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Dirigenten og orkestret
 
 
 
Af Margrit Skott

I 27 år har Rønne Byorkester spillet pinse-
morgen i Ekkodalen. De spiller ca. 15 gange 
om året. Ud over de tilbagevendende forårs-, 
efterårs- og julekoncerter spiller de til kirke-
koncerter, fødselsdage og bryllupper, kryds-
togtsanløb, butiksindvielser, firmaarrange-
menter, sommerfester, på havnene og på 
Hammershus

Det er en fast tradition, at Rønne Skyde-
selskabs årlige kåring af fuglekongen indle-
des med en tidlig morgentur gennem byen 
med Rønne Byorkester i spidsen. Det skete i 
år den 4. juni.

Ligeledes er det en fast tradition, at den 
årlige julekoncert spilles i Musikhuzet, hvor 
der normalt bliver spillet for fulde huse og 
med Bornholms Regionskommune som 
sponsor til gløgg og småkager.

Men hvem er Rønne Byorkester? De er 20 
glade amatører i den grå-hvide alder, som el-
sker at spille marcher, evergreens og stykker 
fra musicals.

Byrådets husorkester
Orkesteret blev dannet i 1961 med dirigent J. 
U. Langskov Hansen. Prøverne foregik i 
Gartnernes Auktionshal. Medlemmerne sad 
ved pulte, som gartnerne til daglig benytte-
de under auktionen. Akustikken var elen-
dig, men humøret var højt.

I april 1961 fik man kommunal ”godken-
delse” gennem en bevilling på 500 kr. fra 
Rønne Byråd. Man kaldte sig derfor Rønne 
Byorkester. Samtidig lovede man byrådet at 
spille gratis ved alle kommunale arrange-
menter.

Dette samarbejde er bevaret, idet byrådet 
til gengæld giver Byorkestret et fast tilskud.

Oprindelig var der mange unge medlem-
mer, men da de skulle over for at studere, 
måtte byorkestret lukke fra 1970 til 1978, 
hvor Langskov fik genoprettet orkestret. I 
1984 overtog Jørgen Korp Jensen diri-
gentstokken indtil sin død i 2011. Jørgen Vil-
lum Hansen og Ken Therkelsen har begge vi-
karieret, indtil orkestret fik Mogens S. Dam 
som fast dirigent i 2013.

Mogens fortæller, at ud over, at hans mor 
spillede klaver, hørte han musik hos sin 
gamle faster, Gerda Svendsen, hvor man 
spillede og sang for hinanden. Han sad un-

der bordet og spiste småkager, mens de 
voksne røg og drak whisky og skiftedes til at 
spille klaver.

Han begyndte at spille efter gehør og 
uden lærer, da han var fem år. Fra han var 12, 
gik han til klaver hos frøken Exsten, men 
øvede sig sjældent og blev derfor ikke no-
destærk. Men han hørte harmonier. Han var 
13, da han begyndte at spille til fester og kon-
firmationer fra 18–02.

I gymnasiet (Statsskolen) spillede han vi-
olin. Heller ikke her kunne nogen undervise 
ham. Organist Ethel Jensen underviste ham 
så i nodelæsning. Efter to år spillede de Hän-
dels violinkoncert for orgel og violin.

Jazzkvintet
I København dannede violinisten en 
jazzkvintet med Svend Asmussen som for-
billede. 

Da Mogens Dam var 24 år, søgte han ind 
på konservatoriet med klaver. Han lærte per 
gehør Chopins Polonaise i As-dur og blev 
optaget. Kun to kom ind! Det med noderne 
var et problem. Professor Ripling, en meget 
berømt norsk pianist, som var eftertragtet 
som solist på verdensmarkedet, blev hans 
lærer.

Mogens kunne kun det ene stykke. Da 
professoren opdagede dette, gik han i vrede, 
men da juryen på seks mand havde optaget 
ham, og det ville have været en yderst pinlig 
sag, hvis det kom nogen for øre, fik Mogens 
Dam et år til at lære noder. Senere fik han 
Herman Koppel og Anker Blyme som lærere.

Under sit sidste år på konservatoriet fik 
han job på Danmarks Radio som repetitør, 
bl.a. spillede man Prokofievs opera, Spilleren 
(undertegnede har selv hørt den på Metropo-
litan Opera for seks år siden. Det er en djæ-
velsk svær og meget disharmonisk opera).

Malmø
I 1983 blev Mogens Dam ansat på Malmø 
Stadsteater (i dag Malmø Opera), som den-
gang, ifølge ham selv, var Europas største 
opera.

Det var en international konkurrence 
med dirigenter fra hele Europa. Mogens di-
rigerede over 800 forestillinger på otte år. Så 
fik han en hjernesvulst og blev afskediget, 
men heldigvis havde han stadig sin stilling 
som lektor i ensembleledelse m.m. på kon-
servatoriet i Lund.

Efter syv års hård klaverøvelse genvandt 
Mogens sin virtuositet og blev kapelmester, 
bl.a. i Litauen og Det Ny Teater i København.

Han flyttede tilbage til Bornholm for to år 
siden, da han blev pensioneret fra Lund 
Konservatorium – og begyndte at dirigere 
byorkestret. Bornholms Tidende spurgte 
ham, hvordan det er.

– Det er både lettere og sværere. Det er 
sværere, fordi orkestret ikke reagerer så hur-
tigt på mine anvisninger, som et professio-
nelt orkester gør. Men betingelserne er jo 
nogle andre. Her er det sociale i centrum. 
Man skal finde en balance, hvor de yder de-
res ypperste, uden at man overskrider en 
grænse i kravene til dem, fortæller han.

– Utrolig positivt er den store varme og 
kammeratlighed, folk udviser. Jeg nyder at 
dirigere og at være sammen med Rønne 
Byorkester.

 i Rønne Byorkester
Rønne Byorkester har eksisteret i 54 
år. Mogens S. Dam er dirigent og Kaj 
Erik Mortensen er formand. Orkestret 
består af 20 medlemmer. 
   Nye medlemmer kan rette henven-
delse til Kaj Erik Mortensen, tlf.: 40 37 
89 21, eller hannekajerik@mail.dk. 
   Orkesteret øver om tirsdagen kl. 
19:30-21:30 i Musikhuzet. 
   Nye medlemmer er velkomne! 
   Man skal kunne spille i forvejen, 
men man behøver ikke at have spillet i 
orkester før.  
   Egnede instrumenter er: tværfløjte, 
klarinet, saxofon, trompet, kornet, 
horn, basun, tuba, tromme eller 
klokkespil.

 i Koncerter
• 17/5 Koncert i Joboland kl. 14.00 
• 24/5 Koncert i Ekkodalen kl. 7.00-
8.00 derefter fælles morgenkaffe.  
• 25/5 Gudstjeneste i Kyllingemoderen 
kl. 10.30-12.00 
• 4/6 Fugleskydning, Rønne Skydesel-
skab kl. 7.00 
• 5/6 Travbanen (Bornholms Brand 
Park) kl. 16.30 
• 23/6 Sankthans i Sorthat-Muleby kl. 
20.00 
• 28/6 Koncert i Bodils Kirke kl. 15.00-
16.00 
• 4/7 Rønne Handelsstandsforening, 
Store Torv Rønne kl. 11.00-13.00 
• 25/7 Rønne Handelsstandsforening, 
Store Torv Rønne kl. 11.00 -13.00 
• 28/7 Hasle Røgerierne kl. 18.00  
• 16/8 Svaneke kl. 17.00Rønne Byorkester. Privatfoto

Mogens S. Dam, pinsemorgen i Ekkodalen 2015. Privatfoto


