
Alex Poul Riel er et unikum 
af mange grunde. Den mest 
oplagte er hans utrolige ta-
lent. Den anden er, at han er 
den eneste jazztrommesla-
ger i verden, der er uddannet 
damefrisør. 

Det er svært at forholde 
sig til, at han har forfinet sit 
talent for at klippe og vaske 
hår samtidig med, at han gik 
fra at være et stortalent til 
en eftertragtet stjerne, der 
optrådte med jazzlegender-
ne Bill Evans, Ben Webster 
og Dexter Gordon.

Alex Riel voksede op i et 
hjem, hvor der gemte sig 
stakkevis af 78’er-plader 
med Duke Ellington og Fats 
Waller. Alligevel lå det i kor-
tene, at han skulle være da-
mefrisør og ikke musiker.

- Min far var damefrisør, 
og derfor skulle jeg natur-
ligvis også være det. Han var 
ellers selv glad for at sidde 
og tromme på bordet eller 
en telefonbog ude i salonens 
køkken, fortæller Alex Riel 
og begynder at slå hurtige 
rytmer på bordkanten på ca-
féen skråt over for Jazzhus 
Montmartre, hvor karrieren 
begyndte for 50 år siden.

Alex Riels far måtte ikke 
spille trommer, da han kom 
fra et hjem med fem drenge 
og kun plads til kæft, trit og 
retning. Lige så striks var 
Alex’ far ikke, selv om der 

var trange kår under krigen.
- Selv om jeg var lille, kan 

jeg huske, at der kun var råd 
til vandgrød om fredagen. 
Jeg mindes også, at min far 
havde lavet en tromme af en 
tom kagedåse til mig, som 
jeg kunne gå med i en snor 
rundt om halsen. Jeg stod 
nede ved sporvognen og la-
vede fanfare, når han kom 
hjem fra arbejde. Jeg ser det 
for mig lige så tydeligt, siger 
Alex Riel og får blanke øjne 
for første gang under inter-
viewet.

Jørgen Ryg gjorde udslaget
Fascinationen for at tæmme 
trommer tog til i styrke. Men 
der var ikke noget at gøre. 
Alex Riel måtte lettere mod-
villigt i lære som damefrisør. 
Fire år med curlere, krøller 
og vandondulation.

- Dengang gjorde man, 
som far og mor sagde! Jeg 
ved godt, de ikke gjorde det 
for at genere mig. Efter to år 
var jeg dog klar over, det ikke 
gik i længden. Jeg var inde at 
se en film om trommesla-
geren Gene Krupa, hvor jeg 
tudbrølede. Gud, hvor jeg tu-
dede. Jeg spildte jo min tid. 
Jeg skulle være trommesla-
ger, og der var ikke en skid at 
gøre, fortæller Alex Riel.

Alligevel færdiggjorde 
han to år senere uddannel-
sen som damefrisør og be-

stod tilmed ”med ros”. Der-
efter sagde hans far til ham, 
at hvis han kunne bevise, 
han var en bedre tromme-
slager end damefrisør, måt-
te han blive musiker.

En aften var faren inde at 
høre Alex Riel deltage i en 
jamsession på én af Køben-
havns mange jazzklubber. 
Efter koncerten kom skue-
spilleren Jørgen Ryg over til 
bordet og sagde til Riel se-
nior:

- Er det din knægt? Sørg 
for, at han bliver ved med at 
spille trommer. Han er ski-
degod!

Det hjalp på farens tvivl, 
og derefter var det lettere for 
den unge Alex Riel at foku-
sere på musikken.

- Jeg nåede ikke at bruge 
min frisøruddannelse til 
særlig meget. Men det har 
lært mig at møde til tiden 
uanset, hvor i verden jeg skal 
spille. Det er ikke alle musi-
kere, der kan det. Derudover 
kan jeg give en helt ubeskri-
velig ansigtsmassage og va-
ske hår, så englene synger. 
Selv damer med sminke får 
ikke en dråbe vand i ansig-
tet, understreger Alex Riel 
og ler.

Græd hos mor og far
Mens han var i lære, spille-
de han i Cirkusrevyen, hvor 
Preben Neergaard, Buster 
Larsen, Christian Arhoff og 
Max Hansen stod på scenen. 
En damefrisør havde først 
fri klokken 20 om fredagen, 
hvilket betød, at Alex Riel 
havde en kammerat venten-
de uden for salonen i en bil, 
så han i huj og hast kunne 
drøne gennem København 
og nå frem i tide.

- Jeg fik lov at gå lidt før, 
og min chauffør vidste lige, 
hvor man kunne køre gen-
nem ensrettede gader og 
spare lidt tid. Han kørte som 
død og helvede og satte mig 
af lige bag ved teltet, så jeg 
kunne smutte ind under telt-
dugen og direkte ind bag 
trommesættet. Publikum 
så overraskede ud, når jeg 
pludselig sad dér, og vi gik 
i gang med at spille præcis 
kl. 20. Sådan gjorde vi hver 

fredag aften i to sæsoner, 
fortæller Alex Riel og bliver 
helt forpustet ved tanken.

