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Introduktion 
Da jeg i 2014 begyndte på KMH og skulle dirigere mit første projekt, var den første kommentar 
fra min lærer Glenn Mossop: "Se ikke ned i noderne lige efter du har sat ensemblet i gang". Det 
var som sådan ikke en oplevelse, der ændrede det store for mig – jo jeg lærte at se på musikerne 
og ikke gemme mig selv og mit blik nede i noden. Men det ledte mig hen på et andet vigtigt 
spørgsmål: dirigentens sociale kompetencer. I den tid, jeg har studeret på KMH, har jeg selv 
dirigeret og overværet mange prøver- både på og uden for KMH- og ofte vender en åbenbaring 
tilbage til mig: Orkestrene, ensemblerne og korene vil have inspirerende dirigenter, der forstår 
at gøre en prøve interessant, virkningsfuld og effektiv.  

Jeg ønsker ikke at nævne navne, men en dirigent, jeg kender, havde for vane at bruge 
dirigentstokken som pegeredskab. Ikke nok med, at han holdte den i hånden mens han 
snakkede. Han pegede også på de musikere han talte til - ikke ligefrem fredfyldt, nærmest 
truende! Desuden havde han for vane, at afbryde hver eneste gang, han havde den mindste 
rettelse – uden sans for at ting løser sig selv, uden fornemmelse for, at nogle passager ikke 
kræver instruktion, men blot behøver at blive spillet igennem et par gange, for dermed at løse 
sig selv. Det tager tid for et ensemble, kor eller orkester at blive tryg ved hinanden, musikken og 
ikke mindst dirigenten, og det virkede ofte til, at det ensemble han dirigerede, blev irriteret på 
ham, når han, som før beskrevet, havde en ustruktureret repetitionsteknik, når det blev 
ustruktureret. Når han trådte ned fra podiet og var sig selv, var han heller ikke den mest socialt 
begavet person – han afbrød ofte midt i samtaler og var dårlig til at spørge tilbage, og man 
havde en fornemmelse af, at han godt kunne lide at ophøje sig selv og sine kompetencer, ofte 
ubegrundet. Det skal siges at han er blevet meget bedre, både som dirigent og på det sociale 
plan. Men den måde, han viste mig, hvordan man ikke skal gøre, har ledt mine tanker hen på, 
om hvorvidt det, at være socialt begavet har en indvirkning på, hvordan man opfattes af et 
givent ensembles medlemmer. Hvis ensemblets medlemmer bedre synes om dig, letter det så 
arbejdsprocessen? Og har det en vindende effekt for processen og i sidste ende for det 
musikalske resultat? 

I den klassiske musiks verden anno 2017 står vi overfor mange andre udfordringer end bare det 
at øve, prøve og spille musik – den klassiske musik er under konstant beskydning fra alle 
vinkler: Besparelser fra toppen og konstant konkurrence fra ‘den populære’ genre. Bare her på 
KMH kan jeg mærke og se, hvad besparelserne gør, og hvilket resultat der kommer ud af det: Er 
du dårligt forberedt, spilder du tiden, eller strukturerer du den forkert, bliver resultatet dårligt. 
Og leverer du et dårligt resultat bliver du ikke hyret igen.  
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Man har altid hyret de bedste dirigenter – men hvad der gør dem til de bedste dirigenter er et 
tidstypisk spørgsmål. Jeg er sikker på at mange dirigenter er lige gode, hvis de har uendeligt 
med tid til at arbejde med deres ensembler. Men i den klassiske musiks verden anno 2017, tror 
jeg det mere end nogensinde før handler om, at være effektiv. 

Titlen Maestro har forskellige betydninger i forskellige lande og musikkulturer. Det læner sig 
tæt op ad det tyske ‘Meister’, altså ‘Mester’, og hvor det i lande som Italien og Tyskland er den 
gængse titulering af dirigenten, føler jeg personligt, at det på vores breddegrader har en anden 
klang og betydning - en betydning af en person, som er altervidende, klog, ældre og livserfaren, 
og dermed ikke direkte lig med virket ‘dirigent’. Den tidligere maestro og dirigent, som vi 
kender ham eller hende fra fortiden, var kendt for at være kompromisløs og diktatorisk, og 
derfor har titlen Maestro, i mine ører, ikke længere en positiv klang, hvis den person som bær 
det, ikke opfylder de overstående kriterier. 

Disse tanker har ledt mig hen på, hvad der kræves af den moderne dirigent. I min tekst vil jeg 
undersøge hvordan dirigentens sociale kompetencer har en indvirkning på effektiviteten og 
dermed det kunstneriske resultat ved arbejdet med et musikalsk ensemble. Jeg kommer ind på 
spørgsmål om hvordan det musikalske lederskab har forandret sig over tid og hvilke egenskaber 
som forventes af dagens og fremtidens dirigenter.  
Jeg indleder med en kort beskrivelse af dirigenten og dennes rolle udfra et historisk perspektiv, 
samt tre forskellige indgangsvinkler til lederskab. Den efterfølgende analyse bygger på mine 
egne erfaringer og observationer, både af lærere og studenter, fra min tid på Kungl. 
Musikhögskolan, samt de professionelle erfaringer jeg har fået, gennem mit virke som dirigent. 

Det selvstændige, kunstneriske arbejde, min eksamenskoncert, dirigerede jeg d. 12. april kl 
19:00 i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm. På programmet var Giacomo 
Puccinis opera Gianni Schicchi. Vedlagt er programmet  fra koncerten samt indspilning . 1 2

 Se Bilag 21

 Se Bilag 32
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Baggrund 
Hvis vi skal undersøge dirigenten anno 2017’s sociale kompetencer og dets betydning for 
effektiviteten og det kunstneriske resultat, kan det være interessant at definere begreberne: Hvad 
er en dirigent og hvordan har dirigentens rolle udviklet sig? 

