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musik Alex Riel

at spille på og nævnte netop 
Mitchell som reference.

- Jeg havde kun set Jens en 
enkelt gang eller to, siden vi 
spillede sammen i The Sa-
vage Rose for 40 år siden. Vi 
græd begge som pisket, da 
vi mødte hinanden. Det var 
fandeme hyggeligt, sukker 
Alex Riel og tørrer øjnene.

Jens Rugsted kunne hu-
ske alle hans karakteristiske 
lyde, alle hans narrestreger 
og de ting, han gik og sagde 
dengang.

- Det var næsten min barn-
dom, der kom væltende ind 
over mig. Derfor berører 
det mig så meget at tale om 
stadigvæk, forklarer Alex 
Riel og trækker vejret ekstra 
dybt.

Den 71-årige musiker nå-
ede at medvirke på de før-
ste syv The Savage Rose-
udgivelser og var med til at 
skabe dansk rocks dengang 
største succes i udlandet 
og sikre gruppen en plads 
i den danske kulturkanon. 
Da gruppen i begyndelsen 
af 1970’erne blev ekstremt 
politisk, gad han ikke mere. 
Han blev ikke uvenner med 
medlemmerne i The Savage 
Rose efter bruddet, og han 
har holdt kontakten ved lige.

- Det er nogle fantastiske 
mennesker. Thomas Koppel 
havde en helt speciel form 
for humor, som jeg elskede. 
Da jeg stoppede, opgav jeg 
samtidig min bil, sanganlæg 
og hvad der ellers var. Jeg 
gik virkelig ned i indtægt, 
hold da kæft. Men den poli-
tiske drejning kunne jeg ikke 
klare. Jeg fik simpelthen nok 
af alt deres lort, udbryder 

Alex Riel er hovedsagelig 
autodidakt. Han lyttede som 
barn og teenager til jazz-
plader og forsøgte derefter 
at spille til dem. Men på et 
tidspunkt som stor knægt 
sendte hans forældre ham til 
undervisning hos Børge Ritz 
Andersen, der lærte ham at 
holde rigtigt på stikkerne, 
slå rigtigt, spille hvirvler og 
skifte trommeskind.

- Senere lærte hans søn. 
Palle, mig at spille whi-
skers. Til gengæld var det 
en operasanger, selveste 
Aage Haugland, der lærte 
mig at trække vejret rigtigt, 
mens jeg spillede whiskers. 
Det skete, efter han havde 
set mig i Montmartre og be-
mærket, at jeg sad og holdt 
vejret, fortæller Alex Riel.

Som stor dreng fik han 

også nogle få timer hos de 
klassiske janitsharer Hans 
Fulling og Bent Lylloff, der 
begge var fra Det Kgl. Kapel.

Da han var omkring 30 år, 
tilbragte han tre måneder 
på Berklee School of Music 
i Boston, hvor han blev un-
dervist af Alan Dawson, som 
han beundrede meget.

- Desværre blev jeg tvun-
get til at bruge tid på alt 

muligt andet, og jeg ville jo 
egentlig bare spille trom-
mer, ærgrer Alex Riel sig i 
dag.

Sidenhen har han fået 
nogle enkeltlektioner af le-
genderne Louie Bellson og 
Buddy Rich. Men de trom-
meslagere, der har inspi-
reret ham allermest, er Big 
Sid Catlett, der spillede med 
Louis Armstrong, og Elvin 

Jones, der blandt andet spil-
lede med John Coltrane.

- De to er mine største hel-
te, selv om der fandtes og 
stadig findes et hav af trom-
meslagere, jeg beundrer. 
Det gælder både i jazzen og 
rockens verden, siger Alex 
Riel.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Autodidakt trommeslager

Sensitiv superstjerne
Fortsat fra foregående side

[ Det gamle Montmatre har været frisørskole i 
mellemtiden, hvilket er ret pudsigt at tænke på, 
når man er uddannet damefrisør. I dag er Mont-
martre rent, fint og istandsat. I 1960’erne var der 
så røget, at man knap kunne se noget. Nogle af de 
gamle nikotin-gulnede masker hænger derinde 
stadigvæk. Det er helt mærkeligt at kunne se 
publikum. 
Alex Riel

Alex Riel og holder sig for 
munden, som en lille dreng 
der har bandet ved middags-
bordet.

Efter æraen med The Sa-
vage Rose fortsatte Alex Riel 
karrieren med en ung dansk 
sangskriver, der hed Seba-
stian.

- Jeg havde mødt ham un-
der arbejdet med musicalen 
”Jesus Christ Superstar”, 
hvor han kravlede rundt i en 
sæk på scenen. En dag kom 
han hen og spurgte, om jeg 
ikke vil være sød at medvir-
ke på en plade, han skulle i 
gang med. Mit første spørgs-
mål var: ”Er den politisk? For 
så kommer jeg ikke ...”, siger 
Alex Riel og ler højt.

