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Forord 

 

……. Skulle have været af den legendariske 

tubaist og organisator Harvey Phillips. Han 

nåede at sende to udkast inden sin død. Da 

ingen af dem er færdige har jeg valgt ikke at 

bringe dem, da jeg selv har politianmeldt en 

række personer for at distribuere ufærdige 

udgaver af denne bog. 

 

De blanke sider skal tolkes som et æret være 

Harvey Phillips minde. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Landets eneste funktubaist 

Indledning 

 

Det kunne være en beskrivelse af en af de 

mange titler, man kan sætte på Jørgens 

gerninger indenfor tubaverdenen. Det er noget, 

jeg er blevet kaldt af dirigenten for et af 

skandinaviens bedste gospelkor, Opstand 

Gospel Choir, Hans Christian Jochimsen. Jeg 

spillede tuba i blæsergruppen som erstatning 

for en trombone i midten af 1990’erne, hvor 

koret startede. 

 

Det er det eneste, jeg har opnået indenfor 

tubaverdenen, som Jørgen ikke også kan 

bryste sig af at have erfaring med. Troede jeg, 

indtil jeg fik en mail fra den verdenskendte 

amerikanske komponist og tubaist John 

Stevens, der har nydt Jørgens funk-tuba i hans 

udførelse af Lennon-McArtneys Blackbird. Jeg 

kender dog ikke til, at Jørgen har spillet ”blæs” 

i et gospelkor. Det er nok det næste, han går i 

gang med, når han læser dette.  



  

 

Inden jeg fortsætter med Jørgen og hans 

alsidighed, vil jeg beskrive mig selv. Min 

musikalske baggrund tager udgangspunkt i en 

ganske almindelig musikskoleundervisning på 

Kolding Musikskole, først i blokfløjte og siden i 

trompet fra anden til niende klasse fra ca. 

1975-85. Jeg havde derudover en idrætsgren 

at gå til. Idrætsgrenen blev skiftet ud næsten 

hvert år, men musikken holdt jeg altså fast i.  

 

Min trompetlærer hed Heinz Zielke, og da han 

med kone og fire børn boede tæt på mit 

barndomshjem, blev jeg hurtig en ven af 

familien. Især den ældste søn Claus havde jeg 

mange gode stunder med inden- og udenfor 

musikken.  

 

Musikskolen mistede deres eneste tubaist, da 

jeg gik i ottende.  

 

Den engagerede musikskoleleder, Peder 

Hansen, skulle så finde en ny. Da han spurgte 



  

mig, om jeg havde lyst til at prøve 

instrumentet, gav han som grund til at spørge 

mig, at jeg var den eneste på musikskolen, der 

kunne løfte en tuba fra jorden (jeg er 197 cm 

høj), men jeg tror nu også, at engagementet i 

musikken og venskabet med Zielke-familien 

spillede ind. Det skulle nemlig vise sig, at det 

at være den eneste tubaist på en af landets 

største musikskoler, dengang ”kun” med ca. 

1000 elever krævede et engagement udover, 

hvad man kan forvente af den gennemsnitlige 

musikskoleelev:  

Der var i perioden omkring slutningen af 

folkeskolen og starten af gymnasiet brug for 

mit spil i Kolding Musikskoles harmoni 

orkester, brassband, symfoniorkester,messing 

kvintet samt bigband.     

 

Herudover var der Vejle Amts Bigband, et 

sølvbryllupsorkester, et kirkeorkester samt 

endnu et harmoniorkester. Alt heldigvis ikke på 

samme tid. 

 



  

Kolding Musikskole var det andet sted, efter 

Holstebro Musikskole, hvor der blev oprettet 

MGK (3-årigt Musikalsk GrundKursus). Jeg 

blev spurgt efter, om jeg vil søge ind. Det 

gjorde jeg i midten af niende et år efter, jeg var 

startet på tubaen. Det viste sig da også at 

være for tidligt. Af en eller anden grund var der 

prøver to gange om året dette år, og jeg kom 

ind i andet forsøg. Jeg stod nu overfor de 

udfordringer, som tre års gymnasium, tre års 

MGK samt et utal af orkestre giver. 

 

 I denne periode mellem 15 og 18 år sker der 

det, der nok sker for mange: Man begynder at 

blive voksen og tage sine egne beslutninger. 

Jeg var ikke i ret høj grad bevidst om det på 

dette tidspunkt, men gradvist blev MGK 

vigtigere end gymnasiet. Jeg endte også med 

en studentereksamen lidt under middel. Den 

rigtige første voksne beslutning, jeg stod 

overfor var, om jeg skulle søge ind på 

konservatoriet og vælge at beskæftige mig 

professionelt med musik. Jeg havde fået 



  

Jørgen som lærer det sidste år på MGK og 

havde derfor kun fået undervisning af ham et 

halvt år før, jeg skulle tage beslutningen. 

