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brenner for musikken: Øystein Sjøvaag Heimdal er femte generasjon tjømling og bor i Maries vei på Holtane. Foto: Sven Otto Rømcke
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Komponerer
et liv med musikk
Han har blåst fanfarer for kongefamilien og undervist Tine Thing Helseth på
korpsseminar. Hans verk spilles mye i janitsjarlandene Tyskland, Østerrike
og Sveits. Tjøme kommunes kulturpris fikk han blant annet for sin innsats
med å sikre rekruttering til skolemusikken.
Øystein Sjøvaag Heimdal har hovedfag i musikkvitenskap. Hovedoppgaven
skrev han om å arrangere pop- og rockemusikk for skolekorps. Med det slo han
an tonene for sitt yrkesliv.
Nå er han inspektør i halv stilling ved
kulturskolen, i det som etter hvert skal bli
Færder kommune, instruktør og dirigent
for aspirant- og juniorgruppen i Tjøme
skolemusikk, musikklærer, komponist og
arrangør. Virket som musikklærer og
korpsleder fyller den andre halvdelen av
stillingen hans. Det er en kombinasjon
han trives godt med.
Han rives litt i de forskjellige retningene. Det er givende å administrere deler av
kulturlivet i de to øykommunene, og det
gir mye å lære opp og lede korpsmusikere, men det går utover hans kunstneriske
sider. Han får mindre tid til å komponere,
arrangere og ta oppdrag som musiker.
Øving blir det også for lite av. Han har jo
en trompet han skal holde varm.
Nå er han godt i gang med et nytt semester både i kulturskolen og i korpset. Våren
er travlest fram til påske. Når mai kommer, er forberedelsene gjort. Det er nå på
vinteren det er mye ekstra i form av helgejobbing og seminarer.
På dagtid i uken er han mest inspektør
og korpsinstruktør. I tillegg er han litt frilansdirigent og dommer i korpskonkurranser. Det blir helgearbeid av slikt. Og så
er det noen noteutgivelser å ta hånd om.
Det finnes allerede rundt førti komposisjoner og arrangementer fra hans hånd på
noter, og hans komposisjoner spilles i utlandet, ikke minst i janitsjarlandene
Tyskland, Østerrike og Sveits.
Samtidig gjelder det å ha tid til familien.
– Det hjelper litt at de to eldste barna
spiller i aspirant- og juniorkorps på Tjøme. Jeg ser dem på jobb, og foreløpig setter både de og jeg pris på det, sier han.
Heimdal legger vekt på at han ikke har
det travlere enn folk flest, og er bevisst på
at han ikke skal klage over å ha mye å gjøre.
– Men hvilke oppgaver er egentlig viktigst?
– Alle oppgavene er viktige, men viktigst for meg er vel strengt tatt de oppgavene som ikke er faste. Altså komposisjon
og spilling. For lokalsamfunnet her ute er
det viktigste at jeg jobber i Tjøme skolemusikk, mens sjefen for kulturskolen synes at den jobben jeg gjør som inspektør
er viktigst. Det morsomste er spilling og
komponering, men det har nok litt sammenheng med at jeg ikke gjør det fast og
mye.
Det overordnede er at han får jobbe
med ting som har interessert ham hele livet, og sammen med folk som brenner for
det samme.
Ulempen er at han ikke får jobbe med
hobbyen sin lenger. For ham er ikke musikk hobby. Det er jobb. Så tar han igjen
behovet for hobbyvirksomhet om som-

meren i familiens 30 fots båt, som har soveplass til alle de fem familiemedlemmene.

gjelder å konvertere pop og rock til korpsmusikk.
Heimdal vil også at de unge musikerne
skal spille musikk de ikke kjenner fra før.
Derfor blir det en del originalmusikk fra
norske komponister. Selv komponerer og
arrangerer han mye tilpasset til de enkelte
korpsene.

