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Alle, der har deltaget i DAOS’ sommerstævne på Askov Højskole, kender Flemming Sarroe. Det er 
ham, som holder styr på alt, byder velkommen, løser administrative problemer, og som altid er at 
finde på stævnekontoret. Mange dropper forbi bare for at sludre, for der er hyggeligt på Flemmings 
kontor, og der er altid plads til en munter, skarp bemærkning. Men hvem er Flemming, når han 
ikke står i spidsen for det store stævne? Vi tegner et portræt af manden, der har Askov-stævnet som 
sit hjertebarn, og som ikke viger tilbage for at tage en diskussion med kulturministeren om 
amatørmusikkens berettigelse. 

Flemming Sarroe voksede op i København, hvor han fra mellemskolen og frem gik på Østersøgades 
Gymnasium. Som 12-årig begyndte han at spille piccolotrompet i skolens spejderorkester, og det 
var begyndelsen til hans karriere som amatørmusiker. Efter gymnasiet blev han uddannet i Ø.K. og 
kom derefter ind i militæret, hvor han gik på Hærens Officersskole, blev premierløjtnant i 1961 og 
kaptajn i 1967. I denne periode var der ikke længere plads til musikken, og trompeten blev gemt af 
vejen. Han brugte i stedet fritiden på en dejlig kone og to børn. I 1970 og 1971 blev han 
udstationeret på Cypern med en dansk fredsstyrke, der havde til opgave at mægle mellem den 
tyrkiske og græske befolkning. Flemming havde tæt kontakt til begge befolkningsgrupper; han 
sørgede for at indhente tilladelser for både grækere og tyrkere, når grænsen mellem de to fjender 
var nødt til at blive krydset. Men i 1975 valgte Flemming at opgive sin karriere i militæret til 
gengæld for en kontorchefstilling i Finansministeriet. Siden blev han vicedirektør i Københavns 
Kommune, og inden sin pensionering endte han i en stilling som direktør i Hovedstadens 
Sygehusfællesskab. 

Flemming opdagede hurtigt efter sit farvel til militæret, at han savnede musikken, og han begyndte 
derfor at spille tværføjte, hvilket hans fløjtelærer efter ganske få timer mente var en dårlig idé. Han 
blev i stedet rådet til at finde sin trompet frem igen, og hans lærer blev Ole Andersen, der var 
solotrompetist i Radiosymfoniorkestret. I 1976 startede Flemming i Gladsaxe Symfoniorkester, der 
dengang blev ledet af bratschisten Richard Dahl Eriksen. Dette blev starten på Flemmings karriere 
i DAOS.  Richard Dahl Eriksen dirigerede nemlig også på Askov, og han syntes, at Flemming skulle 
med på sommerstævnet. Efter nogle år fik et daværende medlem af styrelsen, Kaj Schaumann, der 
var amatørfløjtenist, øje på Flemmings store kærlighed til stævnet og inviterede ham til at blive 
medlem af styrelsen. I 1986/1987 blev Flemming næstformand og i 1987 blev han valgt som 
formand. En post, som han den dag i dag stadig brænder 100 procent for. 

I de seneste år efter sin pensionering, har Flemming Sarroe fået næsten mere travlt end 
nogensinde før, både privat og i amatørmusikkens organisationer. Flemming var en af 
forkæmperne for Musisk Center Danmark, som i dag er en realitet på Askov Højskole, og han er 
administrator for foretagendet. Han spiller i Birkerød Musikdramatiske Forening, hvor han også 
sidder i bestyrelsen, og han er med i en jazzsekstet, som spiller danse- og swingmusik fra 40’erne 
og 50’erne. Sekstetten blev dannet med gamle gymnasiekammerater, som Flemming genså ved sit 
50 års studenterjubilæum. På musikfronten deltager han også i Danmarks Musikråd, der er et 
uafhængigt råd for musikorganisationer, og som blev dannet, da Statens Musikråd blev nedlagt.  

Alle disse gøremål er naturligvis noget, der sker ved siden af arbejdet som formand for DAOS, så 
man kan næppe kalde Flemming Sarroe pensionist, hvis denne betegnelse er ensbetydende med at 
kunne nyde sit otium. Ud over sine mange gøremål for amatørmusikken sejler han med sin kone og 
sine venner, og han har taget flyvetimer fra Roskilde Lufthavn.  

Flemming Sarroe er en stærk personlighed, der ved DAOS’ 60 års jubilæum fortjener at blive 
hyldet for sit engagement i samvirket; et engagement, man fornemmer aldrig vil blive mindre.	
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Flemming	på	sin	plads	i	kontoret	ved	DAOS’	sommerstævne	i	Askov	Højskole	2011.	Foto:	Knud	Ebbesen

!  2


