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@S Arbeidsmiljøloven er ikke bare skrevet for Musikkterapi
dem som harvunnet prøvespill, men for alle.

F iolinist en s om t ap t e mot O p er a en i tingr ett en, s i C r ;. :

:6 Få is:veret: Ingeborg Christophersenvil
gjenreise blokkfløytas rykte i Norge.

r: biyh*tssakeu: Fiolinisten som gikk til sak
mot Operaen tapte i tingretten.

6 I(oralbok 2073 - en dristig sak

7 Orkesteradopsjon

r: MFO anker mot Operaen

a6 Hovedsak: Blokkfl øytehetsen

z r farir. lS,irnål*tt i p*rtre:tcf

3* Lindeman - pioner og jubilant

36 Stort NAMM-torg

4t Tariffoppgjøret

5* Operakomponist og skøltefantast

På side ni i dette nummeret av Musik-
kultur kan du lese om at MFO og Norsk
forening for musikkterapeuter har inn-
gått en samarbeidsar'tale. Denne f"g-
gruppa blir dermed l<nlttet enda tettere
opp mot MFO.

MFO skal fronte fagiigpolitiske utford-
ringer for blant annet å bedre arbeids-
vilkår og anerkjennelse av yrkesgruppa.

De fleste musikkterapeuter har lang og
bred utdanning, med master i faget sitt.
Noen finner veien til musikkterapien via
helse- og omsorgsarbeid, andre gjennom
musikken. Det som kjennetegner dem
er at de bruker musikk for å bidra til å

gi mennesker bedre helse og et mer me-
ningsfylt liv.

Det er ingen tvil om at den jobben mu-
sikkterapeutene gjør er viktig for samfun-
net, både som forebyggende arbeid og
som del av behandlingen av mennesket.
Likevel har musikkterapeutene ingen
autorisasjon på linje med andre yrker i
helsevesenet. Hvem som helst kan i teo-
rien kalle seg musikkterapeut, uten å ha
den kompetansen yrkesutøvelsen krever.

Dette er noe av det MFO, i samarbeid med
musiklcterapeutene, har arbeidet med, og
noe av det de bør arbeide med framover.
Søknad om autorisasjon ble sendt til
Helsedepartementet allerede våren zoro.
Ingenting har skjedd fra departementets
side etter det.

Nå må myndighetene ta det viktige ar-

beidet musikkterapeutene gjør på alvor
og få fortgang i prosessen med å gi den
autorisasjonen yrket fortjener.
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Selvfølgelig er hun lei harselaselt. Vil det

ta e*r:r å"å--\r q-5q*il3#å;å#jmEl før blokkfløyta får ry

som seriøst konsertinstrument?
Tekst: Anne Myklebust Odland Foto: Nadia Frantsen

et må da være ovetdrevent det med blokkflø1tas
dårlige rykte, sier Ida Hydle, som er gjest på en pri
vat huskonsert i Holmenkoilåsen med barokken-
semblet Nattergal.

- Jeg spilte selv som barn og elsket det. Vel fikk
jeg \eft hjemme, men det skjønner jeg ikke, for jeg synes ly-

den er vakker! Flq,ten fra barndommen og oljen har jeg lig-

gende på flygelet, sier hun og smiler vennlig.
Gjestene står i kiynger med vinglass i hånden

og prater - om private ting, men også om musi-
kerne som de er nysgjerrige på.

Tidligere på kveiden smetter blokkflø1'tist
Ingeborg Christophersen (26) ned i undereta-
sjen for å kle seg om:

* Huskonserter, jeg vet ikke hvor vanlig
det er, men jeg har spilt i mange! De har det
til felies at de alltid er på beste vestkant, og

publikumet elsker tidligmusikk.

- S å d e fnne s, bLolckfløy t e elsker n e ?

Ingeborg
Christophersen
K Masteriblokklløyte

og cembalo fra Neder-
IandogDanmark.

K FikkNorskTonekunst-
ner Samfunds ærepris
i u oo3.

ler to, om Henrik den VIII, som etterlot seg en samling på

blokkfløyer, og om ungarske Anton Heberle, som desigr
blokkfløyte oe spaserstokk i ett - csakanen. Det voksne put
kumet nikker og ler lett. Tenorflø1ta har hun lagt fra seg

tinnfatet på skatollet, men skal vi tro Ingeborg, er det ikk
aile selskap at blokkfløya får hedersplass.