Hvad er en dirigent? 
En dirigent er en person, der, oftest centralt placeret foran et ensemble, leder en musikalsk 
opførelse eller prøve.  
Dirigentens rolle er at sikre, at alle medvirkende spiller eller synger noderne fejlfrit, inden for 
komponistens angivelser, og dermed gøre komponistens intention virkelig. Dirigenten forener et 
ensembles individuelle musikalske viljer til én, hvad angår fx tempo, artikulation, dynamik, 
udtryk og frasering. Dirigentens opgave er derudover at lede den musikalske prøve, disponere 
prøvetiden, løse musikalske problemstillinger, afstemme balance, få musikerne til at præstere på 
højeste niveau og sidst men ikke mindst vise den musikalske retning. 

Dirigenten opstår 
Fra den tidlige barok til den tidlige wienerklassik, ved vi, at der, på grund af orkesterets mindre 
størrelse, i langt mindre grad var brug for en dirigent. De mindre ensembler blev ført an af 
koncertmesteren og/eller cembalisten. Ved den tidligste operakunst ved vi, at der var et dobbelt 
lederskab: Cembalisten havde ansvaret for at lede de vokale kræfter, mens koncertmesteren 
ledte orkesteret . Ved større værker, fx ballet, kunne der være brug for en person, til at holde 3

takten med en såkaldt taktstok . 4

Op gennem 1800-tallet udviklede og udvidede symfoniorkesteret sig, både hvad angår størrelse 
af orkesterets og instrumenternes konstruktion, og der blev behov for en central placeret person 
til at lede den musikalske opførelse. Fra at have ledet ensemblet fra sit instrument, eller med en 
taktstok fra kulissen, anvender dirigenten sig nu udelukkende af kropssprog, hånd- og 
armbevægelser, oftest med en dirigentpind i den ene hånd. Vi kan konstatere, at det ofte var 

 Fredrik, Malmberg, Musikalisk Kommunikation (Ej publicerad text, 2017), s. 4  3

  Denne tekst er en upubliceret tekst, skrevet til en skrivarcirkel på KMH, januar 2017

 En af de mest kendte og fatale historier om dette, er om den franske barokkomponist Jean-Baptiste Lully, der havde 4

skrevet en musikalsk hyldest til den franske kejser Ludvig XIV, Te Deum, som han takterede med sin store stok fra 
kulissen. Fejlagtigt ramte han sin egen fod, og fordi han elskede at danse, nægtede han sig at lade det amputere, og 
døde kort derefter af den koldbrand, fejlstødet havde medført. (La Gorce, Jérôme de, Jean-Baptiste Lully (Paris: 
Fayard, 2002), s. 340-354)
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komponisten selv, der stod for den musikalske ledelse. Det var først fra omkring 1850 at man 
ser en seperation af de to roller, dirigent og komponist. Hans von Bülow var den første musiker, 
der udelukkende dirigerede og han banede også vej for dirigenten, som vi kender i dag: Den 
subjektive dirigent, med egne mening om tolkning og opførselspraksis.  5

Rollen ‘dirigent’ og adskillelsen af dirigent og komponist var et resultat af de krav, komponisten 
stillede: Større og mere kompliceret musik som krævede instruktion fra en leder.  
Den dobbelte rolle som dirigent og komponist vendte imidlertid tilbage under 1900-tallet, da 
stadigt mere krævende og kompliceret musik, hvor det gængse nodesystem ikke var 
tilstrækkeligt, krævede instruktion og direktion af komponisten . 6

Kommunikation som nøgleord 
En central del af det at dirigere (og musicere) handler om kommunikation. Ordet 
kommunikation kommer af latin communicatio 'meddelelse', af communicare 'udveksle 
meddelelser, gøre fælles, dele med nogen', afledt af communis ‘fælles’. I 1928 fremsatte den 
britiske litteraturkritiker I.A. Richards det synspunkt, at kommunikation foreligger, når et 
individ påvirker et andet individ på en sådan måde, at der hos begge parter foreligger en ensartet 
oplevelse . Dette stemmer også overens med den måde, en dirigent ideelt set arbejder på: “Ideelt 7

set er han/hun (dirigenten) i stand til at formidle sin musikalske tolkning helt uden ord, alene 
ved sin gestik.”  Denne udtalelse forstærkes af forskellige undersøgelser indenfor 8

adfærdsvidenskab, som viser, at den største del af den mellemmenneskelige kommunikation 
udgøres af kropsprog, gestik og øjenkontakt, og en mindre del af de ord som bruges. 

Victor Borge sketch fra et af sine shows med Boston Pops Orchestra, August, 1986: 
Every musician, male or female or any kind of male, is an artist in her and his own 
right. It’s only when we play together we might have a little problem.  9

Denne proces, at kommunikere, der sker mellem dirigent og ensemble, er en roterende 
mekanisme: Dirigenten er afsender, ensemblet er modtager, men der sker også kommunikation 
den anden vej: Dirigenten er afsender, ensemblet er modtager og sender informationen tilbage 

 Fredrik, Malmberg, Musikalsk Kommunikation (Upubliceret, 2017), s. 55

 Her kan nævnes komponister som Stravinsky, Stockhausen, Boulez, Segerstam mf. 6

 Rolf Kuschel: kommunikation i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 21. april 2017 fra http://denstoredanske.dk/7

index.php?sideId=108548

 John Frandsen: direktion i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 21. april 2017 fra http://denstoredanske.dk/8

index.php?sideId=64989

 Transskription af udtalelse af Victor Borge, Dance of the comedians, Boston Pops Orchestra, August, 19869
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til dirigenten ved hjælp af musik, som så gør dirigenten til modtager og dermed selv skal 
forholde sig til den information, der kommer tilbage.  