Inden han begyndte at 
spille fast på Montmartre, 
havde han en kort og knap 
så glorværdig karriere ved 
militæret. 

- Jeg fik seneskedehin-
debetændelse og sprang 
begge mine trommehinder 
på grund af kulde. Det sid-
ste gjorde ufatteligt ondt, og 
jeg lå hjemme hos min far 
og mor og græd, selv om jeg 
skulle være taget på mili-
tærhospital. Sikke en balla-
de, konstaterer Alex Riel og 
himler med de lyseblå øjne.

Skulle lyde som Ringo Starr
Den unge jazzmusiker havde 
masser at kæmpe med rent 
musikalsk de første år. Han 
orkede ikke at diske op med 
det, folk kendte i forvejen. 
Han ville eksperimentere og 
var kronisk nysgerrig. 

- Jeg behøvede ikke et 
stempel som ”moderne” og 
være ”med på noderne”. Jeg 
kunne spille nogle meget 
svære figurer, som mange 
mente ødelagde for meget. 
Især hvis der var tale om 
swingjazz, var den helt gal, 
fortæller Alex Riel, der ef-
ter to år som husmusiker på 
Montmartre stablede et nyt 
band på benene sammen 
med brødrene Thomas og 
Anders Koppel for at få no-
get luftforandring.

Planen var, at de skulle 
kaste sig over en ny form for 
rocket eksperimentalmusik.

- Jeg var blevet dødtræt 
af jazz og hele miljøet med 
stoffer og druk. Der skulle 
ske noget nyt, og Koppel-
brødrene havde 20 originale 
sange klar, som blot skulle 
indspilles. Det kunne man 
tjene rigtig gode penge på, 
tænkte Alex Riel. 

I det nye band skulle han 
spille ”beat”, der bestod af 
helt andre og langt mere 
simple rytmer, end han var 
flasket op med i jazz. For 
ham føltes det som at gøre 
næsten ingenting, hvilket 
gav ham lyst til at lege mere 
og få noget rutine inden for 
en genre, han ikke kendte 

meget til.
- Vi skulle bare lige finde 

en ny forsanger, da Lone 
Koppel ikke havde tid al-
ligevel. Jeg tog ud og så en 
ung pige, der hed Annisette 
fra bandet Dandy Swingers. 
Da hun sang ”River Deep, 
Mountain High” fik jeg et 
chok. Hold da kæft, det var 
simpelthen fremragende. 
Hende skulle vi have fat i, 
men hun ville ikke til at be-
gynde med. Først da hun fik 
Jens Rugsted og Flemming 
Ostermann med, gav hun 
sig, forklarer Alex Riel.

The Savage Rose øvede et 
helt år, inden gruppens før-

ste selvbetitlede album ud-
kom i 1968. Bassisten Jens 
Rugsted var ikke helt tilfreds 
med Alex Riels spil, der var 
for eksperimenterende og 
ustruktureret.

- Hvis det ikke lød som 
Ringo Starr, var det ikke i 
orden med Jens. Men jeg er 
jo slet ikke sådan en type 
trommeslager. Jeg minde-
de mere om Mitch Mitchell, 
der spillede med Jimi Hend-
rix. Han var også oprindelig 
jazztrommeslager, fortæller 
Alex Riel.

Fik nok af politik
I sommer gav Alex Riel en 
koncert i Liseleje, som Jens 
Rugsted overhørte. Efter-
følgende roste han for før-
ste gang Riel for hans måde 

Sensitiv superstjerne
■■ Den■danske■trommeslager■Alex■Riel■har■

spillet■sammen■med■verdens■absolut■bedste■
jazzmusikere■og■sad■med■stikkerne■i■The■
Savage■Roses■og■Sebastians■storhedstid

■■ Den■71-årige■verdensstjerne■bliver■ikke■kun■
rørt■af■at■spille■musik.■Han■bliver■bevæget■af■at■
tale■om■den

Alex Poul Riel, født 13. 
september 1940 på Frede-
riksberg.
Uddannet damefrisør i 
1961 og få år senere ansat 
på Jazzhus Montmartre.
Gennem årene har han 
spillet sammen med en 
række af jazzens store 
navne: Bill Evans, Niels-
Henning Ørsted Pedersen, 
Ben Webster, Dexter Gor-
don, Stuff Smith, Wild Bill 
Davison, Eddie Lockjaw 
Davis, Monica Zetterlund 
og Svend Asmussen.  
Han var medlem af The 

Savage Rose fra 1967 til 
1972. Han spillede derefter 
sammen med Sebastian 
fra 1972 til 1979.
Hans gudsøn er tromme-
slageren Stefan Pasborg 
fra trioen Ibrahim Electric.
Santa Cruz er et fusions-
rockband, der har udgivet 
to albummer med egne 
kompositioner.
www.alexriel.dk
www.myspace.com/ 
alexriel
www.myspace.com/ 
santacruzdenmark

Alex Riel

[ Det betyder utrolig meget, at jeg jævnligt får 
behandlinger, som er en form for dybdegående, 
holistisk massage. Det er lidt som at få et ser-
viceeftersyn for mig. Takket være gymnastikken 
og massagen er jeg vist i rigtig god form af en 
71-årig at være.
Alex Riel
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