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YrKe Podie-inspisient

JeG VAr lei av å stå i butikk og å jobbe i helger
og ferier. Jeg solgte noter og har alltid likt klas-
sisk musikk, og jeg spiller horn i Oslo Symfo-
niorkester. En sambygding av meg fra Ås tipset
meg om jobben som podie-inspisient i Oslo-
Filharmonien, da den var ledig i 1985. Og da
gikk det fort, jeg var på plass i Oslo Konserthus
én og en halv uke etterpå.

Jobben består først og fremst av rigginger. Og
etter å ha båret en del store instrumenter i Oslo
Konserthus, har jeg bygget opp en del erfaring.
Jeg har opparbeidet meg et eget harpegrep, og
jeg er god på å flytte flygel gjennom døråpninger
der ingen skulle tro at akkurat det var mulig å
gjøre. Det skal bare litt triksing til.

Om riggingen tar på? Ja, jeg kjenner det i
knærne, men ryggen har taklet det greit.

Da jeg begynte for 24 år siden, var det Mariss
Jansons som var sjefdirigent. Han var fantastisk
å jobbe med, men ekstremt kravstor og ekstremt
opptatt av detaljer både overfor seg selv og an-
dre. Og hvis det var noe du ikke hadde gjort
riktig, fikk du høre det.

En av Jansons’ kjepphester var å finne den
perfekte plassen for musikere som spilte off-
stage, altså ikke på scenen. Derfor måtte en kor-
nettist og jeg gå rundt omkring i konsertsalen
i Luzern mens han sto på scenen og ropte og
kommanderte oss. Det tok en stund før han fant
den perfekte plassen. Det var typisk ham.

André Previn var mer avslappet. Han kunne
bare klappe meg på ryggen og berolige meg,
hvis vi hadde problemer med å rigge ferdig.

Sjefdirigenten i dag, Jukka-Pekka Saraste, er
en typisk finne og er med andre
ord ikke så ivrig med ord når han
snakker. Men han har en særhet
som vi må rette oss etter. Når
han har dirigert konserten fer-
dig, skal han ha et glass nyåpnet

pils. Da må jeg stå klar med glasset, slik at han
får det med én gang han går av podiet.

På konsertene holder jeg meg bak scenen
sammen med solistene. Og jeg pleier å få en god
tone med de fleste. Pianisten Hélène Grimaud
var veldig søt, synes jeg, og vi fikk god kontakt.

Da var det vanskeligere å få kontakt med Anne-
Sophie Mutter. Hun virket reservert, men hadde
nok et behov for å beskytte seg, siden hun er så
kjent. Men inntrykket snudde etter at jeg ble be-
dre kjent med henne. Det var etter at hun giftet
seg med Previn og ble med oss på turné.

Og så må jeg ikke glemme blomsterbuket-
tene. Jeg er ikke opptatt av blomstertyper og far-
ger når jeg bestiller. Jeg bare sier hvor mange
buketter jeg skal ha.

Når vi er på turné, har jeg ansvar for en trai-
ler med 60-80 kubikk av instrumenter. Da kan
alt skje. Én gang nådde ikke traileren med in-
strumentene fergen fra England til Irland. Trai-
lersjåføren prøvde å nå konserten ved å ta en
omvei gjennom Nord-England, men det gikk
ikke. Det endte med at han måtte chartre et fly
med instrumentene, og noen av musikerne
startet konserten med å spille kammermusikk
i hverdagsantrekk.

På en turné i Sør-Amerika endte jeg opp med
å jobbe i hele 36 timer. Den dagen pakket jeg
instrumenter, rigget opp og ned i Buenos Aires
og i Sao Paulo. I tillegg måtte vi gjennom flere
timers treg tollbehandling på flyplassene. Da
var jeg veldig fornøyd med å slippe konserten
og heller legge meg under dynen.

Jeg jobber med folk som nesten daglig skal
være på sitt beste, de går nærmest opp til eksa-
men hver dag. Derfor går det av og til ei kule
varmt. Men det går greit. Jeg er nok egentlig blitt
litt hardhudet av å jobbe her.

a-magasinet@aftenposten.no
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Jeg pleier å si at jeg befinner meg i støtte-
apparatet til Oslo-Filharmonien.

Orkester-riggeren