Opsummering 
Den moderne dirigent, som vi kender ham/hende i dag, har altså eksisteret i knapt 150 år og har, 
på baggrund af historiens udvikling, selvfølgelig også udviklet sig. I det overstående afsnit har 
vi konstateret, at dirigentens rolle er tæt forbundet med det musikalske ensemble og repertoirets 
udvikling. Endvidere at kommunikation er en vigtig del i arbejdet som dirigent. Faktorer som 
verdenskrige, industrialisering, digitalisering, ligestilling, vort syn på autoritet og lederskab, 
samt hele den politiske dagsorden, har haft indvirkning på dirigentens rolle.  

Leonard Bernstein om musikuddannelse:  
One doesn't work for effects, and one doesn't set up in the artist business. One 

studies and learns and works and thinks to develop oneself as an intelligent, 
sensitive, and aware human being: and out of the always-increasing resources of 
intelligence, sensitivity, and awareness, the human being makes music.  10

 Etude Magazine (1967), Leonard Bernsteins early views on music education, The Essense of Music Study10
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Tre indgangsvinkler til lederskab 
I det følgende afsnit, har jeg valgt to interviews og et udsnit fra en bog alle med forskellige 
indgangvinkler til ledelse: En dirigent, en ledelsesfilosof og en bog om moderne ledelse. Disse 
er valgt med henblik på at belyse en moderne leder anno 2017 og hvilke kriterier der sættes til 
ham/hende. 

Den gode kemi 
I det følgende afsnit interviewer musikchef for Danmarks Radios SymfoniOrkester, Kim Bohr, 
dirigenten Fabio Luisi, som for nyligt tiltrådte som chefdirigent for DRSO : 11

Kim Bohr - “Maestro, vi er så glade for at have dig her i København, hvor du arbejder sammen 
med DR Symfoniorkestret. Hvordan bygger du et så stærkt, varmt og tillidsfuldt forhold til 
orkesteret?” 

Fabio Luisi - “Jeg har ikke en opskrift på det. Det handler om god kemi mellem orkesteret og 
dirigenten, men også om at forstå hinanden rent musikalsk. At de føler, at min måde at lave 
musik på er konsekvent, logisk og naturlig og har til formål at få dem til at spille godt. At man 
føler sig godt tilpas og spiller endnu bedre. Det er nok en del af hemmeligheden, men jeg kender 
ikke den rigtige årsag. Jeg er glad for, at de kan lide mig. Jeg holder også af dem. Og denne 
gensidige forståelse og i sidste ende tillid er meget vigtige for at få et rigtig godt forhold mellem 
orkesteret og chefdirigenten.  
For mig er det vigtigste at finde musikalske partnere som jeg har tillid til, og som jeg ved, jeg 
kan skabe et forhold til, hvor vi kan kommunikere og forstå hinanden, hvor der ikke er grænser 
eller barrierer imellem os, hvor vi er åbne over for hinanden.” 

Den robuste og den skrøbelige leder  
I det følgende afsnit udtaler Danmarks førende ledelsesfilosof fra Copenhagen Business School, 
Ole Fogh Kirkeby sig om ‘den robuste leder’ :  12

 Transskription af et oversat interview fra DR Symfoniorkesterets facebookside, hentet 18. April 2017: https://11

www.facebook.com/DRSymfoniOrkestret/videos/1308333662539314/

 Transskription af video, hentet 18. April 2017 fra https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2016/ledelse-i-12

dag-juni-juli-2016/om-det-robuste-og-om-det-skroebelige  
Dette er et uddrag af udtalelsen. Den fulde transskription er vedlagt som Bilag 1.
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Ole Fog Kirkeby - “Det forekommer mig meget problematisk, at robusthed er blevet et 
indlysende kriterium for potentielt godt lederskab. Det er ikke sikkert, at det gavner 
organisationen at have robuste medarbejdere og ledere. Det, man vil have, er formodentlig ikke 
en robusthed som er tunghør, følelseskold, hensynsløs, egoistisk. Man vil have en robusthed, 
som også kan indoptage fællesskabet i sig, og som kan fornemme det, der rører sig i tiden og 
tage den mentale temperatur på medarbejderne. Som kan fornemme organisationens atmosfære 
og bygge den op. Hvis man kun vælger mentalt robuste og definerer det meget ensidigt, får man 
ledere, som har næsten psykopatiske træk.” […] 