Kolding Musikskole havde udvalgt mig til at 

spille solo til deres stort anlagte 

jubilæumskoncert blandt alle musikskolens 

elever. Deres holdning var jeg ikke i tvivl om. 

Mine forældre så ikke den store fordel i at 

uddanne sig. Deres holdning var jeg heller ikke 

i tvivl om. 

 

Det var på tide som 18-årig at tage den  

første selvstændige beslutning med de 

konsekvenser, det måtte have. Her spurgte jeg 

Jørgen til råds. Jeg kan i dag se, at jeg 

fornemmede, at musikskolen ville have så 

mange på konservatoriet som muligt, og at 

mine forældre nok var mere optaget af at 

bibeholde deres rolle som forældre, der ved 

bedst og mere. 

 

Jørgen kunne naturligvis ikke love noget, men 

mente at jeg havde en chance for at komme 



  

ind. Det gjorde jeg da også i første forsøg som 

18-årig på Det fynske Musikkonservatorium 

(DfM). 

 

I denne tid blev spiren til et professionelt 

forhold til psykologi lagt. Jeg husker en 

medstuderende på MGK, der stoppede, fordi 

hans mor havde overbevist ham om, at det var 

for usikkert at spille slagtøj. Tænk sig, hvis 

man skadede sine fingre, så man ikke kunne 

spille, var hendes argumentation. Min 

fornemmelse var, at hun ikke vil have sagt det 

samme, hvis han havde valgt at arbejde som 

kontorassistent. Jeg begynder at få en 

fornemmelse af, at de råd, man får, ikke altid 

er til ens eget bedste. 

 

Jeg studerede i to et halvt år på DfM, men på 

trods af mange assistancer og udenlandsture, 

gik det op for mig, at den hektiske aktivitet, jeg 

tidligere forbandt med musikerlivet, ikke 

længere var der.  



  

Det samme var engagementet som udøvende 

musiker, dog ikke kærligheden til musikken 

selv, forsvundet. 

 

Det tog nogen overvejelse, men det stod 

hurtigt klart for mig, at det skulle have noget 

med psykologi at gøre. At studere faget på 

universitet virkede umiddelbart umuligt, da det 

var et af de fag, der kræver det højeste 

gennemsnit at komme ind på. Jeg havde jo 

ikke lavet lektier i gymnasiet. Det løste sig dog 

ved, at jeg kunne nå at komme med på den 

sidste årgang i starten af 1990-erne, der både 

kunne tage en studenter- og HF eksamen. Op 

på hesten igen og få en eksamen, jeg kunne 

komme ind på psykologistudiet med. Det kom 

til at tage 10 ½ år inkl. at starte egen 

virksomhed, men jeg fik dog hevet en grad 

som cand. psych. med speciale i 

talentudvikling i land. 

 

Da jeg første gang mødte Jørgen i forbindelse 

med diskussioner i anledningen af denne 



  

biografi, var et af hans mange spørgsmål, hvad 

der motiverede mig til at gøre arbejdet med at 

skrive denne tekst.  

Der var tre grunde: 

 

1. Det åbenlyse musikalske format 

2. At Jørgen udtaler sig som om han er 

dygtig til noget, og at jeg oplever, at der 

faktisk er substans bag. En mere 

psykologisk synsvinkel. 

3. At jeg oplever det som værende 

indenfor min rækkevidde at kunne 

skrive både en god bog om Jørgens liv 

og noget, der kan inspirere kommende 

generationer. 

 

Punkt 3 kræver, at der er en vis forståelse for 

den samtid, der har været sammen med 

Jørgens forskellige oplevelser. 

 

Der var et enkelt konservatorium, ingen MGK, 

talentlinier og hvad man i nutiden kan benytte 

sig af. Symfoniorkestrene udenfor København 



  

ville efter dagens standard ligne forvoksede 

kammerorkestre. Det var vilkårene, da Jørgen 

startede sin musikalske uddannelse. Den var 

derfor mere at betragte som mesterlære end 

konservatorieuddannelserne er i dag. 

 

Musikalske udfordringer er ikke altid kun svære 

i forhold til udfordringen for det enkelte 

instrument som f.eks. en solistrolle i en 

koncert. Den er også svær eller let i forhold til 

de omgivelser, man har. Hvis man ikke forstår 

omgivelserne, forstår man ikke musikken. 

 

Jeg har naturligvis min egen viden om musik 

og forskellige strømninger i tiden at bruge af, 

og har mulighed for at læse det begrænsede 

antal bøger, der beskriver strømninger i sidste 

halvdel af det tyvende århundrede, men jeg 

syntes ikke, at det var nok til at belyse 

rammerne for Jørgens musiske virke. 

