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Dagens portræt

Østtysk saxofonist 
fandt sin plads  
i musikken på 
dansk efterskole

Af Chr. Rimestad 
cr@hsfo.dk

Sarah Elgeti kan stort set 
hver dag stå op til en godt 
booket kalender. Og det 
giver bestemt ikke sig selv, 
når man som hun har  
besluttet at bruge sit liv på 
at spille jazz.

Hun underviser, hun 
øver, og hun ikke mindst 
spiller. Som på fredag,  
når hun sammen med sin 
kvintet indtager scenen  
i Horsens Sejlklubs  
Restaurant, parat til at 
invitere de lokale Jazzhors-
medlemmer indenfor i sit 
musikalske univers.

Med i sin bagage bringer 
hun en usædvanlig historie 
om en opvækst i et dengang 
meget lukket Østtyskland, 
der fra starten prøvede at 
ensrette sine børn. Så på 
dagsplanen stod socialis-
tiske sange og historier  
om helten Honecker, der 
reddede Tyskland fra nazis-
men. Historier, hvis hulhed 
alt for klart afsløredes, da 
muren faldt, og de to Tysk-
lande blev genforenet.

- Den drøm, socialismen 
formidlede, kunne vi børn 
godt forstå. Men vi forstod 
også, at pædagogerne og de 
voksne efter Øst- 
blokkens fald sagde noget 
helt andet. Det gav en  
mærkelig stemning. Det var 
et enormt tillidsbrud, siger 
hun.

Mange genrer
Sarah Elgeti klarede sig fint  
i skolen, men blev aldrig 
rigtigt fanget af undervis-
ningen. 

I stedet endte hun på den 
nu nedlagte Starreklinte  
Efterskole i Odsherred, 
fordi hun her kunne kaste 
sig ud i musikken for en be-
taling, som også en østtysk 
lønningspose magtede.

At det så viste sig, skolen 
hørte til Tvind-imperiet, og 

at eleverne måtte arbejde 
for undervisningen, rykker 
ikke ved, at den da 14-årige 
Sarah på skolen opdagede 
sin plads i tonernes verden. 
Til en start på bas og guitar, 
men da der manglende en 
saxofonist i skoleorkestret, 
skiftede hun over og fandt 
i instrumentet “en enorm 
ro”, som hun siger.

Efter Starreklinte fortsat-
te Sarah Elgeti på musikalsk 
grundkursus (MGK) i Hol-
bæk, der lægger op til en 
fortsættelse på et konserva-
torium. Men så langt nåede 
den unge saxofonist ikke.

- Allerede mens jeg gik på 

MGK, begyndte jeg at spille 
meget og havde så mange 
job og så meget undervis-
ning, at jeg kunne leve af 
det. 

- Desuden kunne jeg som 
tysk statsborger ikke få SU. 
Så det ene tog det andet, 
og derfor blev det aldrig til 
noget med at søge ind på 
konservatoriet. I stedet har 
jeg deltaget i kurser og  
i masterclasses, som min tid 
nu har tilladt det.

I Holbæk fandt Sarak 
Elgeti et frodigt jazzmiljø, 
koncentreret omkring by-
ens jazzklub og spillestedet 
Elværket.

Gennem sine efterhån-
den mange år i byen har 
hun selv taget del i mangt 
og meget - også i genrer 
som rock, pop, klassisk og 
som teatermusiker.

Men i centrum står  
stadig den musik, hun selv 
begyndte at skrive, allerede 
mens hun gik på efterskole. 
Musik, der bl.a. tager afsæt  
i hendes eget liv.

Et udvalg kom sidste år 
på albummet “Into The 
Open”, indspillet med  
Sarah Elgeti Quintet for 
egen regning.

- Det er jo den vej, det går 
nu om dage, hvis man selv 
vil styre resultatet og behol-
de rettighederne til musik-
ken, konstaterer hun.

Efterfølgende fandt hun 
et pladeselskab, som ville 
sende albummet ud. Derfra 
har bølgerne bredt sig til 
udlandet, ofte med Sarah 
Elgeti til selv at skubbe på. 

Besværligt, men...
Alt sammen holder det 
den unge saxofonist fast i 
overbevisningen om, at hun 
har valgt den rette vej - også 
selv om den kan være både 
bulet og besværlig at færdes 
på.

Oven i købet har hun  
hen ad vejen føjet tvær- 
fløjten og klarinetten til de  
instrumenter, hun mestrer, 
hjulpet på vej af klassiske 
musikere, som hun har gået 
til timer hos.

- Jo, jeg bruger rigtig me-
get tid på at øve. Men det er 
det, jeg har valgt til at fylde 
mit liv. Jeg har det dejligt 
med at spille og udforske 
musikken. Og jeg nyder, når 
folk kan li’ min musik. Num-
rene er jo mine hjertebørn.

Og selvfølgelig må man 
spørge, om Sarah Elgeti helt 
har lagt Tyskland bag sig.

- Ja, når det handler om 
at bo, har jeg, siger hun. 
Min musikalske opvækst 
har fundet sted i Danmark, 
og jeg har det rigtigt fint 
med at bo her - samtidig 
med at jeg gerne kommer 
i Tyskland, for dér har jeg 
stadig familie, og fordi tyske 
jazzfans også gerne vil lytte 
til min musik.

Jazz til et helt liv 70 Erling Kjeldsen  
Lindeballe

I dag fylder Erling Kjeldsen, 
Åstvej 71, Lindeballe,  
Gadbjerg, 70 år.

70 Hans Flensburg  
Brakker

På fredag fylder  
Hans Flensburg, Brakker, 
Egtved, 70 år.

