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JENS BRINCKER  er født 1937 og efter 
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ske Musikkonservatorium som statsprøvet 

musikpædagog i klaver og hørelære. Han var 

ansat på Københavns Universitet 1963-2007 

som lektor i musikvidenskab og virkede som 

free-lance musikanmelder på BT, Berlingske 

Aftenavis/Weekendavisen og Berlingske  

Tidende 1963-2002. Jens Brincker er medlem 

af Kungl. Musikaliska Akademien, Stock-

holm.

a

Når jeg skriver en symfoni eller hvad som helst andet så sætter 

jeg mig til klaveret og maser med at finde indfaldsvinklen, en 

eller anden gnist. Hvad der så følger, må guderne vide, måske 

kan det bagefter ligefrem vise sig, at man har fået nogle tan-

ker, som man ikke har haft før ... Og sjovt nok kan der lige 

pludselig være en konstellation af et par toner, en klang, og så 

er den der altså, så sker der det ejendommelige at der sættes 

en kausalitetsproces i gang således, at det der bliver til kunne 

simpelt hen ikke være anderledes – det vil sige det kunne det i 

virkeligheden jo godt … og ofte morer jeg mig med i et sådant 

forløb at ændre disse sammenhænge, hele tiden bytte om, lave 

kausaliteter af en anden art …

Ib Nørholm om at komponere

Komponisten Ib Nørholm revolutionerede dansk musikkultur 

i 1960’erne. Han svingede taktstokken for en række unge kom-

po nisters oprør mod Carl Nielsens toner af landlig idyl, der 

dominerede landets musikkonservatorier, og han gav dansk 

musik et tiltrængt internationalt tilsnit, da han inviterede den 

radikale antikunstbevægelse Fluxus inden for landets grænser. 

Siden gjorde han op med sine egne komplicerede modernistiske 

værker og stillede sig i spidsen for en såkaldt ny enkelhed.

I Ib Nørholm. Komponisten, musikken, tiden har pensioneret 

lektor i musikvidenskab ved Københavns Universitet Jens 

Brincker opsporet de ledemotiver, som løber igennem Nørholms 

komplekse produktion på mere end 200 operaer, symfonier 

og sange. Resultatet er ikke en traditionel biografi, men en 

værkbaseret fortælling om en mangefacetteret kunstner i 

konstant dialog og kamp med sin samtid.

Med til bogen følger to cd’er med eksempler på såvel Nørholms 

instrumentalmusik som hans sange med tekster af blandt andre 

Poul Borum og Tove Ditlevsen. Alle titlerne er udvalgt af Jens 

Brincker.
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Forord

Et ”kamæleonsk kontrapunkt”! Sådan karakteriserede en af Ib Nørholms tidligere 
elever hans kompositionsundervisning med henvisning til Nørholms ”evige dialog 
med sit eget stilistiske grundlag”. Denne dialog er bogens hovedtema, der skildres 
i en række inventioner hvor musikken fra konservatorieårene og frem mod Nør-
holms 13. og foreløbig sidste symfoni med titlen Contrappunto con amore indgår i 
kontrapunktiske konstellationer med komponistens liv og tid.

Skiftende tider og påvirkninger – musikalske, litterære, kulturelle, sociale – 
gennem de forløbne omkring 60 år afspejler sig i skiftende perspektiveringer gen-
nem bogens kapitler. De må ikke opfattes som stilperioder der afløser hinanden. I 
Ib Nørholms musik er fortiden ikke forhenværende, men forhåndenværende med 
muligheder der byder sig til med fornyet aktualitet. Derfor er beskrivelsen af mu-
sikken ikke formet som et forløb gennem fastlagte stilperioder der kan måles og 
vejes mod hinanden, men som metodisk forskellige musikhistorier, der hver bidra-
ger sit til et billede af komponisten Ib Nørholm – et Contrappunto camaleontesco.

Beskrivelsen er delt op i tre hoveddele: Ungdomsår, der behandler tiden fra Ib 
Nørholms optagelse på konservatoriet i 1950 til hans voksne liv og bruddet med 
avantgarden i 1965. Manddomsår fra han var først i 30’erne i 1965 til han nærmede 
sig de 60 år i 1990. Og seniorårene efter 1990. Hver hoveddel belyser Nørholms 
udvikling og produktion i selvstændige kapitler koncentreret om forskellige på-
virkninger og genrer. Til hver hoveddel er knyttet et ”intermezzo” der diskuterer 
centrale begreber i en bredere musikhistorisk belysning. Bogen slutter med et til-
bageblik gennem et halvt århundrede set i lyset af Ib Nørholms tungeste genre – 
symfonierne – i et postmoderne perspektiv.

Udgangspunktet for bogen var en biografi om Ib Nørholm, som jeg skrev 2013 
til Dansk Komponist Forenings komponistleksikon. Efter flere forgæves forsøg på 
at overtale Nørholm til at skrive en selvbiografi enedes vi om et kompromis, der 
gik ud på at jeg skulle skrive, og Nørholm ville læse, korrigere og kommentere det 
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skrevne. Under denne proces opstod tanken om en fyldigere biografi i bogform, 
og da jeg var færdig med min del af komponistforeningens leksikon, gik vi i gang.