- Den blokkfløy'tehetsen media spiller på, den er ing
overdrivelse. Det er faktisk verre enn du tr
Når jeg møter fremmede og presenterer m

som blokkfløi'tist. bli-r ieg nærmest tatt fo
være idiot, sier Ingeborg nårvi sent på kveld
tar oss til T-banestasjonen i lculda.

På en mottakelse etter en konsert i Conce

gebow prøvde sjømannspresten i Amsterd;
å presentere henne for en norsk gjest og ha

kone: nDette er Ingeborg, dere må hilse på ht

ne, hun er en fantastisk blokkflø1tist".

- Å, sa de og bie stive i feset, og så gikk
uten å si noe, sier Ingeborg og imiterer.

- Jeg spilte nettopp i en begravelse, der de pårørende øn-

sket Didos klage på blokkfløye. Det er ganske fantastisk, sier

Ingeborg sprudlende.
Hun er nettopp kommet hjem etter tii sammen åtte år i

utlandet, i Danmark og Nederland. Men å leve av blokkfløye
alene er ikke så lett, så hun har sikret seg halv kantorstilling
i Nesodden kirke, hvor utdannelsen på cembalo kommer til
n1tte. Hun har også sagt ja til å være med i forskningsprosjek-
ter om tidligmusikk.

Blir rare i feset
Når den offisielle delen av programmet er over, går Ingeborg
spillende rundt i stuene. Hun forteller gjerne en anekdote e1-

Så nå presenterer hun seg som musiker.

-Å, så spennende, sier folk, da og spØr: "Er du sanger, k;

skje?,

- Når jeg svarer blokkflø1rtist, svarer de; nja, jeg spilte
også blokkfløyte en gang...", og så får de alle sammen de

rare uttrykket i feset og samtalen stopper opp. Ingen 1,

forestille seg blokkfløyte utenom Lisa gikktil skolen. Derfor

det så godt å få spille for folk. Da kan de høre hvor fint det

]-lsskons*rt: I et privat hjem spiller Ingeborg Christopherr
(blokkfløyte) og hennes venner i ensemblet Nattergal huskons'

Her sammen med Erik Skanke Høsøien (lutt og teorl

MUSrr(KULTUR 3 I zorz
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i g*dl rr:1rl;apr "Telemann og hans venner' står på programmet når barokk-ensemblet Nattergal spiller privat. ltrr'trisar*t: Vertinne Sissel Brud:nnrird

( Ingen kan forestille seg blokkfløyte utenom Lisa gikktil skolen.

Derfor liker jeg så

Vivaldikonseftene er veldig virtuose, de som er skrevet for
blokkfløyte. Da hører de noe de ikke trodde var mulig og blir
bergtatt.

Som en astmatisk måke
Da NRi( Underholdning spufte på nett hvilket instrument
leserne likte minst, var det blokkfløyta som havnet på topp.
nDet kan være fordi det er så vanskelig å spilie
rent. Den nederste C'en på flø1ta er umulig å

få ti1, den blir til et skingrende hyl som afer
mest minner om brunstskriket til en astmatisk
måkeu, skrev journalisten og føyet til: uRekk

opp hånden alle de som mener blokkfløyteopp-
iæringen i barneskolen har vært en flott inn-
gangsbillett til musikkens verden.,

Heller ikke blokkflø1tist Ingeborg Christop-
hersen rekker opp hånden.

- Det var iike grusomt for meg som for alle
andre. Instrumentet er ikke egnet. Det er lett

I skolen
ffi ArvfraTysklandog

Carl Orff.

w Bletattibrukpå
6o-tallet da faget gikk
fra å kalles sang til å
blimusikk.

ffi Lærerskolene førte an.
I(Ide: Joar Røtmark

I s crn onc C gnrsropHnnslr.t

som å spille med bind tor omene. bare for å vise hvor flink jeg
var. Noe så tåpeligl Man ser jo uansett aldri på fingrene sine
når man spiller fløyel

- Hv a v ar din inngangsb iilett da :'

- Jeg begynte heldigr.is a spille for jeg begynte på skolen.
Moren min synes blokkflø\te er et al de vakreste instrumen-
tene som finnes, det er noe med det direkte mellom kropp

og instrument. mellom pusten og tonene som
kommer ut. Hun ga meg min første fløye da
jeg var fem år. Søstrene mine spilte også, og
vi satt ofte rundt bordet hjemme på Vestli og
bladspilte med mamma. \år jeg tenker tilbake
var det veldig idr.lliskl

Da Ingeborg var rz år fikk hun høre innspil-
lingen av Vivaldis c-mollkonsert med Dan Lau-
rin og Drottningholm barokkorkester.