“Lederen er et menneske der er i kontakt med sine indre værdier. Det robuste menneske kan 
afskære forbindelsen til sine egne værdier: Medmenneskelighed, omsorg, en differentieret 
retfærdighedssans og en fornemmelse for, hvad det kræver at være en generøs leder.  
Det generøse lederskab er det vigtigste aspekt af det moderne lederskab.  
Hvis vi skal have robuste ledere, som ikke skaber et fatalt lederskab, så skal vi være robuste på 
en skrøbelig måde.” […]  
“Det skrøbelige menneske har mere fornemmelse for det kontekstuelle, for andre menneskers 
interesser, behov og for det, man kan bruge andre til, i positiv forstand. Den skrøbelige er mere 
lydhør, følsom over for det, der sker. Også fordi den skrøbelige er følsom over for sine egne 
følelser.  
Den robuste er bange for at tabe ansigt, holder meget fast i sin egen personlige interesse og vil 
dermed ikke nødvendigvis være et aktiv for virksomheden.” […]  
“Den stærkeste form for robusthed er den, der vokser ud af skrøbeligheden, hvor den aldrig 
forsvinder, men er i hjertet på lederen, så lederen kan identificere sig med medarbejderne. 
Dermed skal det ikke være sagt, at vi kun skal have skrøbelige ledere. Vi skal have skrøbelige 
medarbejdere, der ikke blokerer for deres egen sensitivitet, indsigt, fingerspitzgefühl, 
iderigdom, ved hjælp af en følelse af, at de er forpligtet til at være robuste, ellers bliver de smidt 
ud. “ […]  
“Hvis man med mental robusthed mener at være immun over for sine egne følelser og over for 
de værdier, der styrer en så kan det føre til et fatalt eller destruktivt ledelseskoncept, fordi denne 
leder langt hen ad vejen vil gå sine egne veje. Både i forhold til organisationen og 
medarbejderne og vil ikke have en visionær kraft i sig.” 

Unbossen 
I det følgende afsnit har jeg valgt udsnit fra bogen Unboss  af Lars Kolind og Jacob Bøtter. 13

Både Bøtter (f. 1986) og Kolind (f. 1946) er begge iværksættere og virksomhedsledere. Kolind 

 Kolind, L., Bøtter, J. (2012) Unboss (1. Oplag), (s. 1-44), JP/Politikens Forlagshus A/S13
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er derudover grundlægger af Oticon og adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Bøtter er 
derudover konsulent, virksomhedsrådgiver og foredragsholder. 

Læser man bogens bagsidetekst, får man med det samme en definition af ordet Unboss: 
“Unboss [ʌn´bɒs”] betyder det modsatte af boss. Mens bosser bygger på magt, bygger unbosser 
på værdier. Mens bosser bestemmer og udsteder ordrer for at tjene  penge, inspirerer unbosser 
folk til at tænke, beslutte og handle til gavn for fælles mål. […] Unboss angiver både en person, 
unbossen, en filosofi, unboss, og en proces, at unbosse.” 

I bogens indledning rejses nogle af hovedspørgsmålene:  
“Er det nogensinde faldet dig ind, at den måde, du har lært at lede din virksomhed, din afdeling 
eller din gruppe på, måske er forældet? […] For den verden, vi arbejder i i dag, er fundamentalt 
forskellig fra verden for 20, 50 eller 100 år siden, hvor de ledelsesbegreber, som du har lært, 
blev skabt. […] Der skal noget nyt til. Og det nye er Unboss. […] I løbet af de kommende årtier 
vil arbejdsbegrebet gennemgå en grunlæggende forandring. […] Vi kan krydse grænser, vi ikke 
tidligere har været i stand til - funktionelle grænser, hierarkiske grænser, virksomhedsgrænser, 
faggrænser samt nationale og kontinentale grænser. Og de unge medarbejdere, der kommer ind i 
virksomhederne i disse år, har helt andre opfattelser af arbejde, chefer og virksomheder, end du 
havde, da du fik dit første job. Unge medarbejdere finder sig ikke i at blive kommanderet til at 
gøre ting, som de ikke forstår eller ser mening i. Hierarkierne brydes ned, og kommunikationen 
bryder grænser. ” 14

“Der er tre strenge i konceptet:  
Unboss, som er det overordnede begreb for den ny bevægelse.  
En Unboss, som er det modsatte af en boss.  
Unbossen fungerer som leder, men på en mere radikalt anderledes møde end de ledere, vi alle 
kender. ” 15

Patriarken er væk - bossen er på vej samme vej 
I bogens kapitel 3, der ironisk nok heder Portræt af en unboss - mere medspiller en dirigent 
skildres forskellene på en bilhandler anno 1912 og en bilhandler i dag, og hvordan disse 
arbejder forskelligt. 

 Unboss, s. 514

 Unboss, s. 615
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“Men kun tilsyneladende, for vi mener, at bossernes tidsalder er slut, og at medarbejderne og 
kunder vil se sig om efter en anderledes ledertype. Der er fem principielle forandringer i 
erhvervslivet, som vil drive de konventionelle bosser ud og lukke en ny type leder ind, 
Unbossen. 

• Morgendagens medarbejdere vil behandles som individuelle mennesker med deres egne 
værdier og mål frem for blot at være en faktor i produktionen 

• Morgendagens medarbejdere udfører mere videnbaseret arbejde og mindre rutinearbejde. 

• Morgendagens virksomheder vinder kun, hvis de er i stand til at forny eller tilpasse sig i 
modsætning til gårsdagens virksomheder, der havde større mulighed for at vinde, hvis de 
kunne holde omkostningerne nede. […]  16

• Morgendagens virksomheder vinder kun, hvis de er i stand til at arbejde tæt sammen med 
andre organisationer i modsætning til gårsdagens virksomheder, som ofte kunne opnå stor 
succes på egen hånd.” 

Individuelle mennesker frem for en faktor i produktionen 
De to forfattere fortsætter med at beskrive, hvad de fem (fire) punkter betyder for lederskabet: 

“Gårsdagens boss var oplært til at opfatte arbejderne som en faktor i produktionen. Han forsøgte 
at klemme så meget arbejde ud af arbejdsstyrken som muligt, og han ville gøre alt for ikke at 
betale mere pr. arbejdstime end nødvendigt. […] Denne udvikling grundlagde og forstærkede 
den fundamentale polarisering mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og blev yderst 
institutionaliseret. I de fleste europæiske lande udgjorde den endda rygraden i det politiske 
system. 

