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Vini Kjærsgaard Iuel ved sit ﬂygel.
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Godsejerfruen
er til brasilianske rytmer
Som unge student forfulgte Vini Kjærsgaard Iuel drømmen om at spille og
synge. Hun rejste til Brasilien for at lære mere.Allerede 14 dage efter
ankomsten stod hun på en scene i Rio de Janeiro og sang for over
3000 mennesker sammen med den verdensberømte Hermeto Pascoal

AF KAREN FREDSLUND ELLEGAARD
FOTO: MORTEN GROTH SCHARFE

V

ini Kjærsgaard Iuel
sidder i sit store, hvidmalede køkken-alrum
i avlsgården på Lundsgaard Gods syd for Kerteminde. Hun udstråler på samme tid
en enorm livsglæde og energi.
Hun lyser af tilfredshed med livet her i det store rum omgivet
af sin mand, to børn, og Ella, en
sort labrador opkaldt efter Ella
Fitzgerald, samt Anders, som
er familiens kække, ruhårede
gravhund.
Vini K. Iuel er gift med sin
ungdomskæreste fra gymnasiet, godsejer Rudolf Iuel.
Rudolf tilhører den danske
ur-adel, hvis slægt kan føres tilbage til 1400-tallet med søhelten Niels Juel et sted i anerækken. Det er nu ikke så meget
slægtskabet, der vægter i Vinis
liv. Det er mere glæden ved det
rige liv, hun føler at have opnået. Lykken over at være sammen med »manden i sit liv«,
deres to børn Felix og Thalia og
livet på godset – og ikke mindst
livet som jazzsanger og komponist rundet af lysten til at synge

Maria Gade
salgs- og marketingchef

og spille brasiliansk musik. Vini nummer og følte pludselig en instrumenter – lige fra klaver
K. Iuel er overbevist om, at hun magi, hvor alt gik op i en højere til tepotter, ﬂøjter og folkloreslår Barbara Cartland med ﬂe- enhed. Efter det ﬁk jeg en super instrumenter.«
re længder i romantik og opnå- sanglærer og søgte ind på Det
Da Vini hørte ham spille,
et lykke.
Fynske Musikkonservatorium, vendte det op og ned på heAllerede i underskolen i Ul- som dengang ikke beskæftige- le hendes musikalske univers.
lerslev og i gymnasiet i Nyborg de sig med rytmisk musik. Her Hun var fuldstændig fascineret.
var der masser af musik
Det var den mest rafﬁnei Vini K. Iuels liv. Hun
rede musikalske elegan»Gymnasiet handlede for mig
spillede trompet i skolens
ce hun nogensinde havde
salsaorkester og begyndte
hørt, og mesteren er staom musikken – og Rudolf.
også at synge. I 1.G komdig et af hendes musikalRudolf, som også gik på Nyborg
ponerede hun sine første
ske forbilleder.
Gymnasium, var helt usædvanlig
rytmiske numre.
»Gymnasiet handlede
med en indre ro. Han røg pibe,
På scenen i Rio
for mig om musikken – og
og
gik
i
knickers
eller
KansasRudolf. Rudolf, som også
»Efter koncerten gik jeg
arbejdstøj. Moden rammer
gik på Nyborg Gymnaop til Pascoal Hermeto og
sium, var helt usædvansnakkede med gruppen, og
ham kun hvert 10. år.
lig med en indre ro. Han
de inviterede mig til BrasiEt eller andet ved ham rørte
røg pibe, og gik i knickers
lien for at besøge dem. Så
mig, og vi blev kærester.«
eller Kansas-arbejdstøj.
det besluttede jeg. Jeg tog
Moden rammer ham kun
arbejde, ﬁk et legat fra Stahvert 10. år. Et eller andet
tens Musikråd og sparede
ved ham rørte mig, og vi blev fandt jeg ud af, at jeg brændte 150.000 kr. sammen. I 1985 rejkærester.«
for jazzen. Jeg begyndte at syn- ste jeg til Brasilien og var væk
ge i en trio i Odense. Vi spil- i halvandet år. Min familie var
lede rundt omkring. En aften rædselsslagen. Jeg kendte inAha-oplevelse
efter en koncert i Malmø hør- gen og talte ikke portugisisk. I
»Da jeg blev student, vidste te jeg den brasilianske albino lommen havde jeg kun ét telejeg, at jeg i fremtiden ville be- Hermeto Pascoal og hans orke- fon-nummer, nemlig nummeskæftige mig med musik. Til ster spille. Pascoal Hermeto er ret på Pascoal Hermeto. Men
en forårskoncert på gymnasi- et af de største musikalske ge- jeg tog af sted. Rudolf kørte mig
et ﬁk jeg min første aha-ople- nier inden for brasiliansk mu- i lufthavnen og forærede mig en
velse. Jeg sang et bossanova- sik, og han mestrer alle slags rejseforsikring.«

Hotellejligheder i
Charlottehaven
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Bossa nova med mere
Brasiliansk musik er en
særdeles rig musikkultur, hvor
bl.a. bossa nova og samba
er de mest kendte rytmer
i Danmark. I virkeligheden
er disse to kun en lille del
af en lang række med ﬂere
hundrede forskellige rytmer,
bl.a., baiao og choro, (en
brasiliansk instrumental
genre).