Da Øystein Sjøvaag Heimdal fikk Tjøme
kommunes kulturpris i 2013, var mye av
begrunnelsen at han har arbeidet systematisk med rekruttering til skolemusikken på Tjøme. Det er ingen enkel oppgave
i en tid der korpsrektrutteringen svikter, Øystein Sjøvaag Heimdal kom inn i
musikken og begynte å spille i Tjøme skoog mange korps blir lagt ned.
lemusikk som tiåring, høsten 1982. Han
– Hvordan har du klart det?
– Jeg har arbeidet aktivt med rekrutte- var nok noe inspirert av foreldrene som
ringen og vært bevisst på at korpset skal hadde truffet hverandre i Tjøme skolevære synlig i lokalsamfunnet i hele kom- musikk, og så hadde han sluttet med fotmunen, og særlig på Lindhøy skole. I til- ball fordi han var så dårlig.
Han fikk utdelt en kornett, og selv om
legg er øvelsene for aspirant- og juniorkorpsene lagt i SFO-tid. Da kommer elev- han begynte litt sent, lærte han ting fort
ene rett fra skolen til øvelsen. Det har og kom opp på et ok nivå relativt kjapt. Etvært en viktig faktor til at vi kan gjøre det. ter hvert spilte han i Nøtterøy MusikkDet har vært mulig fordi Heimdal har korps, storband og andre band, tok mustillingen i kulturskolen, og fordi skolen sikklinjen på det som nå er Greveskogen
videregående skole og spilte i russerevysynes det er en fin løsning.
– Dessuten er det mange foreldre som en der.
Så ble det Tonheim folkehøyskole. Det
setter pris på at vi gjør det på den måten.
Det redder hverdags-kabalen, og det gjør var i musikkmiljøet der at han oppdaget
at vi rekrutterer flere og beholder dem ut hvilken vei han skulle gå. Der gikk han
blant andre sammen med Marius Roth
over de to, tre første årene.
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og la på et melHeimdal
er opptatt av at det skal være kvalitet i lomfag i historie.
Så jobbet han litt i korpsbevegelsen i
alle ledd. Både i korpset og i kulturskolen
møter barna profesjonelle instruktører og Oslo før han vendte tilbake til Tjøme
lærere fra dag én. Nivået skal være høyt, 2005. Der lå ikke noe klart for ham, og han
og han utfordrer de yngste musikantene, måtte jobbe seg inn i miljøet.
stiller krav og venter at de skal klare relaHele tiden har han komponert. En del
tivt mye.
– Jeg syr ikke puter under armene på av musikken spilles relativt mye. Det gjelungene. Noen synes at jeg er for streng, der ikke minst «Prinsessemarsjen» som
men mange foreldre setter pris på at bar- han skrev da arveprinsesse Ingrid Alexandra ble født.
na får noe igjen for å være med i korpset.
– All musikken jeg har komponert og
– For å holde på medlemmene, må
korpset følge med i tiden. Vi kan ikke få et utgitt, er skrevet til noen først. Juniorkorps til å lyde som et rockeband, men korpset i Tjøme skolemusikk har urframdet skal låte bra nok til at det er kult å spil- ført mye som spilles av andre senere. Utgangspunktet er ofte at jeg trenger mule rockelåter i korps, sier Heimdal.
Da hjelper det å ha en instruktør og diri- sikk til mitt eget ensemble. Det utvikler
gent som har spesiell kompetanse når det seg så til ting som blir egne utgivelser. Jeg

har laget flere flersatsige suiter. De har
korte satser, og det fungerer godt i unge
korps.
Da vi var på besøk ,jobbet han med verk
som skulle utgis og være klare i slutten av
februar. Blant annet et verk som skal spilles inn av Sjøforsvarets musikkorps i Bergen og en «Eventyrsuite» som skal utgis i
høst. Selv er han veldig fornøyd med «Piratsuite», som er fire satser for juniorkorps. Den spilles mye, og musikantene
liker å spille den.
Av ting han har deltatt i på egen hånd,
nevner Tjøme-musikeren at han var med
i orkesteret under Tom Waits-forestillingen «In The Neigbourhood» som Thesbiteateret satte opp for å feire Nøtterøy kulturhus sitt 20-årsjubileum i 2014.
– Det var gøy og litt utenfor komfortsonen, og jeg skulle gjøre gjerne gjøre mer
av slikt, sier Heimdal, og forteller at han
også spiller i Tjøme storband, som er bra
når man tenker på hvor lite de øver.
Han er dessuten blitt med i en messingkvintett med musikere fra hele Vestfold;
musikkutdannede folk som ikke lever av
å spille.
I skolemusikken på Tjøme har han
hatt flere elever han har fulgt, og som
kommer opp på et visst nivå og blir lokale
stjerner. Det gjelder blant andre Oscar
Almquist som er i ferd med å slå igjennom
som lokal hip-hop-helt. Han startet i Tjøme skolemusikk og spiller der fortsatt.
Dessuten tar tidligere musikanter fra Tjøme musikkutdannelse eller er i Gardemusikken.
Heimdal skrev en kongefanfare til kongeparets besøk på Verdens Ende i 2012, og
spilte den sammen med tre flinke musikere fra Tjøme skolemusikk. I 2015 spilte
hele korpset for dronning Sonja under åpningen av Nasjonalparksenteret på Verdens Ende, og hun stoppet og hørte på
aspirantene som bare hadde hatt instrumenter i tre uker.
– Vi opplever at skolemusikken blir
brukt og er synlig. Lokalsamfunnet er
opptatt av korpset. Slik er det på Nøtterøy
også, sier mannen som underviste Tine
Thing Helseth på seminar mens hun fortsatt spilte i korps og senere har spilt i orkester bak både henne og Ole Edvard Antonsen.
– Etter hvert kan jeg tenke meg å bruke
mer tid på å komponere, arrangere og
spille, sier Heimdal, men jeg synes det er
en enorm tilfredsstillelse å jobbe med noe
som gleder så mange.
– Jeg tror korpsbevegelsen har en god
framtid, men det forutsetter at vi fortsetter å prioritere kvalitet i undervisningen.
Vi må huske på at korpsopplæring dreier
seg om kvalitet og samspill. Og det må
skje i samarbeid med kulturskolene, mener ildsjelen.

Sven Otto Rømcke