70 Aase Sørensen  
Egebjerg

I morgen fylder Aase  
Sørensen, Vesterhøjsvej 21, 
Egebjerg, Horsens, 70 år. 

Hun arbejdede som  
sygehjælper og plejer  
på sygehuset og på 
Præsthøjgården i Horsens, 
og i dag er hun en  
aktiv pensionist, der bl.a.  
fungerer  som ”moster”  
på Industrimuseet,  
hvor hun og andre  
frivillige laver smagsprøver 
til gæsterne i arbejder-
boligerne. 

Fødselaren sidder  
desuden i bestyrelsen  
i Socialdemokraternes  
partiforening i Hatting- 
Torsted, og hun er  
kasserer i bestyrelsen  
for FOA’s seniorklub.

Krydsogtværser, læsning, 
madlavning og rejser er  
andre interesser - senest 
har hun og ægtefællen  
Søren været på rundrejse  
i Thailand. 

Ægteparret har børnene 
Connie og Kim samt  
to svigerbørn og fire  
børnebørn.

Der er kaffe på kanden  
i privaten på fødselsdagen 
fra kl. 9.

65 Jens Christensen  
Skanderborg

I dag fylder Jens  
Christensen, Alleen 29, 
Skanderborg, 65 år. 

Han er på 26. år formand  
for Skander-
borg Hånd-
bold, og  
i 14 år har 
han siddet  
i Divisions-
foreningen  

Håndbolds bestyrelse - de 
seneste år som formand.

Fødselaren har været 
med til at placere  
Skanderborg på håndbold-
kortet, og til at bestride  
det store frivillige arbejde 
kan han trække på sine  
erfaringer som byråds-
medlem og fritidsnævns-
formand i Skanderborg  
i 1974-1978 og 1982-1985, 
som viceborgmester og som 
salgsdirektør og medejer af 
Silkeborg Bogtryk.

Han får opbakning på 
hjemmefronten fra Emma, 
og deres tre sønner,  
Morten, Peter og Lars, har 
sørget for nye håndbold-
spillere til Skanderborg.

Tre af de fem børnebørn 
er i fuld gang som  
ungdomsspillere,  
og der skal meget vigtige 
møder til for at holde  
Jens Christensen væk fra 
tilskuerpladserne.  ToRbEn

40 Jens Ole Madsen  
Grejs

På fredag fylder Jens Ole 
Madsen, Bindeleddet 1, 
Grejs, 40 år.

Han er graver ved Grejs 
Kirke.

Fødselsdag

Når Sarah Elgeti  på fredag kl. 20 spiller i Horsens Sejlklubs  
Restaurant, vil hendes egne numre fylde godt på repertoiret.  
- Men vi blander også nogle standardnumre ind, fortæller hun. 

”Tyskland, England og senest USA lytter 
nu med - derovre skrev anmeldere om 
“en af de bedste debut-jazzudgivelser i 
2012” og “endnu et dansk vidunder, som 
dukker op på den internationale scene.”

Om Sarah ElgEti

Ove Kjeld Pedersen,  
Chr. Richardts Vej  
i Fredericia, er død, 77 år. 

Han stammede fra  
Fredericia, blev udlært  
tømrer og etablerede sene-
re sit eget firma, Oves Gulv-
lægning, som han drev fra 
privaten på Spicavænget.  
Siden blev han som gulv-
mand knyttet til BT Gulve.

Ove Kjeld Pedersen, der  
gik på efterløn som 60-årig, 
var kendt som en ivrig lystfi-
sker og jæger - sidstnævnte 
gjaldt både vildt og lerduer.

Han nød også at arbejde i 

haven, og sammen med  
hustruen Karen rejste han 
en del sydpå, og parret  
var i sommerperioden  
fastliggere på camping-
pladsen i Bogense. 

For ca. et år siden fik Ove 
Kjeld Pedersen konstateret 
kræft, og hverken stråle-  
eller kemobehandlinger 
kunne få bugt med  
sygdommen.

Ud over sin kone efterla-
der han døtrene Jette, Lene 
og Hanne, som alle bor i 
Fredericia, samt syv børne-
børn og fem oldebørn. MADS

Dødsfald

Yvette Struwe, Jelling,  
er tiltrådt som marketing-

koordinator 
i Den Jyske 
Spare-
kasses  
hoved- 
kontor i 
Grindsted.

I 1986 blev hun grafiker-
elev på Jelling Bogtrykkeri, 
senere PrinfoVejle, hvor 
hun arbejdede frem til 
2007. 

Undervejs tog  
hun grunduddannelsen  
i markedsføring og  

kommunikation på  
IBC Kolding, og i de  
seneste fem år har hun  
været marketing- 
koordinator hos  
Lund & Sørensen A/S  
i Vejle. 

Yvette Struwe bor  
sammen med ægtefællen 
Hans og tre børn. 

Fritidsinteresserne  
omfatter bl.a. design, mode 
og film, og hun holder  
sig i form med løbeture  
i skoven og zumba.

Ansættelse

Vores alt opofrende lille mor,
svigermor, farmor og Olde 
Mary Smidstrup

er stille sovet ind i hjemmet.

* 24. oktober 1920    † 14. januar 2013

Gerda, Peter, Bjarne og Oda
Kristine, Henriette

Nicoline

Begravelsen finder sted fra Korning Kirke
fredag den 18. januar kl. 13.00.

Korning

Viborg

Min elskede mand
vores kære far, svigerfar og morfar

Preben Møller
* 7. april 1938

er stille sovet ind i hjemmet
Tapdrup, den 14. januar 2013

Emma
Annette

Inge og Jacek
Maibritt og Mikkel
Sigrid og Meriam

Marie og Jens
Begravelsen finder sted fra Tapdrup Kirke

lørdag den 19. januar kl. 14.00


