
KREATIVT Mange sko-

ler vil gerne lære mere

om, hvordan man får

et orkester for de yngre

elever op at stå. Ulf

Nordlund har et bud

på, hvordan man gør

Af Annette Kruhøffer
Foto: Peter Clausen

Et orkester af glade unger
fra syv år og opefter, som
med både begejstring og
koncentration spiller sam-
men i et orkester af mes-
singblæsere. Det lyder som
noget, der er taget ud af en
film, men det er den skin-
barlige virkelighed. Det
foregår på Østerbro, og det
er blevet en så stor succes,
at andre skoler og kommu-
ner står i kø for at høre me-
re om, hvordan man gør.

Unge musikere
"Musikskolerne er kommet
til, og orkestrene er for-
svundet - næsten i samme
takt," siger Ulf Nordlund
lidt provokerende.

Nogle yngre musikere er
inviteret til jobinterviews,
men det er Ulf selv, der ind-
leder samtalen. Han fortæl-
ler, hvordan musikskolerne
på grund af en stram øko-

nomi må sætte børnene på
venteliste eller udskyde
undervisningen, til unger-
ne er alt for gamle.

"Det nytter ikke at vente,
til lige før de kommer i pu-
berteten. Så har de hovedet
fuldt af andre ting," siger
han.

Ulf Nordlund har oprettet
et orkester bestående af
messingblæsere helt ned til
syvårsalderen, og skoler i
hele landet er begyndt at få
øjnene op for, at det sagtens
kan lade sig gøre og oven i

købet ikke behøver at være
så dyrt. De vil gerne høre
mere, og der er så meget
bud efter ham, at han nu vil
ansætte unge musikere til at
fortælle om konceptet.

Musikken skal sælges
"Har jeg forstået det rigtigt,
at vi skal sælge ideen til an-
dre skoler, hvis vi tager det
her job?" spørger en af an-
søgerne forsigtigt. 

Det er lige præcis det, der
er ideen, bekræfter Ulf og
fortæller, hvordan musik-

skolerne er blevet trængte
af en stram økonomi. Det
har betydet, at mange ele-
ver må stå på venteliste, for-
di holdene er fyldt op. An-
dre elever må cykle eller kø-
re med bus for at nå frem til
musikskoler, der er placeret
centralt i de større byer.

"Hvis jeg skal sælge mu-
sikken, vil jeg gerne starte
med at spille et lille musik-
stykke," siger den ene af
kandidaterne. 

Og så bliver verden plud-
selig et lysere og mere mun-

tert sted, mens den ene tril-
le forfølger den anden.

En prutforstærker
En af de specielle ting, som
Ulf Nordlund har haft stor
succes med, er at sænke al-
dersgrænsen for, hvornår
man kan modtage under-
visning og spille i orkester.
Børn kan have glæde af mu-
sikken helt ned til 2. klasse,
og ofte er det netop de ele-
ver, som har svært ved at
koncentrere sig om bogsta-
verne, der er allermest foku-
serede på at øve sig på kor-
netten.

"Musik er den eneste
kunstform, man ikke kan
lukke af for," fastslår en an-
den af kandidaterne, som
har stor erfaring med at få
børn til at lege sig ind i mu-
sikken.

"Hvis man kan sige prut
med læberne, så kan man få
lyd ud af en prutforstærker,"
siger han med et smil og en
henvisning til netop blæse-
instrumenterne, der kan la-
ve spændende lyde.
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En musikalsk virus breder sig
På få måneder kan man få
et orkester af messing-
blæsere til at spille musik,
som også andre end for-
ældrene nyder at lytte til.
Det gælder også, selvom
børnene starter fra
scratch og er helt ned til 7
år. Ulf Nordlund har gen-
nem mange år udviklet
metoderne til at sætte
tingene i værk, så børne-
ne synes, det er sjovt. De
seneste par år har han vir-
ket på Institut Sankt Jo-
seph på Dag Hammar-
skjölds Allé, hvor han
etablerede et orkester på
et halvt hundrede med-
lemmer, som Lokalavisen
tidligere har fortalt om.

Bestyrelsen på Institut
Sankt Joseph fastholdt, at
man ikke ønskede en
fortsat tilknytning
mellem skolen og orkes-
teret, men forældrene har
formået at videreføre det
gode tilbud til børnene.
Og nu står andre skoler
og kommuner i kø for at
høre, hvordan man gør.
Derfor er det nu nødven-
digt at ansætte nogle
konsulenter til at bistå
med rådgivningen.

Ulf Nordlund eksporterer skoleor-
kesteridéen fra Østerbro til andre
skoler