- Det var så vakkert I

På kontrollert inn- og utpust forteller hun
ivrig om Vivaidis blokkflølteversjon av c-moll-

'g q..i.,:.;.1 !

å få lyd, men krevende å spille rent. Man skal ha så ekstremt
presis kontroll over pusten. Når mange profesjonelle blokk-
fløltister il<ke mestrer å få god klang etter tjue år, hvordan
kan man da forvente det av tretti elever som spiller på likt?

Da Ingeborgs klasse hadde blokkflølteundervisning, ble
hun satt til å hjelpe til.

- Jeg hata det som pesten! Jeg måtte gjøre idiotiske ting

konserten, opprinneiig skrevet for fiolin.
- Den er en kjempeimprovisasjon over fiolinkonserten, vilt

skrevet, med milelange ornamenterte passasjer uten håp om
å puste, fiolinversjonen står igjen som et skjelett. Tidligmu-
sikken med blokkfløye er staselig og catchy.

- Er det håp om å endre bLokkJløytas rykte?
- Hm. Flere TV-produksjoner med biokkflø1te må nok til.

MUSTKT(uLTUR 3lzon



,.r,r,m :ar hyret Ingeborg Christophersen til å spille hos seg.

Jeg var med i llempesjonsen, og det gjorde susen. <Jeg visste
ikke at det gikk an', sa folk, og strØmmet til konsertene mine.
I Norge har vi ikke hatt profilerte blokkfløyevirtuoser. I Dan-
mark har de Michala Petri. Hun er kjent av mannen i gata, tenk
på det!

Det som gikk galt
Joar Rørmark, en nestor i musikkdidaktikk, husker det var
stor entusiasme da biokkfløyta ble tatt i bruk i grunnskolen
på 6o-tallet. Det var med å markere at faget sang ble til mu-
sikk, men han mener den ga altfor mange - både elever og læ-
rere - nederlagsfølelse.

Det store flertallet klarte det ikke. Mange var ikke kom-
petente til å tilrettelegge progresjon som gir mestringsfø1else.

-Ukulelen, tror du d,enviL egne seg bedre i skolen?

- Den er jo lett å spille på, men må stemmes - barna klarer
neppe å gjøre det selv? Men en god ting er at ukulelen ikke gir
så grusom sterk lyd som blokkfløya. Sopranfløytene skolene
kjøpte inn var vanskelige å intonere og det låt de fleste steder
ikl<e bra, sier Rørmark.

Magnar Osland, tidligere konstituert generalsekretær i
Musikk i skolen, mener blokkfløyta har fått et noe ufortjent
dårlig rykte. Men de siste årene har he11er ikke Musikk i sl<o-

1en hatt en holdning om at man bør opprettholde blokkfløy-
ta som opplæringsinstrument i skolen, bekrefter han.

På Musikkhøgskolen er det fire studenter med blokk-
fløyte som hovedinstrument. i Amsterdam gikk Ingeborg i
klasse med femten hardcore blokkfløyister.

- Det er jo fordeler og ulemper med - i norsk sammen-
heng - å spille et så sært instrument. Jeg bruker mye tid på
å sette meg inn i oppførelsespraksis, det er en ensom, men
spennende oppgave. I(lassiske musikere i Norge er interes-
serte i tidligmusikk, men få bruker tid på å fordype seg i fa-

Byttet ut blokkfløyta med ukulele
Musikklæreren på Hallingstad skole i Lier har fitt rektoren til å

kjøpe inn et klassesett med ukuleler i alskens farger. De brune
plastfløytene er ryddet unna i et skap.

- Det er mye mer motiverende med ukulele. Jeg tror det er lurt å

introdusere noe helt nytt, blokkfløyta er så belastet, sier lærer Elisa-
beth Thormodsrud (bildet).

Hun er hobbymusiker uten formell musikkfaglig kompetanse,
med et sterkt ønske om å få musikkgleden inn i undervisningen.

- Jeg orket ikke at elevene mine skulle høre; <<oi, stakkars deg,
skal du spille blokkfløytel> De billige brune plastfløytene til 54
kroner, som det er vanskelig å dekke hullene på med så små fingre,
er vanskeligere å spille på enn ukulelen, sier hun.

Hun mener ukulelen også er bedre egnet til kos i sofakroken.

- Det forutsetter heller ikke notelære. Dei første ieg lærer dem er
pekefinger på første streng i andre bånd, så har vi to sanger, Ro, ro,

ro din båt og FaderJacob. Jeg har ikke 6n elev som føler seg mislyk-
ket, sier hun.