»Jeg ringede som det første til
Hermeto og ﬁk lov til at komme på besøg. Jeg sang et nummer sammen med dem. Helt
utilfreds har han ikke været, for
han komponerede tre numre til
mig, som jeg ﬁk lov til at vælge
imellem. »Gå hjem og lær nummeret, og kom tilbage torsdag,«
sagde han. Det var et svært
nummer, som jeg øvede mig på.
Hermeto var tilfreds, for han
inviterede mig til at være med
på en gæsteoptræden om lørdagen. Og 14 dage efter ankomsten stod jeg på scenen i Circo
Voador i Rio de Janeiro over for

Hotellejligheder i København
Har du, dine medarbejdere eller din
familie brug for et sted at bo i en
kortere eller længere periode, så
tilbyder Charlottehaven eksklusive
hotellejligheder med central og rolig
beliggenhed i København.

Kontakt Maria Gade for nærmere
information på telefon 3527 1517
eller se lejlighederne og de øvrige
faciliteter på:
www.charlottehaven.com

Hvorfor nøjes med et hotelværelse, når
du kan få en lejlighed med mere komfort, høj service og større frihed til både
arbejde og privatliv?

Velkommen hjem.

Hjørringgade 12C | 2100 København Ø | Tel: 3527 1500 | info@charlottehaven.com
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deren ville gerne have orden på
generationsskiftet, og Rudolf
spurgte Vini, om hun ville ﬂytte
med ind på Lundsgaard Gods.
»Hvis jeg skal svare ærligt, var
det
ikke nogen nem beslutning.
New York
Jeg skulle give afkald på
mit liv i New York, men
Vini K. Iuel fortsatte hos
»I alle årene har Rudolf og jeg
var samtidig klar over
Pascoal Hermeto og hans
arbejdet meget adskilt.
at jeg ikke kunne slippe
orkester. De gav koncerter i Brasilien og EuroNu har vi fået lyst til at skabe noget Rudolf.
At komme direkte fra
pa, og hun indspillede og
sammen. Det er foreløbig
et kreativt miljø på Manturnerede med cremen
udmundet i en fremtids-idé for
hattan til Kerteminde
af cremen af brasilianske
langt ude i skoven var
musikere. Blandt andet
Lundsgaard Gods med bæredygtigt
noget af en omvæltning.
kom hun til New York
økologisk landbrug.«
Men på intet tidspunkt
på S.O.B’s og Blue Note,
var jeg i tvivl om, at min
hvor hun optrådte med
et tæt forhold og slap aldrig verden var og er hos Rudolf.«
Hermeto Pascoal.
Vini K. Iuel har i dag en karriVini K. Iuel ﬁk smag for New kontakten. Planen var, at RuYork. Så hun gik til optagelses- dolf skulle komme til New York. ere i Danmark. Hun blev kåret
prøve på musikkonservatoriet Men da hans farfar blev alvor- til årets jazzmusiker umiddelNew School of Music. Hun ﬁk ligt syg, kunne han ikke rejse. bart efter hjemkomsten i 1992.
både et scholarship på 25.000 Rudolf Iuel mistede sin far al- Derefter dannede hun en duo
lerede da han var tre år. Farfa- med den verdenskendte brasidollar og legater fra Danmark.
3000 mennesker og sang. Circo
Voador er en af Brasiliens kendteste scener, hvor alle de store
navne optræder.«

»Jeg var glad for at bo i New
York, hvor jeg ﬁk mit eget orkester. Kortvarigt kyssede jeg også
på en frø eller to. Men hver gang
forholdet blev alvorligt, tænkte
jeg på Rudolf. Vi har altid haft

lianske bassist Jorge Degas, og
de spillede sammen i 10 år. De
gav primært koncerter i Europa
og i Brasilien og havde et tysk
pladeselskab.

Afbræk i karrieren
Men uheldigvis kom der et langt
afbræk i karrieren i forbindelse
med sønnen Felix’ fødsel, som
foregik ved akut kejsersnit.
Det var en fødsel med alvorlige
komplikationer. Vini blev bl.a.
intuberet og ﬁk en skade på den
ene stemmelæbe og kunne ikke
synge. Det var en sort periode
for Vini, for hun blev klar over,
at meget af hendes identitet lå
i den musikalske karriere. Fem
år varede det, inden Vini efter
en operation i stemmelæben
igen kom tilbage.
»Jeg skulle starte fra nul igen.
Men det var som at få en endnu
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Ur-adel
Uradel – eller ældgammel adel
– er den ældste adel og ofte
anvendt om den adel, der kan
føres tilbage til middelalderen.
Den danske adel kan inddeles
i uradel, brevadel, højadel
og lavadel. Den består i dag
af ca. 200 adelsslægter. Som
uradel regnes den adel, der
kendes fra før reformationen,
mens brevadelen er den
adel, der har fået sit adelskab
gennem et patent på et senere
tidspunkt. Som højadel regnes
den gamle rigsrådsadel, samt
den nye betitlede højadel efter
enevældens indførelse i 1660.
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Udvikling
– ikke
afvikling
AF KAREN FREDSLUND ELLEGAARD