Dette system er ved at falde fra hinanden, men det skyldes ikke, at det var en dårlig idé for 100 
år siden. Det skyldes, at den ikke længere er konkurrencedygtig. Det er der to årsager til: 

• Medarbejderne - i særdeleshed dem, der leverer en stor indsats - er ikke længere tilfredse med 
at blive behandlet som tal. De ser sig selv som individer, og de ønsker at blive individuelt 
belønnet frem for at blive aflønnet efter en kollektiv overenskomst. 

• Alene den tanke, at der findes en fundamental modsætning mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, medvirker til at sætte medarbejderne i en tilstand, hvor de - frem for at gøre 
deres bedste - kun gør det tilstrækkelige. Ingen har nogensinde vundet et verdensmesterskab 
ved kun at gøre det tilstrækkelige.”  17

 Det fjerde punkt er bevidst udeladt, da det omhandler inddragelse af teknologi i produktionen og ikke omhandler 16

lederskab

 Unboss, s. 39-4017
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Her redegører de to forfattere for, at den personlige relation er fremmende for produktiviteten. 
Det skal bygge på en genuin interesse fra lederen, med det ønske, at ikke blot produktiviteten, 
men også trivselen skal øges, da sidstenævnte, ifølge de to forfattere, har en effekt på 
førstenævnte, for som de selv skriver: “Det er et partnerskab, hvor både virksomhed og 
individet kan blive vindere. På samme tid.”  18

Den gamle boss er dømt ude 
Går vi et par sider frem i bogen, taler de to forfattere om, at man ikke automatisk er chef - det er 
noget man skal gøre sig fortjent til:  
“En unboss vil have samme mål som den traditionelle boss, men han/hun vil have et andet 
mandat. Han/hendes mandat kommer nedefra. Han/hun må gøre sig fortjent til at lede i 
medarbejdernes øjne, ikke kun i sin chefs. En unboss må give sine medarbejdere en grund til, at 
de skal følge ham. Medarbejdere følger ikke deres leder på langt sigt, medmindre de har en 
personlig grund til det. Den canadiske forfatter og filosof Marshall McLuhan udtrykte det sådan 
tilbage i 1965: ’Der er ingen passagerer på rumskibet Jorden. Vi er alle 
besætningsmedlemmer’ ” 19

Opsummering 
I det overstående afsnit ser vi hvordan flere faktorer spiller ind på en god leder. Luisi nævner 
kemien mellem dirigent og orkester, og at den rigtige atmosfære skaber et godt og tillidsfuldt 
forhold mellem orkester og dirigent, så dirigent og orkester på den måde kommunikere og forstå 
hinanden. 

Ledelsesfilosoffen mener, at man skal vælge den skrøbelige frem for robuste leder. Den 
skrøbelige leder besidder ærlighed, retfærdighed og medmenneskelighed, den robuste kynisme, 
egoisme og afstumpethed. Egenskaberne for den sidstnævnte vil aldrig på længere sigt kunne 
forene sig med godt lederskab. Men en ren skrøbelig leder er heller ikke godt - lederen skal blot 
være bevidst om kvaliteterne ved begge: At skrøbelighedens kvaliteter har den stærkeste 
virkning, hvis man kan koble den med en bevidst robusthed, en robusthed som er vokset ud af 
en skrøbelighed, for at man på den måde, kan sætte sig i andres sted, tage pulsen på hvad der rør 
sig og være socialt begavet, altså kunne fornemme den omkringliggende atmosfære. 

 Unboss, s. 4018

 Unboss, s. 4419
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I bogen Unboss ser vi, hvordan morgendagens leder skal betragte sig som ligestillet med sine 
medarbejder, tænke på deres velbefindende, ikke betragte dem som tal men som individer, for at 
gøre sig fortjent til titlen ‘leder’. De to forfattere har en filosofi om, at et godt forhold mellem 
chef og ansat skaber en øget produktivitet, at tiderne er skiftet, at ejerskabet og ansvaret skal 
fordeles mellem begge parter, med det formål, at både produktivitet og trivsel prioriteres. Dette 
opfordre både arbejdsgiver og arbejdstager til at yde deres ypperste, ud over det der er 
tilstrækkeligt 

De tre udtalelser og udsagn er moderne, nutidige holdninger til lederskab, og belyser entydigt, at 
kemi mellem leder og ansat skal vægtes højt, da det skaber en bedre arbejdsatmosfære, og alle, 
både arbejdsgiver og arbejdstager, dirigent og orkester, har et fælles ansvar. Ved at nedbryde 
hierakierne, deles ansvarfølelsen og det opfordrer alle indvolverede parter til, at præstere sit 
ypperste. 
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Diskussion 
På baggrund af det historiske resumé og udtalelser fra ledelsesfilosoffen Ole Fogh Kirkeby og 
dirigenten Fabio Luisi, udsnit fra bogen om moderne lederskab, samt mine egne erfaringer, vil 
jeg i det følgende afsnit undersøge, om der kan ses et mønster, som peger i retningen af den 
moderne dirigent og en ny moderne og forandret leder. Har dirigentens sociale kompetencer 
påvirkning på effektiviteten og dermed det kunstneriske arbejde? Kan man som dirigent både 
forbedre sig som kunstner og som leder, ved at forstå dirigenten og lederens rolle anno 2017? 