Læreren bruker fritimen sin eller storefri til å stemme. Det tar en
halvtime å stemme opp et klassesett. lnstrumentene oppbevares
dessuten i et rom som er lite utsatt for temperaturforandringer.
Hun råder likevel til at man kjøper inn digitale tunere, så elevene
kan sitte sammen to og to og lære seg å stemme.

På YouTube har hun lagt ut praktisk veiledning, og hun skal også
holde kurs for andre lærere som er blitt tent på ideen.

- Lærer man seg to grep, så kan man 1o spille Hurra for degi
klasserommet. Det er så lite som skal til for å ha et anvendelig
instrument iskolen!

Lyche musikkforlag, som er en viktig distributør av skolemate-
riell, bekrefter at blokkfløytesalget stuper. De ti siste årene har de
halvert salget av blokkfløyter.

- Nå er det populært med tonerør, slagverkinstrumenter og con-
gas, og ukuleler vet ieg det selges mye av hos andre forhandlere,
sier Øyvind Brock.

MUSIr(KULTUR 3lz.otz
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Svein Egil Skotte dirigerer Blokkfløytistene på Uranienborg skole, her med gruppa Storeflø1t.

neseborene. Selvfølgelig er jeg lei det, men det er korset vi må bære. o

SvErN Ectr Sr<orrE

han er sentral i opplæringsmiljøet på blokkfløyte.

- Jeg ljenner ikke alle barna her, men mange, sier han be-

skjedent.
Det begynte for over tjue år siden med at han og kollega

Johan Nicolai Mohn ville introdusere blokkfløyta som seriøst
konsertinstrument. De to holdt på i fem år med blokkfløy-

"Il(jempesjansenii., 
ii:,:.'l l ; i.i:i i'i;ri"tr;ir med å sette to blokkfløyter under

get. Mange har fanget opp at det var en ornamenteringstradi
sjon i barokken, men de fleste nøyer seg med å slenge på et

klisj6ornament hist og pist. Det er et hav av kilder å lære fra

og det burde ikke være noe mellomledd mellom musikeren
og originalkilden. Tidligmusikere burde egentlig ha jazzbak-

grunn, sier Ingeborg.

- Plager det deg øtfagmiljøet i Norge er lite?

- Både og. I Nederland kan man bli spurt
om å gjøre en Bach-kantate for femti euro en
he1g, og hvis du sier nei, er det mange andre
som sier ja.

På jobbmarkedet i Norge er det oftere at det
er behov for travers eller obo enn b1okkfløyte.
Da finner Ingeborg fram faglige argumenter.

- Jeg argumenterte i alle fall godt nok til at
jeg fikk være med i Årstidene i Operaen!

I mai er det Monteverdis Ulysses vender hiem

og tre unge norske blokkfløytister er hyret med
i operaorkesteret. Alle de tre er lært opp i blokl<fløyemiljøet
på Uranienborg.

Vi som lever nå må dø
I skolegården til Uranienborg skole aker barna fra snøhaugen,

men ser opp og sier .heio når Svein Egil Skotte kommer forbi -

Svein Egil Skotte
ffi Ansatt somblokk-

fløytelærer i Oslo
musikk- og kultur-
skole.

ffi Fikkizoo3Oslo
Kommunes kulturpris
for ledere av amatør-
virksomhet.

teorkesteret, før Oslo musikk- og kulturskole
kom med. \å drir,er de hvert sitt b1okkflø1te-
orkester - ett på St. Sunniva skole og ett på

Uranienborg skoie.
Svein Egil Skotte er glad han aldri har under-

vist i skolen og er glad blokkfløya er på vei ut
av sl<olen.

- z5 elever på en gang, det er jo dømt til å

mislykkesl

- Vil du si at dere har Lyktes?

- Vi har hatt hundrevis av elever, og jeg kun-
ne ikke ha drømt om at de skulle bli så gode.

Fire av jentene hevder seg på toppnivå - Alexandra Opsahl,
Ingeborg Christophersen, Caroline Eidsten-Dahl og Linnea

Sundfær Haug. Vi har også seks førstepriser i Ungdommens
musikkmesterskap, sier Skotte.

Han tar fram avisutklipp og viser medieomtalen gjennom
årene.

MUSr((ULTUR 3 | zorz



Ikke bare spiller jeg blokkfløyte, men jeg bygger dem også ! "

- Det er mye harselas. Media elsker å spille på det. I Ijempe-
sjansen raljerte Dan Børge med å sette to blokkfløyer under
neseborene. Selvfølgelig er jeg lei det, men det er korset vi må
bære. Full aksept vet jeg ikke om jeg tror på før generasjonen
som lever nå er døde.

