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Det er midt i undervisningen, og Tony 
står og forklarer noget. Han er seriøs 
og alvorlig, optaget af emnet, men da en 
musikstuderende stikker hovedet ind for 
at se, om der er nogen i lokalet, så be-
gynder Tony at hoppe rundt som en abe, 
svinge vildt med armene og sige mær-
kelige lyde. Den musikstuderende lukker 
straks døren igen – og Tony vender til-
bage til at forklare videre, helt seriøst og 
alvorlig som før. 

Tony var en underviser fuld af humor. På 
et sekund kunne han skifte mellem alvor og 
humor, overraske os og løfte stemningen. 
Samtidig var han 100% til stede, som om 
det, vi lavede, var det allervigtigste i ver-
den. Jeg følte mig vigtig i hans timer. 

Han formåede at skabe tryghed i under-
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Tony som underviser
Ulla Ladegaard Jacobsen kandidat i musikterapi fra 
sommeren 2011. Har som en af de sidste nydt godt af 
Tonys undervisning. Kontakt: ullalaja@gmail.com

visningen ved altid at trække det gode frem 
i det, man lavede. Han så ens potentialer, 
så jeg som studerende syntes, at jeg havde 
spillet noget godt, lige meget hvad jeg hav-
de lavet! Det gav en værdifuld selvtillid til 
en kommende musikterapeut.

På trods af sine enorme musikalske ev-
ner var Tony ikke selvhøjtidelig, og satte 
han sig til klaveret, var det fordi han var 
revet med af musikken eller de kliniske mu-
ligheder. Det var tydeligt, at han havde et 
meget stort og bankende hjerte for sine kli-
enter og deres behov, og jeg syntes, det var 
fantastisk at opleve, hvordan det skinnede 
igennem hele hans undervisning.

Tony Wigram
D. 24. juni døde Tony Wigram, professor i Musikterapi ved Aalborg Universitet, 
57 år gammel, efter knapt et år med en voksende tumor i hjernen. I denne artikel 
skriver en række af de mennesker, der var tæt på Tony, om hans indflydelse på 
uddannelsen, forskningen og dansk musikterapi.