Vigtigheden af sammenværet 
Min tidligere kollega Uffe Savery, som i dag er orkesterchef for Copenhagen Phil, fortalte mig 
en gang en historie om orkesterets unge, finske, første dirigent Santtu-Matias Rouvali. Han er en 
god dirigent, der på rekordtid har fået en omfattende karriere. Uffe mente, at en af grundene til, 
at orkesteret elskede ham, var, at han var menneske mere end en myte. Han kunne sit arbejde på 
podiet og efter koncerterne gik han altid med orkesterets medlemmer på bar, og det var også 
ham der gik sidst hjem. Dette rejser jo unægtelig spørgsmålet: Kan man være leder på podiet og 
kollega når man træder ned derfra? 

Som bogen Unboss i store træk beskriver, så bliver der kortere og kortere afstand imellem 
lederen (dirigenten) og den ansatte (orkesteret), og det er også af min klare opfattelse, at den 
moderne dirigent i langt højere grad skal opfatte og føle sig som en del af orkesteret, som en 
kollega til orkesterets musikere, og ikke som boss. Denne forandring skal også tage hensyn til 
de respektive orkestre og dirigenters individuelle ønsker, behov og traditioner, men i takt med, 
at Verden bliver mere ligestillet, at forskellen på rig og fattig bliver mindre, at “Morgendagens 
medarbejdere udfører mere videnbaseret arbejde og mindre rutinearbejde” , vil der også være 20

brug for en mere menneskelig dirigent. 

Som Fabio Luisi udtaler i interviewet, handler det først og fremmest om god kemi mellem 
dirigent og orkester. Fra min egne erfaringer kan jeg konstatere, at jeg har mulighed for at 
påvirke kemien mellem orkesteret og mig som dirigent, hvis jeg møder orkesteret som en 
kollega, er åben for inputs og viser en menneskelig side, både på podiet og når jeg er trådt ned 
derfra. Jeg tror, at den enkelte musiker i orkesteret føler sig mere individuel, hvis man 
medmenneskeligt taler og agerer som en kollega. For som ledelsesfilosof Ole Fogh Kirkeby 

 Unboss, s. 3920
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siger: “Det, man vil have, er formodentlig ikke en (leder med en) robusthed, som er tunghør, 
følelseskold, hensynsløs, egoistisk.”  21

Men denne skrøbelige og medmenneskelige side, må selvfølgelig aldrig overskygge eller stjæle 
fokus fra de tekniske, vidensbaserede og musikalske opgaver, der er pålagt dirigenten: At lede 
den musikalske prøve, at disponere prøvetiden, løse musikalske problemstillinger, afstemme 
balance og sidst men ikke mindst vise den musikalske retning. 

Man må ej heller aldrig undervurdere vigtigheden som dirigent, af den feedback man får igen 
fra sine musikere. For ikke at underminere sin autoritet på podiet, er netop disse sociale bånd til 
musikerne vigtige for dirigenten, da det er her han/hun har muligheden for, at lytte til 
ensemblets musikere, få en ærlig feedback på sin præstation og sit arbejde, i en afslappet 
atmosfære, hvor han/hun nu ikke er lederen, da han/hun nu har trådt ned fra podiet og er trådt 
ind i rollen som kollega.  

Claudio Abbado om det at lytte:  
“Many people learn how to talk, but they don’t learn how to listen. Listening to one 

another is an important thing in life. And music tells us how to do that”  22

Jeg tror, at min autoritet på podiet bliver forstærket af de menneskelige og sociale bånd, jeg 
skaber mellem mig og musikerne, når vi ikke spiller sammen: Det, at musikerne forstår, at der 
er et menneske og en menneskelighed bag dirigenten, forstærker den autoritet han eller hun 
besidder eller påtager sig, da de valg man måtte træffe eller ord man måtte bruge, har hjemmel i 
en professionel beslutning, og ikke er et udtryk for ren vilje til blot at bestemme og diktere. 
Føler musikeren, at jeg som dirigent og menneske er berettet til den position, på baggrund af de 
sociale bånd jeg som dirigent skaber til musikeren, får musikeren også en større selvtillid og et 
større mod til at engagere sig som musiker, og på den måde tror jeg, at effektiviteten øges. 

Mere leder en chef, mere dirigent end maestro 
En dirigent forventes at besidde grundlæggende egenskaber i form af analyse, hørelære, 
formlære, teori, musikhistorie, udtryk, kommunikation og gestik. Men også at kunne tilegne sig 
egenskaber inden for psykologi, medmenneskelighed, planlægning og organisering.  

 Interview med Ole Fogh Kirkeby21

 www.wienersymphoniker.at Hentet 21. april 201722
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Jeg mener, at den moderne dirigent, på grund af det forandrede verdensbillede og de nye 
standarder, der sættes til dirigenten, er mere ‘leder’ end ‘chef’. Hvis man opsøger forskellen på 
leder og chef ser vi, at hvor chefen udelukkende benytter sig af de hårde, faktuelle sider, 
benytter lederen sig af en selvbevidsthed og har et indblik i den menneskelige psyke  23

I sommeren 2016 dirigerede jeg en kammeropsætning af Verdi's opera Otello. En næsten umulig 
opgave, da vi konstant var under pres fra alle sider: For lidt øvetid, dårlige vilkår, konstant nye 
informationer og ting der blev ændret i sidste øjeblik. Da 2. violinisten tiltalte mig ‘maestro’ 
under en prøve (det skal siges at han var 50 og jeg 24), følte jeg, at det skabte en ubalance 
mellem orkesteret og mig, og eftersom orkesteret var på blot otte musikere, var både den 
menneskelig og musikalsk kommunikation til hinanden og til mig meget kollegial, venlig og 
tæt. Selvom tituleringen var ment repektfuldt, kunne jeg ikke lade være med at tænke, om det 
skabte en ubalance, eller en unødvendig distance mellem orkesteret og mig som dirigent? For i 
en så kammermusikalsk produktion som denne var alle kolleger, alle var nødvendige og alle 
havde en unik rolle. Min rolle var at holde sammen på det hele, at dirigere, og jeg følte mig ikke 
højere stillet eller i en højere position end resten af deltagerne i produktionen, herunder 
orkesterets musikere.  