- Noen undrer s egkanskje over hvordan dere klarer

årekruttere sd mange elever,hvis det er såmangefor-
eldre somhar dårlige erfaringer?

- Johan Nicolai og jeg går rundt i klassene
og spiller hver høst, da er det mange som blir
tent. Jeg tror mange foreldre blir ganske for-
bauset på første konsert, når det er fløyter i alle
størrelser og det klinger så flott.

- Hva er suksesskriteriene?

- Nok undervisningstid og et sosialt miljØ
er nok det aller viktigste. Flere av blokkflø1'tis-
tene våre har kommet inn på Unge Talenter på Barratt Due og
har truffet likesinnede på andre instrumenter. Vi har også vært
heldige med at Oslo kommune gir en god støttesum til skole-
orkestre. Oslo musild<- og kulturskole har også vært sjenerøse
med innkjøp av instrumenter, og har nå to og en halv stilling
på blokkfløyte, det er unilct. Det er få kulturskoler ellers i lan-
det som tilbyr blokkfløyeundervisning, sier Svein Egil.

Flø5rter av norsk lønn og pæretre
Blokkfløltemaker Bodii Diesen er gift med Anders Hovind, for
tiden nestleder i MFO, og ved middagsbordet hender det de
snakker om hvordan de kan få flere interessert i flØyta.

- Det er jo for få som spiller. Skotte og Mohn har gjort en
fantastisk innsats, men i resten av landet da! Et miljø i tid-
Iigmusikk burde bygges opp i kulturskolene. Det er jo mange
barn som vil lære piano, hvorfor ikke få dem til å prøve orgel
og cembalo? Og det er mange gitadster, hvorfor il<ke ia dem
lære basso continuo? spør hun.

Soverommet i rekkehuset i Oppegård er gjort om til blokk-
fløyteverksted. Her har Bodil bygget i årevis, hun dreier, spik-
ker, pusser og spiller. På stuebordet ligger flØ)ter som skalvære
med på reise til messe i Frankike, der hun håper å selge noe.

- For ti år siden hadde jeg ikke problemer med å selge fløyt-
ene. Nå er markedet mettet. Det er færre som spiller.

Også Bodil opplever å være en l<uriositet.
Gjett om jeg er! I selskap tØr jeg nesten ikke fortelle hva

jeg driver med. Ikke bare spiller jeg blokkfløye, men jeg byg-
ger dem også!

Og når hun forteller at hun lager dem av buksbom fra Pyre-
neene og at anleggsgartneren i Oppegård forsyner henne med
norsk lønn og pæretrær, da er forbauselsen komplett.

- Kast de dårlige plastflqrtene
Fra det store utvalget av fløyter hun har liggende, plukker

jrl*:rl*lr, k*r: Bodil Diesen har bygget fløper i over tretti år og er
opptatt av hvordan man kan få flere interessert i å spille.

Bodil Diesen
tr Studerteblokkflø1rte

på Musikkhøgskolen.

ffi Harværtblokkfløyte-
maker i tretti år.

ffi Bygger5ofløyter
i året.

- Mange av de maskinproduserte blokkfløytene fra
Moeck, I(nng og Mollenhauer er kjempegode.

Det hender hun kjøper med seg noen fra utlandet med
tanke på barn som vil spille.

-Jeg selger demtilinnkjøpspris, jeg. Jeg erikke så business-
minded. Det ervel min misjon for flø1ta, sier Bodil Diesen. @

onne@mus ikk-kultur. no
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hun opp en sixthflute og spiller fra Bach-kantate ro3, ihrwerdet
weinenundheulen, det er fløyta som gråter og ler.

- Det er min absolutte yndlingskantate, og si-xthflute, slik
som denne, er det ingen fabrikker som lager, sier hun, men på-
peker at det de senere årene er blitt en betraldelig kvalitetshe-

ving av fabrikklagde instrumenter.

- Hva tenker du om de billige blokfi1øytene sko-

Iene kjøpte inn?

- De kan man godt kaste. Det finnes jo gode
plastflø1ter, som Yamahas, men plastikk er
plastikk. Den harde blanke overflaten gjør at
det dannes kondens, slik at flø1ta blir tett og
hes. Plastfløyer blir ofte skarpe og ubehagelige
i klangen.

Bodil understreker at det ikke trenger å

være så dyrt å skaffe barna gode instrumenter.
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