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fødselsdag i morgen
 H Målmand Jesper Christiansen, 38.

 H Komponist, solist, docent Simon Steen-Andersen, 
40. - Trommeslager Chano Olskær, 42. - Chefredaktør 
Troels Jellerup Mylenberg, 46.

 H Adm. direktør Søren Jakobsen, 53. - Forfatter Benn 
Q. Holm, 54. - Professor Bolette Standford Pedersen, 
54. - Cand.mag., journalist Ove Klausen, 56. - Kommu-
nelæge Karen Margrethe Nyholm, 58.

 H Direktør, komponist, MPA Steen Pade, 60. - Kom-
mandant i Kastellet, major Jørgen Kold, 61. - Finans-
mand, fhv. medlem af Europa-Parlamentet Klaus 
Riskær Pedersen, 61. - Adjunkt, cand.mag. & cand.ling.
merc. Angela Guski, 62. - Skuespiller Pia Rosenbaum, 
62. - Fhv. teaterdirektør Erik Jacobsen, 63. - Adm. di-
rektør Søren Vestereng, 66. - Kulturformidler, direktør 
Jerry Ritz, 68. - Direktør Tom Togsverd, 68. - Direktør 
Jørgen Tandrup, 69. - Bankdirektør Bent Naur, 69.

 H Fhv. stadsingeniør Kurt Markworth, 70. - Professor, 
dr.med. Peter Kildeberg Paulsen, 70. - Freelance bio-
log Carsten Hunding, 71. - Arkitekt. seniorkonsulent 
Jesper Lund, 71. - Fhv. adm. direktør Freddy Frandsen, 
72. - Lektor, cand.scient. Henning Adsersen, 73. - Pro-
fessor, kunstmaler, grafiker Ole Sporring, 75. - Profes-
sor, dr.theol. Peter Widmann, 76. - Arkitekt MAA, fhv. 
rektor Bente Beedholm, 77. - Fhv. sognepræst Mogens 
Munk, 78. - Konsulent Ruth Friis Christensen, 79.

 H Fhv. chefredaktør, journalist Thomas Hasselriis, 
80. - Statsadvokat Erik Bjørn Merlung, 80. - Fhv. lands-
dommer Peter Johannes Rørdam, 88.

 H Fhv. vicerektor og ingeniørdocent, mag.scient. J. D. 
Monrad, 93. - Fhv. overlæge, dr.med. Edith Reske-Niel-
sen, 98.

Af Søren Schauser
shx@berlingske.dk

Først ingenting. Så ingenting med en 
anelse farve. Til sidst ingenting med hek-
tisk aktivitet overalt i orkestret. 

Simon Steen-Andersens værker hører 
til de allermest fascinerende i nyere 
musik. 

Den danske komponist er uddannet i 
Aarhus og København og har de seneste 
år haft Berlin som hjemby. Og han har 
fundet sin helt egen løsning på et af de 
største spørgsmål inden for moderne 
kunst og kultur: 

Hvordan skabe en tidssvarende musik 
uden at skræmme nogen væk? Hvordan 
være avantgardist og alligevel lytterven-
lig?

Nøglen handler på en vis måde om 
stilhed. Han fylder ikke folks ører med 
flere lyde end nødvendigt. 

Simon Steen-Andersen fokuserer i ste-
det på alle de andre sider af musikerne og 
deres instrument. 

Et værk af ham er typisk fuld af suk, 
raslen, tisken og hvisken. Og når han 
bruger elektronik, kan det være gammelt 
udstyr. Sådan helt med vilje. 

Han ligner kort sagt ikke så mange 
andre. Det skulle da lige være tyske Hel-

mut Lachenmann – ham med den kon-
troversielle opera over »Den lille pige med 
svovlstikkerne«. 

Og da samme Lachenmann var på sit 
livs første besøg i København for et par 
uger siden, kunne man ane Simon Steen-
Andersen blandt tilhørerne. 

Begge har vel det akustisk konkrete 
som vigtigste inspirationskilde: Musi-
kerne skal for eksempel bruge deres 
instrumenter på usædvanlige måder. En 
klarinettist spiller ikke bare, han træk-
ker formentlig også vejret og klaprer med 
klapperne.

Og den slags selvfølgeligheder »mel-
lem« tonerne kan noteres musikalsk og i 
sidste ende bruges til et stykke med stor 
virkning.

FLERE AF SIMON STEEN-ANDER-
SENS stykker kan af samme grund virke 
yderst tyste. 
Lytteren opdager måske knap nok, at de 
overhovedet er gået i gang. Men hvilken 
stemningsfuld tysthed! 

Hans hovedværk fra de senere år er 
»Black Box Music« fra 2012: Tre musik-
grupper sidder rundt i lokalet. En diri-
gents hænder projiceres op på bagvæg-
gen og styrer slagets gang. 

Men musikerne gør efterhånden 

oprør mod dirigentens tegn og lader lige 
så langsomt kosmos ende i kaos – eller 
måske lader altet begynde helt forfra. 

»Black Box Music« med dets tanke-
vækkende og tragikomiske udtryk spilles 
med stor succes over hele verden og ligner 
foreløbig et af 2010ernes vigtigste værker. 

HAN KAN OGSÅ VÆRE ET BÅDE rea-
listisk og yderst fremkommeligt menne-
ske. 

Den slags har aldrig gjort én mindre 
populær hos musikaktørerne rundt om. 
Simon Steen-Andersen har arbejdet 
sammen med nogle af klodens største 
på feltet og er et kendt ansigt hos eksem-
pelvis ensemble recherche i Freiburg, 
Neue Vokalsolisten i Stuttgart, Ensemble 
Modern i Frankfurt – for bare at nævne 
dem på tysk jord. 

Næste projekt i større format bliver »If 
this then that and now what«. Det helt 
nyskrevne musikdrama er bestilt af Mün-
chener Biennale og Staatstheater Mainz 
og får premiere sidst i maj. 

Og lyttere på hjemmefronten kan 
glæde sig til en stor bestilling fra DR på 
et værk for symfoniorkester, bigband og 
kor med førsteopførelse i juni 2017. Det 
skal nok skrive dansk musikhistorie. Som 
sædvanlig.

Når hvisken og klapren 
bliver kunst

40 år i morgen. Simon Steen-Andersen er et af europæisk musiks største 
navne i sin generation – altid klar til at fylde vores øren med så lidt som 

muligt!
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dagen i dag...

Den irske konge Brian Boru blev sagnkonge 
denne dag i 1014. Det lykkedes nemlig for ham 
at vinde kampen over vikingerne, der havde 
plaget landet i århundreder. Mens Brian Boru 
blev en folkehelt i Irland - og stadig er det - så var 
det ikke en sejr, han nogensinde kom til at nyde. 
For den kristne konge trak sig tilbage til sit telt 
efter sejren for at takke gud. En vikingehøvding 
på flugt fra slagmarken kom forbi teltet og 
dræbte kongen.

Historisk er slaget det sidste, hvor Irland 
vandt over fremmede styrker, derfor er det sta-
dig en festdag i landet, der husker sine helte. 

Senere udgravninger og historieskrivning 
har dog siden sat vikingerne i et nyt og bedre 
lys i Irland. De var måske ikke så dårligt et 
bekendtskab alligevel for stort set alle irske byer 
er grundlagt af dem. De bragte og vigtig handel 
med sig og var med til at udvikle samfundet.

 gert

FOR 1002 ÅR SIDEN