Fuld med Sebastian
Albummet han medvirkede 
på, var Sebastians danske 
debut ”Den store flugt” med 
numre som ”Når lyset bry-
der frem”, ”Hvis du tror du er 
noget” og ”Rose”. Endnu et 
album, der sikrede artisten 
hæder og indlemmelse i den 
danske kulturkanon præcis 
som The Savage Rose.

Efterfølgeren hed ”Over 
himlen under havet”. Et al-
bum, som ingen af uransa-

gelige årsager ville kendes 
ved. Alex Riel overvejede, 
om han skulle smide penge 
i projektet. Det gjorde han 
ikke. Desværre.

- Der var nogle andre, der 
tog chancen og tjente kas-
sen. Hold fast, det solgte 
godt, det album. Jeg fik kun 
tariffen og gik glip af en for-
mue. Den fejl begik vi ikke 
igen, fortæller Alex Riel.

Han boede også dengang 
i Liseleje, mens Knud ”Se-
bastian” Christensen levede 
tæt på ham uden for Hunde-
sted. De mødtes tit hos Se-
bastian, og især om vinteren 
tilbragte de mange aftener 
og nætter sammen.

- Vi blev tit skidefulde, så 
jeg måtte sove på sofaen. 
Vi var begge to alene på det 
tidspunkt, derfor kunne vi 
sidde og spille hele natten. 
Jeg har siddet og hørt ham 
fremføre skitserne til alle 
hans store sange fra den pe-
riode. Det var sgu hyggeligt, 
konstaterer Alex Riel.

Der sidder sandsynligvis 
læsere, der ikke ved, at Alex 
Riel har spillet en markant 
rolle i The Savage Roses og 
Sebastians musik. En lang 
række sange, der vil bliver 

lyttet til, analyseret og nydt 
om hundrede år, bærer Alex 
Riels tydelige signatur. Det 
generer dog ikke den i jazz-
sammenhænge verdensbe-
rømte trommeslager, at han 
ikke fremhæves eller tilde-
les tilstrækkelig hæder for 
sine bidrag.

- Jeg har aldrig spillet 
musik for opmærksomhe-
dens skyld. Og nej, jeg har 
egentlig aldrig tænkt over, 
om jeg fik nok kredit for 
min medvirken i The Savage 
Rose. Faktisk var det sådan, 
at jeg i mange år efter helst 
ville være fri for at blive 
mindet om det. Hver eneste 
gang det skulle handle om 
jazz - bing! - så kom det til at 
handle om The Savage Rose 
eller Sebastian. I dag gør det 
ikke noget, og jeg har faktisk 
spillet sammen med Anni-
sette for nylig. Hun synger 
lige så fantastisk som den-
gang, roser Alex Riel.

Unge mangler vildskab
Alex Riel var yderst aktiv 
under guldalderen inden for 
dansk jazz i 1960’erne. En 
periode, hvor mange ame-
rikanske musikere søgte til-
flugt i de liberale nordiske 
lande. Et helle, hvor de kun-
ne leve et udsvævende liv 
med damer, sprut og stoffer 
uden at risikere samme kon-
sekvenser som i USA.

- Der kom mange musi-
kere med en spritdom eller 
et misbrugsproblem til Dan-
mark. Dem så ingen skævt 
til i 1960’ernes København. 
Jeg spillede ofte med Dex-
ter Gordon, og jeg husker 
en tidlig morgen efter en 

sen koncert, hvor vi gik 
gennem byen og så en ung, 
storbarmet pige, der delte 
mælkeflasker ud. Kun iført 
en T-shirt. Han stod målløs 
og gloede. Han kunne slet 
ikke begribe, man kunne gå 
sådan rundt uden at blive 
voldtaget. Sådan var Kø-
benhavn dengang, fortæller 
Alex Riel.

Han nåede at optræde 
sammen med en lang ræk-
ke af de største kanoner på 
Montmartre. Derudover fik 
Alex Riel overrakt prisen 
som årets jazznavn i 1965 af 
selveste Duke Ellington.

- Vi er en lang række 
danske musikere, der blev 
enormt inspirerede af ame-
rikanerne. Noget af det, vi 
lærte af dem, var at være 
fuldstændig til stede i mu-
sikken og mene det, vi gjor-
de. Det synes jeg, er noget af 
det vigtigste at få formidlet 
til de unge jazzmusikere i 
dag: At de ikke må sidde og 
sove på scenen. De skal blive 
tændt af det, de hører og det, 
de skaber i fællesskab. Så 
er det, det kan ende med at 
blive magi.

Santa Cruz med Alex Riel, Poul 
Halberg, Hans Ulrik, Frans Bak 
og Bo Stief spiller fusionsjazz på 
Harders, Svendborg,  
fredag 23. september kl. 21

Af Simon Staun
Foto: Carsten Bundgaard
sim@fyens.dk, caba@fyens.dk