Det kan være en ensom tjans at
være godsejer i dag. Det ved ejeren af Lundsgaard Gods, Rudolf
Iuel alt om. Sammen med tre ansatte klares de daglige opgaverne på godset og dets 545 hektarer jord.
Sammen med sin hustru, Vini
K. Iuel, har Rudolf Iuel fostret
idéen om at skabe nyt liv på
gården. Lige nu er Lundsgaard
Gods på udkig efter unge økologiske iværksættere, der vil ﬂytte
ind på godset og starte specialproduktion.
Parrets vision er at ﬁnde ud
af, om det er muligt at lave en
økonomisk bæredygtig fremtid for godset – at skabe udvikling og ikke afvikling – som der
sker på mange gårde for tiden.
Planen er at ﬁnde ud af, om godset har en økologisk fremtid ved
at omlægge driften. Lundsgaard
Gods vil eksperimentere med en
ny selskabs- og driftsform, hvor
tanken er at udleje både jord,
maskiner og bygninger til producenter, som vil dyrke økologisk landbrug. De økologiske
produkter skal indgå i et fælles
brand med fælles markedsføring for at opnå større chancer
for øget kendskab til og salg af
produkterne. På den måde kan
nye producenter i et fællesskab
undgå en investering på ﬂere
millioner til opstart af økologisk
landbrug. Den økologiske landmand erhverver på denne måde
en pakkeløsning til at dyrke sin
specialproduktion.

Lundsgaard
Gods
Lundsgaard er en gammel hovedgård omtalt allerede i 1435.
Hovedbygningen er opført af
Jens Iuel i 1765 ved arkitekt
G.D. Tschierscke. Lundsgaard Gods blev i 1768 ophøjet
til Stamhuset Lundsgaard for
Elisabeth Iuel, gift lensgrevinde Ahlefeldt og efterkommere
af hende. Det betød, at godset
skulle gå udelt i arv. Besidderen
havde derfor ikke ret til salg eller pantsætning.
Ved stamhusets oprettelse var
Lundsgaard i slægten Iuels eje.
Stamhuset blev ophævet i 1927
efter lensaﬂøsningen i 1919. I
1939 kom Lundsgaard tilbage
i slægtens eje, da den blev overtaget af Rudolf Iuels farfar, kammerherre, hofjægermester Hans
Iuel. Lundsgaards Gods ejes i
dag af barnebarnet Hans Henri
Rudolf Iuel. Til Lundsgaard hører de omliggende skove og klinten ved Storebælt med i alt ca.
540 hektar jord.
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Vigtig rapport

en chance i livet. Siden har jeg
indspillet ﬂere cd’er, bl.a. med
Thomas Clausen og Thomas
Ovesen og den legendariske
trommeslager Robertinho Silva fra Rio. Snart går jeg i gang
med at komponere nye numre til den næste cd. I alle årene
har Rudolf og jeg arbejdet meget adskilt. Nu har vi fået lyst til
at skabe noget sammen. Det er
foreløbig udmundet i en fremtids-idé for Lundsgaard Gods
med bæredygtigt økologisk
landbrug. Fonden Real Dania
har støttet udvikling af projektet med en halv million kroner.
Måske vil Rudolfs landbrug og
min musik med kulturel udfoldelse på Lundsgaard Gods engang i fremtiden gå op i en højere enhed!«

Vini og Rudolf Iuel med
børnene Felix og Thalia samt de
to hunde Anders (gravhunden)
og den sorte labrador Ella
opkaldt efter Ella Fitzgerald.

Vini og Rudolf Iuel har i længere tid arbejdet med planer om at
skabe mere liv på godset.
Rudolf Iuel husker fra sin
barndom, da der var en halv snes
mennesker ansat på godset. Da
hans farfar og farmor drev stedet, var der 50 ansatte. Ægteparrets tanker blev i slutningen af
2008 udmøntet i en ansøgning
til Real Danias projekt »Fremtidens herregård«, hvis formål det
er at skabe en bæredygtig produktion på danske herregårde.
Real Dania kvitterede hurtigt og
positivt på ansøgningen og har
doneret 500.000 kroner til at
lade en række konsulenter undersøge fremtidsprojektet. Hvis
deres rapport – den forventes
færdig til maj – er positiv, ønsker
Rudolf Iuel at gå i gang med de
praktiske forberedelser med det
samme.
Vini K. Iuel, der også har en
karriere som sangerinde, ser det
som et mål at genskabe Lundsgaard Gods som kulturelt lokomotiv i lokalsamfundet. En af
hendes visioner er at godset i
fremtiden har kulturelle arrangementer.
karen.ellegaard@borsen.dk

karen.ellegaard@borsen.dk
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