Selvom denne produktion var en af de mindre, synes jeg ikke, at det ændrer ved det faktum, at 
jeg, selv når jeg står i rollen som dirigent, ikke er en myte, ikke er en overnaturlig ‘maestro’, 
men blot den musikalske leder, ham der er ambassadør for komponisten, ham der har det 
overordnede overblik, og kun derfor, på baggrund af min profession, er i en position til at tage 
en beslutning, ikke fordi jeg som person er i en position til at bestemme. 

Ordet ‘Maestro’, der på italiensk betyder ‘mester’ eller ‘lærer’, mener jeg ikke, er noget man 
automatisk bliver af at stå på et dirigentpodie - det kræver et helt liv, uendelig erfaring og en 
ballast som musiker, at kunne kalde sig det.  
Jeg tror på, at den gamle leder, bossen, maestroen, hører fortiden til. Den nye leder, unbossen, 
dirigenten hører fremtiden til. Dirigenten lever, maestroen er død.  

  “Chefskab er at søge viden og anvende denne viden i procedurer, love, bestemmelser, forordninger, forskrifter, 23

kontrakter, processer mv. Chefskab handler om modet til at handle og sikre, at reglerne, processer mv fulgt.  
Lederskab er at have en selvbevidsthed og forståelse af deres ansatte, gruppen og personerne i gruppen. At forstå, 
hvordan du som leder påvirker andre, og hvordan andre påvirker dig. For at blive en god leder, bør du vide en masse 
om gruppedynamik og hvordan den menneskelige psyke fungerer.” Frit oversat fra http://ledarskapsteknik.se/ar-du-
chef-eller-ledare/ Hentet 23. april 2017
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Opsummering 
I min tekst ville jeg undersøge om dirigentens sociale kompetencer har en påvirkning på 
effektiviteten og dermed det kunstneriske arbejde. 

Det er et faktum at både dirigenten og lederen har udviklet sig over tid, påvirket af såvel 
musikkens, ensemblernes og samfundets udvikling, og at der derfor stilles andre krav til dirigent 
og lederen i dag end før i tiden. Lederen (dirigenten), der har den ansattes (orkesteret) 
udgangspunkt i øjnene, og som forstår at trivsel og respekt for hinanden og arbejdet, fremmer 
produktiviteten og effektiviteten.  

Tiderne er skiftet. Hierakierne er i højere grad mere nedbrudte i dag end de var før, og de vil 
nok også være det i fremtiden. Dog stilles der, som der altid er gjort og forhåbentligt altid vil 
blive gjort, krav til din fordybelse, dygtiggørelse og perfektion. Men at man har fordybet sig, 
dygtiggjort sig og leveret en præstation med perfektion er ikke alene nok. Der stilles også krav 
til, at man, både som leder og ansat, er samarbejdsvenlig, betænksom og næstekærlig. 

Vi har endvidere forstået hvordan ord som kommunikation, medmenneskelighed, skrøbelighed 
og personlighed er centrale i rollen som leder anno 2017 og at en god kemi mellem dirigent og 
orkester kan være en faktorene til succes og kvalitet. Ved at forstå og tilegne sig dette, har man 
mulighed for, at være en moderne og fremtidens leder, der ikke bare har ansvaret for en 
kvantitativ produktion, men også har kvaliteten i bevidstheden. 

Gennem mine egne erfaringer har jeg forsøgt at belyse, at man som dirigent både kan forbedre 
sig som kunstner og som leder, da et afslappet og personligt forhold mellem ensemblets 
medlemmer og dirigenten, synes at lette arbejdsprocessen og dermed har en vindende effekt.  

Afslutningsvis vil jeg linke til to videoer, som viser en stærk samarbejdsvillighed hos en af mine 
favoritdirigenter, Leonard Bernstein. 

I det følgende klip instruerer Leonard Bernstein to slagtøjsspillere i Berlioz’ Romeo og Julie . 24

Det er tydeligt at han ikke er tilfreds med det musikalske resultat, men han holder alligevel 
hovedet koldt, og gennem humor sørger han for, at han stadig har orkesterets respekt: https://
youtu.be/ebf6_7nHciw  25

 Jeg har ikke kunne finde ud af hvilket orkester der øver, men en brugerkommentar mener at det er fra 1988 i 24

Salzau, hvor Bernstein dirigerede ved Schleswig-Holstein Musik Festival

 Triangel Lessons with Leonard Bernstein, video hentet fra Youtube 20. Maj 201725
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I det følgende klip ser vi igen, hvordan Leonard Bernstein redder en anspændt situation med 
humor. Han kræver et uhyggeligt højt tempo fra BBC Orchestras medlemmer i Elgars 
Enigmavariationer, og selvom flere af dem beklager sig, og fortæller ham at det er umuligt at 
spille, kræver Bernstein det, og ved at lette stemningen med humor, får han også det resultat, 
han ønsker: https://youtu.be/NlmSqKBPuQ0  26

 Leonard Bernstein rehearsing with BBC Symphony Orchestra in 1982, video hentet fra Youtube 20. Maj 201726
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Citat af Claudio Abbado, hentet fra www.wienersymphoniker.at Hentet 22. april 2017 
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Triangel Lessons with Leonard Bernstein, video hentet fra Youtube 20. Maj 2017 https://
youtu.be/ebf6_7nHciw 

