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Tom Prehn
En musiker, som jeg ikke mødte ude i det aarhusianske jazzmiljø, var komponisten og pianisten
Tom Prehn, som også gik på konservatoriet. Jeg havde hørt Toms kvartet med Fritz Krogh (sax),
Poul Ehlers (bas) og Finn Slumstrup (trommer) og var meget begejstret for deres musik, som
dengang af omverdenen blev opfattet som avantgardistisk. I 1968 arbejdede Tom og jeg sammen
om den store ’Flik Aktion’ til UNM, og Tom inviterede mig med i en ny gruppe, hvor den fine
trommeslager Preben Vang afløste Finn Slumstrup og Finn Sigfusson afløste Poul Ehlers.
Jeg begyndte at spille vibrafon, og efterhånden udviklede vi en form, som man vel bedst kan
beskrive som musikteater, hvor musik og scenisk ageren var ligeberettiget. Denne form var
tidligere blevet dyrket af partiturkomponister som Ligeti (’Aventures’, 1962) og Kagel (’Pas de
cinq’, 1965) men i Tom Prehns Kvartet plus mig var vores udgangspunkt jazz og improvisation.
Desuden viste det sig, at vi scenisk kunne noget sammen. Tom har på sin hjemmeside selv
udtrykt det sådan: ”Fuzzys sprudlende figur og mit fyrtårn skabte kontrast i et scenisk
spændingsfelt, der gav rum for både alvor og spas. Hans og mine kompositioner spillede
sammen og overlappede hinanden i forestillinger på halvanden til to timers varighed uden
pause. Scenegangen tillod musikerne at spille sig selv, uden komedie. En skuespiller ville hér
være faldet igennem. Og musikken, som bandt det hele sammen, den foregik her og nu, og aldrig
mere som i går”.

Et højdepunkt i dette samarbejde var vores
forestilling ved Warsaw Autumn–festivalen i
1970. Årsagen til at vi var blevet inviteret var, at
komponisten Lutoslawski havde oplevet os i
Aarhus, da han var gæstelærer på konservatoriet.

Til koncerten i Warszawa havde vi komponisten Gunner Møller Pedersen med som tonemester,
og ud over de teatermæssige elementer anvendte vi dias–projektioner og film af Poul Ib
Henriksen.
Forestillingen begynder med, at jeg kommer ind på scenen i næsten totalt mørke. Jeg finder
forskellige instrumenter, som jeg prøver, men for hver gang, for hvert instrument, kommer den
frase, jeg lige har spillet, tilbage i højttalerne igen og igen, som et ekko jeg ikke kan standse.
Stemningen bliver mere og mere kaotisk, ekkoerne bygger sig mere og mere op, og i min kvide
griber jeg en telefon, der står på flyglet, for at ringe efter hjælp.
På et filmlærred ser man nu de andre orkestermedlemmer i gang med forskellige gøremål: Tom
skriver noder, Preben Vang fisker, Finn Sigfusson ligger på operationsbordet med læger omkring
sig, og Holger Laumann (som vi havde indforskrevet til lejligheden) er i gang med at charmere
en yndig pige (Anne Linnet) i det fri.
Gudskelov har de alle adgang til en telefon og iler til undsætning. Preben ror stumfilmsagtigt i
land, Holger springer op på en hest og galopperer af sted, og Finn ser man løbende ud af
hospitalet med sin seng på ryggen, forfulgt af læger og sygeplejersker. I den tilstand ankommer
de alle til koncertsalen (Holger dog uden hest) og springer op på scenen, derefter lys og en
inciterende jazzvals, som er begyndelsen til et absurd og medrivende stykke musikteater.
For at sige det lige ud: vi var en sensation, og det var herligt.
I begyndelsen af 1970erne blev jeg gift og flyttede til København, og da jeg samtidig blev
involveret i en bunke projekter i Sverige og Tyskland, skiltes Toms og mine veje af praktiske
grunde. Jeg betragter perioden med Tom som en meget inspirerende del af mit liv og det
specielle, vi kunne sammen på en scene, som noget helt unikt.

