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Ulf Nordlund dirigerer drengene i en rytmisk version af “When the saints go marching in”. Jakob, Thomas,
Jonathan og Mikkel er med i det store orkester, der tæller et halvt hundrede medlemmer.

Med på noderne
MUSIKALSKE VENNER
Børn skal testes, for kun
på den måde kan man
finde de børn, der har
et særligt talent for musik, siger orkesterleder
på Institut Sankt Joseph
Af Annette Kruhøffer
Foto: Peter Clausen

"Vi bruger tit sport til at integrere de svære børn, men
der er en del børn, der ikke
bryder sig om sport. Hvad
skal vi gøre med de drenge,
der ikke synes fodbold er
det bedste i verden?"
Spørgsmålet er retorisk,
for Ulf Nordlund, der med
stor energi har stillet det,
svarer også selv på det:
"Musikken virker lige så
godt. Vi har børn i orkestret, som næsten var opgivet
af skolen. De står nu dybt
koncentrerede inde på deres værelse og øver sig på en
kornet i en time eller mere.
De oplever pludselig til deres overraskelse noget, der
synger med inde i hovedet
på dem. De er gode til musik, og det virker meget
stærkt på dem."
Han leder et orkester på
Institut Sankt Josef, der er
en privatskole på Dag Hammarskjölds Alle. Orkestrets
har over 40 opmærksomme
og ambitiøse medlemmer søde, viltre og frække unger,
der alle har et talent for musik.
Skjulte talenter
Ulf Nordlund er uddannet
musiker og lærer, og han
kunne have valgt at tilbringe sit liv som respekteret musiker i et symfoniorkester. Nærmest ved tilfældigheder opdagede han, at
musikalske børn med svære
vilkår i livet blomstrede op,
når de fik lov at spille musik. Han udviklede derfor
en test, som uden at tage
hensyn til barnets sociale

baggrund kan udpege dem,
der har gode ører. Børn fra
stærke familier får nemlig
ofte tilbud om at gå til musik, når forældrene opdager
barnets evner. Men man opdager kun sjældent et talent
hos børn fra trængte familier.
Den erfarne musikpædagog vil gerne teste børnene
allerede i 2. klasse, for han
mener, at danske børn kommer for sent i gang med instrumenterne.
"En kornet er nem at styre
for børn, og de kan allerede
efter et par måneder spille
noget, som lyder godt. Det
er vigtigt for børnene, at de
har et mål - både langt
fremme i tiden som for eksempel et halvt år, men også et mål i næste uge," fastslår han.
Musikken ud til børnene
Når kravene er realistiske,
bliver børnene også ivrige
efter at opfylde dem. Og en
god oplevelse får dem til at
stræbe efter at blive endnu
bedre. På denne måde får
Ulf Nordlund et godt orkester til at spille sammen på
meget kort tid. Det er imidlertid et stort problem, at
der ikke er penge og politiske ambitioner i bydelen.
"Når vi snakker talent og
fødekæde til musiklivet, er
det ofte børn fra 14-15års
alderen, vi taler om, men på
det tidspunkt er det ofte for
sent. Vi har en musikskole i
den brune kødby, men man
skal væk fra sine kammerater og igennem hele byen
for at få undervisning. Så er
det klart, at en del børn falder fra. Vi skal have musikken ind i skolerne igen," siger han energisk.
Indtil nu har Institut
Sankt Josef holdt orkestrene
i gang med et særligt tilskud
af offentlige midler. Den bevilling er udløbet, og skolen
er for lille til at finansiere et
blæserorkester på cirka 50

medlemmer. Derfor er det
Ulfs store håb, at nogle politikere vil gentænke musikundervisning til børn.
"De skal selvfølgelig have
undervisning der, hvor de
bor, og hvor deres kammerater også er - ellers ødelægger man deres sociale netværk," siger han
Mange gevinster
Børnenes succes på det musikalske område smitter også af på resten af deres liv.
Nogle gange forbedrer det
barnets koncentrationsevne også i matematiktimerne. Men den største glæde
oplever Ulf Nordlund, når
et forældrepar pludselig opdager, at den lille, utilpassede bandit er en talentfuld
musiker. Forældrene bliver
stolte, når barnet får en fortjent ros.
"Jeg har mødt forældre,
der var begyndt at indstille
sig på, at deres søn havde så
store vanskeligheder, at han
måske ville ende på invalidepension. Når de så hører
ham spille i orkestret, så begynder de at tro på mulighederne igen," siger Ulf.
Hans lange erfaring siger,
at man ikke skal vente på, at
barnet selv finder på at
interessere sig for musik
men aktivt undersøge, om
det kan have glæde af at udvikle en evne. Og så skal
man ikke spørge for meget.
"Jo mere, man overlader
til barnet at vælge til og fra,
jo mere lader man det i stikken. Hvad ved børn om musikinstrumenter? De skal
spille et instrument, der
passer til dem," konstaterer
han
ank@lokalavisenosterbro.dk

Læs mere:

Ulf Nordlund: "Orkesterskolen". Udkommet 2001
på forlaget Rhodos. Indlagt i bogen er også en cd
med eksempler på musiktesten.

