
Fredag d. 4. februar blev der på Kroghstræde  
6 på AAU holdt en meget fin og rørende re-
ception for dr. Tony Wigram i forbindelse 
med hans og hustruen Jennys besøg i Dan-
mark.

Tony har i nogen tid været meget syg af 
kræft og har modtaget massiv behandling, 
hvilket har haft sin indvirkning på hans 
fysik. Men det skulle man så afgjort ikke 
lade sig narre af. Den særegne humor, som 
altid har været Tonys kendemærke, glim-
tet i øjnene og de tørre bemærkninger, var 
skam stadig helt intakt. Han beder på et 
tidspunkt sin kone Jenny om at hente ka-
meraet, og da hun spørger: “So, who do you 
want me to take a picture of?” svarer han 
naturligvis: “Well, me of course!”

Rigtig mange mennesker var mødt op 
for at hilse på Tony og overbringe ham 
de bedste ønsker, og scrapbogen til bille-
der og hilsener blev hurtigt fyldt. Vi sang 
danske sange, som har særlig betydning for 
Tony: Blæsten går frisk over Limfjordens 

vande, Nu falmer skoven trindt om land 
og Godmorgen lille land, og alle blev me-
get bevægede af hele situationen. Musik-
ken er et forunderligt middel til nærvær og 
samhørighed. Den kan rumme både sorg 
og glæde på én gang, og lige dér føltes det 
meget stærkt for mange af os. Claus Bang 
spillede When you wish upon a star, og en 
gruppe af de studerende spillede en både 
smuk, men også morsom og finurlig impro-
visation, som Tony var meget taknemmelig 
for. 

Fra MTL’s side blev Tony hædret med 
et æresmedlemskab. Teksten på certifikatet 
sagde: “For your irreplaceable and deeply 
valued effort for music therapy in Den-
mark in all of its layers. You are a great 
inspiration to us all.” 

Tony, du er i sandhed en ener. Vi ønsker 
alt det bedste for dig, din hustru og din 
familie. 

            På vegne af MTL’s bestyrelse
                  Julie Ørnholt Bøtker 
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