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Musikkorpset

Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist 

Lennart Blak Bager Jensen, klarinettist i Livgardens Musikkorps, 
er ikke en mand, der gør noget særligt væsen ud af sig. Han går 
stille med sine mange og store kvalifikationer, erhvervet gennem 
uddannelse, udfordringer og arbejde. I 33 år har han spillet klarinet 
i Musikkorpset, og sideløbende hermed har han arbejdet som in-
struktør, dirigent og dommer i musikkonkurrencer og – seminarer 
i Norge og Danmark og som dirigent i Hjemmeværnets Musikkorps 
Storstrømmen.
Lennart er født i Maribo 1954. Musikken førte ham til konservato-
riet i Hamburg som 17årig, og 8 år gik med klarinetstudier i Ham-
burg og Berlin indtil debuten med Hamburger Symphoniker. Deref-
ter var Lennart ansat i flere tyske orkestre. Han kom til Livgardens 
Musikkorps i juni 1983, og hans allerførste dag var selve 325 års 
jubilæumsdagen. Ilddåben var direkte i festparaden, et kæmpe op-
tog med alle danske musikkorps, hjemmeværnsorkestre og utallige 
gardere. Lennart skulle både marchere og spille den lille es-klari-
net, alt sammen helt nyt for ham ligesom uniformen og bjørnen. Det 
var en heftig 1. arbejdsdag, der også omfattede musik i Kgs. Have og 
festkoncert i Tivoli om aftenen. I 2008 spillede Lennart Blak også 
med til 350års jubilæet – det er en flot ring at slutte.

33 år i Musikkorpset 
– TID TIL PENSION
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Lennart blev rigtigt ansat i 1987, hvor han delte 1. pladsen ved kon-
kurrencen om den ledige stilling med Vibeke K. Lembke, der blev 
den første kvinde i musikkorpset. Da hun et halvt år senere flyttede 
til Århus Symfoniorkester, overtog Lennart pladsen fast. Lennart 
taler om de år som en opvågningstid, hvor kvinderne holdt deres 
indtog i den mandsdominerede livgarde-verden. Man var meget op-
mærksom på ligestilling, og andre forandringer var på vej med stør-
re seriøsitet omkring koncertproduktionerne, nu under ledelse af 
en kunstnerisk leder, Verner Nicolet. Marchorkestret udviklede sig 
til også at være et koncertorkester. Den positive udvikling afspej-
lede sig bl.a. i de mange amatørorketres beundring for Livgardens 
Musikkorps, de professionelle, der fortsat er kilde til stor inspira-
tion ude omkring, udtaler Lennart Blak. Som vision for fremtidens 

Følg med i Musikkorpsets kalender på www.livgardensmusik-
korps.dk. Her kan du se, hvornår musikkorpset spiller til para-
der og koncerter, læse historier fra hverdagen samt købe CD’er 
og LP’er i shoppen. Her er der også link til foreningen Livgar-
dens Musikkorps Venner, der får stadigt flere medlemmer. Som 
”ven” er der mulighed for at komme helt tæt på orkestret, fx 
som praktisk hjælper ved koncerter.

Musikkorps kunne han ønske 
sig større kontakt til de unge: 
gymnasier, skoler, musiksko-
ler, ungdomsorkestre – altså 
dem, der skal være fødekæden 
og sikre fagets fortsatte bestå-
en. ”Det er vigtigt at tage sin 
rolle som forbillede alvorligt. 
Kernepublikummet burde 
være dem, der skal overtage”.
De store forandringer, som 
Lennarts 33 år i Livgardens 
Musikkorps har budt på, har 
heldigvis været med sans for 
at holde på traditionerne. ”Det 
er med til at gøre os levende”, 
siger han.
At trille tommelfingre ligger 
ikke til den nygifte Lennart 
Blak, der bor med sin familie 
i Maribo. Den 1. april går han 
på pension fra Livgarden, men 
tiltræder snart en ny stilling: 
han søgte og fik jobbet som 
musiksagkyndig for alle hjem-
meværnets 15 musikkorps 
med både administrativt an-
svar og musikalsk ledelse. 
Musikkorpset ønsker Lennart 
alt godt i årene, der kommer, 
og siger tak for mange års god 
musik og godt samvær.