Leonard Bernstein rehearsing with BBC Symphony Orchestra in 1982, video hentet fra Youtube 
20. Maj 2017 https://youtu.be/NlmSqKBPuQ0  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Bilag 

Bilag 1: Transskription af interview 
Følgende interview med Ole Fogh Kirkeby er en transkription direkte fra følgende video hentet 
18. april fra: https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2016/ledelse-i-dag-juni-juli-2016/
om-det-robuste-og-om-det-skroebelige 

Ole Fogh Kirkeby - “Det forekommer mig meget problematisk, at robusthed er blevet et 
indlysende kriterium for potentielt godt lederskab. Det er ikke sikkert, at det gavner 
organisationen at have robuste medarbejdere og ledere. Det, man vil have, er formodentlig ikke 
en robusthed som er tunghør, følelseskold, hensynsløs, egoistisk. Man vil have en robusthed, 
som også kan indoptage fællesskabet i sig, og som kan fornemme det, der rører sig i tiden og 
tage den mentale temperatur på medarbejderne. Som kan fornemme organisationens atmosfære 
og bygge den op. Hvis man kun vælger mentalt robuste og definerer det meget ensidigt, får man 
ledere, som har næsten psykopatiske træk.  
Robusthed kan føre til et fatalt ledelseskoncept fordi det robuste menneske ikke er i besiddelse 
af den fornemmelse for medarbejderne, organisationen, markedet, det, der rører sig i tiden som 
er idealet for det gode lederskab.  
Lederen er et menneske der er i kontakt med sine indre værdier. Det robuste menneske kan 
afskære forbindelsen til sine egne værdier: Medmenneskelighed, omsorg, en differentieret 
retfærdighedssans og en fornemmelse for, hvad det kræver at være en generøs leder.  
Det generøse lederskab er det vigtigste aspekt af det moderne lederskab.  
Hvis vi skal have robuste ledere, som ikke skaber et fatalt lederskab, så skal vi være robuste på 
en skrøbelig måde. Fordi den robuste kan holde sine kort tæt ind til kroppen og er istand til at 
lukke ned for sit følelsesliv så sker der en fremmedgørelse mellem denne type ledere og 
medarbejderne. Det bliver bange for de robuste ledere. Og kontraintuitivt føler de også, at de 
ikke kan regne med dem. For hvordan reagerer den robuste, når denne ikke har et inde 
værdikompas men er i stand til at handle meget strategisk i forhold til egne interesser og i 
forhold til det, han/hun mener er virksomhedens interesser.  
Det skrøbelige menneske har mere fornemmelse for det kontekstuelle, for andre menneskers 
interesser, behov og for det, man kan bruge andre til, i positiv forstand. Den skrøbelige er mere 
lydhør, følsom over for det, der sker. Også fordi den skrøbelige er følsom over for sine egne 
følelser.  
Den robuste er bange for at tabe ansigt, holder meget fast i sin egen personlige interesse og vil 
dermed ikke nødvendigvis være et aktiv for virksomheden. Hvis man er robust, er man også 
tung. Man tager ikke de store chancer, mens den skrøbelig er nødt til at tage chancer, for det 
ligger i dens natur.  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Der er brug for den skrøbelige leder, for der er brug for en, der har mod til at fornemme 
medarbejdernes smerte og kan se deres stress komme i forvejen og ikke lader hånt om den.  
Den stærkeste form for robusthed er den, der vokser ud af skrøbeligheden, hvor den aldrig 
forsvinder, men er i hjertet på lederen, så lederen kan identificere sig med medarbejderne. 
Dermed skal det ikke være sagt, at vi kun skal have skrøbelige ledere. Vi skal have skrøbelige 
medarbejdere, der ikke blokerer for deres egen sensitivitet, indsigt, fingerspitzgefühl, 
iderigdom, ved hjælp af en følelse af, at de er forpligtet til at være robuste, ellers bliver de smidt 
ud.  
Den gode leder skal lade de sarte få lov til at trives i kraft af at deres sanse- og 
forestillingsapparat er meget mere udviklet og at vi mennesker langt hen as vejen tænker med 
følelser.  
Hvis vi bare ansætter folk (ledere) ud fra et robusthedskriterium, så ødelægger man både disse 
menneskers fremtidsmuligheder, deres forhold til sig selv og dermed også til organisationen og 
de fællesskaber, der måtte opstå.  
Hvis ledere selv sidder med i ansættelsesudvalg, skal de lede efter to ting: En skrøbelig 
robusthed og en robust skrøbelighed - Især hos medarbejderene, som formår at udnytte deres 
sensitivitet, til at skabe innovation, udvikle nye værdier, til at turde satse og til at stå fast på de 
ting, de tror på.  
Hvis man med mental robusthed mener at være immun over for sine egne følelser og over for de 
værdier, der styrer en så kan det føre til et fatalt eller destruktivt ledelseskoncept, fordi denne 
leder langt hen ad vejen vil gå sine egne veje. Både i forhold til organisationen og 
medarbejderne og vil ikke have en visionær kraft i sig.”  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Bilag 2: Program fra min eksamenskoncert 
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Bilag 3: Indspilning af eksamenskoncert 
Det selvstændige, kunstneriske arbejde, min eksamenskoncert, dirigerede jeg d. 12. april 2017 
kl 19:00 i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm. På programmet var Giacomo 
Puccinis opera Gianni Schicchi. Dette er vedlagt som indspilning.  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