, er mest spændende, hvornår er 
det "fedest" at dirigere?
TD: Jeg elsker prøver og koncerter; prø-
verne for at opleve musikken tage form 
i vores samspil, og koncerterne, hvor vi 
helt overgiver os til øjeblikket, mærker 
energien fra publikum - og kan opleve helt 
nye sider af et værk ved det, jeg forestil- 
ler mig som en slags guddommeligt ned-
slag: Længden af en pause, farven på 
en klang, en følelse af retning, som jeg  
aldrig ville have kunnet studere eller  
øve mig til med orkestret, men som  
viser sig pludselig som et fuldstændig 
indlysende "must" ved koncerten, og  
som kan få afgørende betydning for  
hele forløbet. Det gør koncerten til  
noget helt særligt, hvor alt kan ske. 
Hvilket vildt privilegium at kunne op- 
leve det - og det er nok det, jeg savner 
allermest for tiden!

fortsat fra side 23....