Arbejdsdelingen fortsatte den procedure vi allerede havde indarbejdet: Jeg 
har skrevet om musikken og de generelle linjer; Nørholm har beskrevet sin barn-
dom, ungdom og sit liv som komponist i breve der indgår i bogen som introduk-
tion, citater og efterskrift. Hver gang et kapitel var færdigt, sendte jeg det til Nør-
holm, som korrigerede fejl og kommenterede indholdet. Denne fremgangsmåde 
gør ikke bogen til en autoriseret biografi. Teksten er jeg alene ansvarlig for.

Ib Nørholms musik er rigt dokumenteret gennem udgivelser og indspilninger 
– det sidste gælder især for værker komponeret før år 2000. Desværre er mange 
indspilninger ikke tilgængelige på internettet, men findes kun som cd’er, i nogle 
tilfælde endog kun som lp’er. Den enkleste måde at få adgang til disse er gennem 
folkebibliotekerne, www.bibliotek.dk, der inkluderer Statsbiblioteket, som er na-
tionalbibliotek for fonogrammer. Det anbefales at man søger under fanen musik 
på komponist og titel. Hvis det ikke giver resultat, kan man med hjælp af en bibli-
otekar søge på pladeselskab og lp/cd -nummer som er angivet i værkfortegnelsen 
bag i bogen. Jeg har haft uvurderlig hjælp af Gladsaxe Hovedbibliotek, som har 
skaffet talrige cd’er til hjemlån imponerende hurtigt.

Med bogen følger to cd’er med eksempler på Ib Nørholms vokal- og instrumen-
talmusik. Dette har kun været muligt fordi pladeselskaberne Dacapo, Danacord, 
Olufsen Records og OH-Musik har stillet indspilninger til rådighed. Tak til dem og 
en særlig tak til sopranen Else Torp, der har indstuderet og indsunget eksemplet 
fra Nørholms opus 64, sørget for teknik og studiefaciliteter og sågar sikret den 
nødvendige finansiering af optagelsen – vederlagsfrit af interesse for Nørholms 
musik.

Det har været en varmende oplevelse og til stor opmuntring at erfare hvordan 
interessen for Nørholms musik i fagkredse langt overstiger den udbredelse musik-
ken har i offentligheden. Det har resulteret i råd og dåd fra mange sider: Foruden 
de allerede nævnte lydtekniker Claus Byrith, der har fremskaffet kilder til cd-ind-
spilningerne og produceret master-pladerne; Det Kgl. Bibliotek, hvis direktør  
Erland Kolding Nielsen personligt har engageret sig i udgivelsen; Det Kgl. Teater; 
og ikke mindst Aarhus Universitetsforlag og redaktør Simon Olling Rebsdorf, der 
professionelt og sikkert har forestået forvandlingen fra manuskript til bog.

En række fonde har med tilskud og garantier sikret den nødvendige økonomi-
ske basis for udgivelsen: Tak til Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Han-
sens Fond, Edition Wilhelm Hansen og Musikforlæggerne, Dansk Komponist 
Forenings Produktionspulje og Koda’s Kulturelle Midler, Magister Jürgen Balzers 
Fond, Sonning Fonden, Statens Kunstfond og Velux Fonden.

Tre personer skylder jeg en særlig tak: Ib Nørholm, uden hvis initiativ og tillid 
jeg ikke havde turdet gå i gang med denne bog, og uden hvis engagement og hjælp 
den ikke var blevet skrevet færdig. Min årelange kollega og ven, professor emer. 

http://www.bibliotek.dk
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Niels Krabbe, der har fulgt processen fra første færd, læst manuskriptet og bidra-
get med råd og dåd. Og min hustru Estrid Anker Olsen, der har stillet sin årelange 
erfaring som sprogmedarbejder i P1, DR, til rådighed gennem hele skriveproces-
sen og vejledt mig med aldrig svigtende kærlighed og kompromisløshed. 

Derfor og af mange andre årsager tilegnes denne bog Estrid.
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i n t r o d u k t i o n

Det var dengang
Af Ib Nørholm

Jeg var ikke ret gammel, da min families rejsegrammofon blev beslaglagt af mig. 
Pladeudvalget var ikke stort. Så vidt jeg senere erfor, bestod det af en danseplade, 
som jeg til gengæld spillede om og om igen. Og det var næppe sidste model, men 
med lydtragt og håndsving. Og de plader, man kunne spille, havde en spilletid på 
ca. 3 min.

De mekaniske apparater var der ikke mange af i mit hjem. Til gengæld blev 
der sunget meget, og min musikopdragelse var meget præget af, at min mor fra 
folkemusikskolernes fremkomst var en stor tilhænger og entusiastisk elev, hvorfor 
der blev spillet meget blokfløjte hjemme, ligesom jeg selv i min unge alder blev 
taget med til sommerstævner og på Frederiksberg Folkemusikskole selv skar og 
udsmykkede min egen bambusfløjte, som holdt sig i live, indtil den for et par år 
siden ynkeligt flækkede af mangel på olie. Ellers husker jeg bedst musikskolen, 
hvor man praktiserede sanglege, som jeg ikke tog helhjertet del i, da jeg var alt for 
genert.