 

En af de første ting at gøre, var naturligvis at 

diskutere projektet med Jørgen. Jeg blev 



  

overrasket over den mængde materiale i form 

af scrapbøger og andet materiale, han ligger 

inde med og som han lod mig låne: Ca. 10 

tykke ringbind med udklip og en mængde 

bøger. Mange tasker og en enkelt flyttekasse 

blev det til. 

 

Jeg var ligeledes overrasket over den 

hurtighed, han svarer på mails, ofte med 

mange detaljer. Der har været over 200 af 

slagsen i forbindelse med denne biografi. 

 

Sidst, men absolut ikke ubetydeligt, har det 

været at opleve den velvilje, der har været fra 

venner, familie og kolleger til at give et bidrag 

til et nuanceret billede af Jørgen. Jeg har ikke 

et præcist tal på, hvor mange jeg har kontaktet, 

men der har været over 100 tilbagemeldinger i 

en eller anden form. Jeg regner med, at det må 

være de 100 vigtigste. 

 

 Bidragene bliver brugt ordret i den forbindelse, 

de passer ind i. Det er mit ønske, at læseren 



  

på denne måde får et dybere kendskab til 

mangfoldigheden af den gruppe mennesker, 

der har været en væsentlig del af Jørgens 

karriere. 

 

Udover ovennævnte har Jørgen og jeg mødtes 

flere gange til timelange samtaler i forbindelse 

med biografien. 

 

Et væsentligt element i min egen og de mange 

bidragyderes oplevelser omkring Jørgen, er 

hans personlighed. Et eksempel herpå er den 

folkekære komponist Fuzzy: 

 

”Jeg har ikke kunnet finde noget materiale 

fra nogen af de begivenheder, der har ført 

Jørgen og mig sammen i tidens løb. Men 

det har altid været inspirerende at møde 

denne ildsjæl med det åbne sind og et stort 

talent for at føre diverse musikalske 

projekter ud i livet. Uden ham var der 

meget, der aldrig ville være blevet til noget. 

Kort sagt: Det gør mig glad at tænke på 



  

tubaspilleren og mennesket Jørgen 

Arnsted.” 

Fuzzy 

 

Men nok om min baggrund og tanker om 

arbejdsprocessen. Der er en mængde tekst at 

fordøje, men hvis man vil lade sig inspirere af 

Jørgens store viden og erfaring, må man ikke 

lade sig overvælde af dette. I stedet må man 

gå til det med holdningen, som Jørgen 

præsenterede under en af vore samtaler: Det 

kan ikke blive for svært. 

 

 

Hr. Arnsteds elev – 

betydning nye generationer 

 

Tænk at det skulle lykkedes.   

At blive hr. Arnsteds elev. Det tilfalder jo ikke 

enhver. Jeg søgte 2 gange ind på MGK, og fik 

først hr. Arnsted som lærer på MGK 3. Hr. 

Arnsted var censor hele vejen. 

 



  

Jeg skriver dette med et glimt i øjet og kommer 

sidst i kapitlet tilbage til, hvorfor jeg ikke bare 

skriver Jørgen. 

 

Som barn gik jeg til en ny fritidsaktivitet hvert 

år. Det eneste, der kunne holde mig fast over 

længere tid, var musik. Det var dog også ved 

at gå i vasken efter en 3-4 års blokfløjtespil. 

Jeg ved ikke, om det var fordi, trompetisten 

Arne Lamberth var død ganske få år forinden, 

at min mor var blevet opsat på, at jeg skulle 

spille trompet. Han var kendt for lange bløde 

samletoner optaget i en kirke.  

 

Hvorom alt er, begyndte jeg at spille trompet, 

mærkeligt nok for at få ro (min mor kunne være 

meget vedholdende, når hun havde fået en 

ide). Den energiske musikskoleleder Peder 

Hansen på Kolding Musikskole gjorde det 

sidste, da han mente, at jeg var den eneste af 

musikskolens 1000 elever, der kunne løfte en 

tuba fra jorden. Så var jeg fanget af 

musikverdenen. Og i virkeligheden 4 års 



  

venten på hr. Arnsteds undervisning. Jeg 

vidste det bare ikke på det tidspunkt. Jeg har 

assisteret for tubaisten Flemming Rasmussen 

fra Slesviske Fodregiments Musikkorps i et par 

omgange, da han skulle have hjertet opfrisket, 

men har ikke levet fast som professionel 

udøvende musiker.  

 

Fra beskrivelsen af ”semi-prof” musikere i lille 

Danmark kan man gå til amatørerne, eller til et 

interview som den verdensberømte tubaist 

Daniel Perantoni lavede med den verdens 

berømte elev Michael Lind for at se, hvem  

sidstnævnte nævner blandt sine 

inspirationskilder: 

 

“While I was in the military band, there was 

another opening coming up in a small 

symphony in Denmark.  

So I went to Arnsted,  I’d heard lots of good 

things about him as a teacher and as a 

performer, and studied with him. While I 

was playing professionally 




