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TABERNAKLETS ORGANIST RICHARD ELLIOTT: 
AT FÅ »INSTRUMENTERNES KONGE« TIL AT DANSE 

 
Richard Elliott tog en utraditionel vej for at blive førsteorganisten for Tabernakelkoret på 
Tempelpladsen. Hans to yndlingsmusikformer var diametrale modsætninger. Hver lørdag aften 
havde han glitrende tøj på og spillede keyboard i en rockgruppe. Næste morgen gled han ind på 
orgelbænken i den lokale lutheranske kirke og spillede salmer ved gudstjenesten. 
 
Da denne spirende musiker afprøvede spektret for musiske udtryksformer, gjorde modsætningen 
det muligt for ham at lære om sig selv som musiker. Han begyndte at føle, at hans musik skinnede 
klarest, når han sammenkoblede det med det åndelige. »Popmusik kan hjælpe folk til at flygte fra 
deres problemer midlertidigt,« funderede han over, »men åndelige salmer ser ud til at kunne noget 
mere: De hjælper folk til at se deres problemer i øjnene og overvinde dem.« Denne åbenbaring 
lagde et fundament for resten af Elliotts liv og bragte ham til sidst på vejen mod at blive 
førsteorganisten for det verdensberømte kor. 
 
I gymnasietiden besluttede Elliott at gå efter et krævende orgelstudie og påbegyndte sine 
musikstudier på Peabody Conservatory of John Hopkins University. Han tog orgel som hovedfag, 
studerede på Catholic University of America og the Curtis Institute of Music, hvorfra han tog en 
bachelorgrad i musik. 
 
Det var som studerende på Curtis, at Elliott alvorligt begyndte at overveje at blive medlem af Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Efter sin dåb i ugen for sin dimission besluttede han kort tid 
efter at tage på en mission i Argentina for Kirken. Inden for en relativt kort årrække havde Elliott 
gennemgået en drastisk forandring fra rockmusiker til missionær for Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige. Efter sin mission vendte han tilbage for at studere på Eastman School of Music, 
hvor han tog en kandidat i musik og en doktorgrad i musikkunstarter. 
 
Nu, hvor Elliott er sidste i 50’erne, har han stadig flair for at spille, hvilket har gjort ham til en 
populær såvel som højt respekteret organist. Hans soloarrangement for orgel over »Go Tell It on 
the Mountain« har samlet over 2,5 millioner visninger på YouTube. I det nummer spiller Elliott til 
publikums store fryd den hurtige melodi med sin højre fod og baslinjen med sin venstre. »Det er 
mit mål at få orglet til at danse,« fortæller han. Man spekulerer over, om denne særlige evne for at 
spille stammer fra hans yngre år på scenen med sit band. Men uanset hvor det kommer fra, 
fremkalder hans optræden som rockstjerne en ny begejstring for pibeorglet. 
 
Og det er præcis det, Elliott har til hensigt at gøre. »Jeg har altid ønsket at vinde venner til orglet,« 
forklarer han. Han håber at imødegå popkulturens negative skildring af sit yndlingsinstrument. 
»Mange mennesker forbinder orglet med halloween eller med begravelser. Folk er tilbøjelige til at 
tro, at det altid har en meget langsom eller dyster lyd,« fortæller Elliott. »Selv Hollywoodfilm har 
en tendens til at bruge orglet som instrumentet til uhyggelige roller som i Phantom of the Opera.« 
 
Han siger, orglet ikke altid har været gjort så mørkt. »Hvis man går tilbage i tiden, vil man se, at 
det var et ganske respekteret instrument. Mozart kaldte orglet ›Instrumenternes konge‹. På Mozarts 
tid blev de to mest imponerende bedrifter for menneskeligt ingeniørarbejde anset for at være det 
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mekaniske ur og pibeorglet.« Det er et af Elliotts mål for livet at genoprejse orglet til sit tidligere 
ry. Hans fans ville argumentere for, at han gør et godt stykke arbejde. 
 
Andre måder, hvorpå Elliott bibringer en ny påskønnelse af orglet, er ved at tilføre sin musik 
popmusikkens lyde og motiver. I sin fritid lytter han sjældent til orgelmusik. I stedet lytter han til 
mange andre typer af musik for at tilføre det til sin musikalske stil. »Jeg føler, at for at være en 
god organist, har man virkelig brug for at lytte til en masse andre ting. På den måde lærer jeg at 
gøre orglet mere udtryksfuldt, end jeg kunne, hvis jeg kun lyttede til orgelmusik,« forklarer Elliott. 
Ved at indsamle inspiration fra alle disse genrer er han i stand til at gøre orgelmusik mere 
tilgængelig for den generelle lytter. Hans musiske sammenstykning forklarer ophavet til populære 
arrangementer som »Go Tell It on the Mountain« og »Swing Low, Sweet Chariot«” eller hans 
oprindelige arrangement, »Holiday Hoedown«, hvor han integrerer violinens lyde og stil for at 
give en western-lyd til en julesang. 
 
Alle, der har hørt en af Elliotts udvalgte orgelsoloer ved Tabernakelkorets årlige julekoncert eller 
på en turné, vil fortælle dig, at der ikke er antydningen af noget kedeligt i nummeret. Publikummer 
hopper i tordnende, vedholdende applaus. Alt dette skyldes hans forbløffende behændighed på 
både klaviaturet og pedalerne sammenholdt med geniale arrangementer, hvoraf mange er hans 
egen opfindelse. 
 
Både Elliotts evne som musiker og hans genreudfordrende eksperimenteren gør ham helt særligt 
kvalificeret til at hjælpe Tabernakelkoret med at tiltrække det yngre publikum mere. 
 
Tabernakelkorets dirigent, Mack Wilberg, fortæller: »Richards genialitet er ubestridelig. Richard 
spiller så dygtigt, at orglet virker som en forlængelse af hans person. Jeg tror, at han blev skabt til 
at spille det instrument.« Elliott har fået mange kollegers ros, heriblandt Frederick Swann, organist 
ved den tidligere Crystal Cathedral, og Michael Barone, vært på orgelprogrammet Pipedreams i 
Minnesota Public Radio. 
 
Elliott har været fuldtidsorganist i Tabernaklet siden 1991 og førsteorganisten for Tabernakelkoret 
siden 2007. Han og et hold på fire andre organister deler ansvaret for et fuldt program, herunder 
daglige koncerter i Tabernaklet (to gange dagligt om sommeren), ugentlige udsendelser med det 
berømte Music & the Spoken Word samt Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 
generalkonferencer. Udover disse opgaver på Tempelpladsen spiller Elliott også ved koncerter for 
publikummer ved nogle af verdens mest prestigefyldte og interessante spillesteder. 
 
Når han ikke spiller på orgel, nyder han at tage på vandretur med sin familie og køre i rutsjebane 
(en mindre kendt hobby). Han er gift med Elizabeth Cox Ballantyne, også en dygtig pianist og 
medlem af Orkestret på Tempelpladsen. 
 