Senere kom jeg til at gå rigtigt til spil. Først hos Werner Wolf Glaser, som var 
immigreret jøde på flugt fra Nazityskland og underviser på folkemusikskolen. Han 
var også komponist og sluttede hver time med lige at kradse en lille komposition 
ned i mit blå nodehæfte at lære til næste gang. Jeg begreb ikke et kuk af musikken, 
som i eftertankens lys nærmest har været i en Hindemithstil med et anstrøg af 
tolvtonestil.

Glaser-familien måtte i ’43 flygte til Sverige, hvorefter jeg en kort tid gik hos Er-
ling Brene på Hillerødgades Skole. Det var ikke særligt udbytterigt, så ret hurtigt 
fortsatte jeg hos Johannes Viggo Pedersen, som foruden at være pianist også var 
organist ved Grundtvigskirken, ret nær vores bopæl på Emdrupvej.

På det tidspunkt var min mors musikskoledage forbi, men hendes interesse for 
musik var uændret og rummelig. Denne interesse sørgede hun for forplantede til 
mig. Thomas Højlund hed forstanderen på Københavns Aftenskole. Han sørge-
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de for at foranstalte en lang række af kulturelle arrangementer. Således var der 
en koncertrække med samtlige sonater for violin og klaver af Beethoven spillet af 
Henrik Sachsenskjold og Ole Willumsen. Det foregik på Katrinedalsskolen, hvor vi 
også havde mulighed for at høre ”arbejdsløse musikeres orkester”. Der var, så vidt 
jeg husker, også kvartetaftener og solister. Det var mad for mons!

Orkestret havde jeg også lejlighed til at høre på Gentofte Rådhus, hvor jeg hu-
sker Emil Reesen dirigere ”Vølund smed” af Fini Henriques. Jeg sad på balkonen 
og kunne stirre lige ned i orkestret. Jeg glemmer ikke denne min første oplevelse 
af et orkesters funktion og mangfoldighed.

Men min mor var også utrættelig med at indføre mig i operaverdenen. For-
uden naturligvis Mozart- og Verdi-klassikere bød Det Kongelige Teater i de år på 
en lang række nye danske værker, som jeg også fik hørt. Først og fremmest husker 
jeg Jørgen Bentzons ”Saturnalia”, der havde tekst af Petronius. Bentzon var over-
bevist om selv at være inkarnation af denne romerske digter. Jeg husker ikke man-
ge musikalske detaljer (bortset fra vinsækkenes dans), men jeg har ofte ønsket, at 
nogen tog initiativet til en genopsætning af dette værk.

Hvad var der mere: ”Susanna” af Riisager, Hye Knudsens ”Kirke og orgel”. Lidt 
senere: Svend Erik Tarp (”Prinsessen i det fjerne”) og operaer af Svend S. Schu-
lz. Kronen på det hele var dog Glyndebourne-operaens gæstespil med Benjamin 
Britten, som dirigerede sine to tidlige operaer ”The Rape Of Lucrezia” og ”Albert 
Herring”. Ved samme lejlighed kunne man også opleve den danske opførelse af 
hans skoleopera ”Den lille skorstensfejer”.

Min far var ikke nem at få med til koncerter. Han havde også som grafiker og 
tegnelærer rigeligt at bestille med at holde sammen på foretagendet rent økono-
misk. Til gengæld gik han og mor ikke sjældent i teatret, og hans teaterinteresse 
gav sig udslag i mange forestillinger, bl.a. på min fødselsdag, på vort gamle dukke-
teater. Senere gav han en hjælpende hånd i flere af mine foretagender, f.eks. med 
stencilering af mit skoleblad ”Sniksnak”, ligesom han og mor aldrig forsømte en 
uropførelse senere i min udvikling. Han førte også lige til det sidste med stor omhu 
min scrapbog og min værkfortegnelse. Særligt vigtigt var det, at han tillod, at jeg 
benyttede hans grafiske værker til mine CD- og nodeudgivelser, ja, selv udarbejde-
de flere af de tegninger og den grafik, jeg benyttede.

Under krigen var det jo småt med udenlandske solister og ensembler. Derfor 
kunne man høre mange danske musikere udfolde sig. Det foregik gerne i Odd Fel-
low Palæets mindre sal. Vi var der ofte. Min egen lærer Johs. Viggo Pedersen spil-
lede bl.a. en af sine egne sonater med en meget henrivende andensats.  Det meget 
beskedne menneske maste sig aldrig på med sin musik, men den indeholder som 
så meget andet, der er glemt, værdifulde sager. Vi hørte også Jeppesen-trioen, der 
bl.a. uropførte en trio af Jens Bjerre, der også hørte til de stilfærdige eksistenser, 
men som var utrættelig i sine bestræbelser for at orientere sig, også i den yngre 
generations musik.




