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år man først i 1890-erne sorn syvfirig mcrl barnlig naivitet hørte beretnin-
r \ ger om anilrc eg=ne af Danrnark, forckom rlet fiernt og uve4komrncn6e, for
alverdens kultur og teknik mritte finrles i lantlsbl'cn Ellede på Refsn:cs yecl Ka-
lundborg, hr.or man daglig blev vitlne til så meget, der kunne r,ække til efter-
tanke.

rsKore, Lærer tt, l{asDlussen (faderen) på verandaen.

Byens friskole, sonr rninc forælr[rc, Hans og llaria Hasmussen havrle overtaget
i 1881' var naturligvis den bedste i forhold til sognets firc offentlige skoler, hvor
man ikkc var kommct længcre, cnrl nicstcn alt stof lærtcs urlena4, og hvor 4et
bibclske tit blev indbankct korporlig-t. I friskolcn sad tlet levcndc orrl i høisædet,
Der untlerviste s fcm ugentlige dagc, rnan blev nrcgct tl1'gtigerc i fag som regning
og dansk. Sang^en fik lov at lydc tle flcste tir.rrer.

r selve landsbl'en var der mcgct at iagttagc og forunclres ovcr. skolens nær-
meste b1'gning yar en ny og rnoclerne vinrlmøllc, hvor man uhinrlret kunne følge
rnøllersvcndens mange gørernå1, llen merc imponerende var dog landsbyens
smedje, hvor dcn langskæggede mester Rasmus og hans svcnde vcd esse og am-
bolt kunnc forrnc de sværeste ting som hestesko, harvetænder og megct andet,

Ellede friskole. Lærer tL Rasrnussen lfaderen) nå
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mens gnisterne for omkring, så man måtte passe på, de ikhe ramte ens tøj og
sved hul' Den nye >>Brugs<< havde en bestyrer, der stod bi metl råd og dåd, når
det gjaldt køb af usædvanlig art. Han svarede, hvad han fandt for godt. Således
huskes, at han engang' mor havde sencrt mig hen at købe noget, hun ville brugei husholdningen, så bestemt på mig og sagcre: >Ded hå vi ii, for ded behøwerfolk it å køw!<

Af gode grunde havde man dog hørt om Jylland, for derfra var både mor ogfar kommet, mor fra cren lille ø Arø i Lillcbælt ud for Hadersrev fjord, og far fra
Østjylland nærmere betegnet Aalsrode på Grenåegnen. Det huskes også, at jyske
besøg var jævnlige fra begge grene, Fars mandrige familiemeclremmer var stærktgrundtvigsk prægede med skæg og grundtvigianer-hatte. De var meget kærlige
og indledte besøget med kys på omgang til alle i hjemmet og hyggelig pibesnak
om tidens rørelser. llors familie var ikke så kærlige i oet vare. llorfar havde
været skipper på egen skude, og mormor, clen stærkt beundrede, født på går_
den Trappendal i Hejls ved Kolding, kunne fortælle historier fra sin fødeegn og
om Årø med stormflod 1872 og meget andct.

Men tidcn kom, cla Jylland kom mere ind i billedet. Spændende ture med deprimitive skibe >Brage<, der gik til vejle og >Hebc< elrer >>Dronningen<<, der gik
til Århus, blev oplevet, skønt der ikke huskes meget derom, fordi man var så ung.

Den første egentlige forbindelse, ieg fik med Østjylland, fandt sted i 1gg5, da
ieg var 11 år. Det traf sig sådan, at to af mine legekammerater fra vort bekendt-
skab i Kalundborg var indbudt til et tre ugers besøg på Aalsø mølle. Deres for-
ældre var ængstelige for at lade dem rejse alene og spurgte mine, om jeg måtte
følge med. Jeg var nemlig også indbudt som den eneste, cler var i familie med
møllerens.

Der var imidlertid så meget at gøre i den mark og have, far havde købt, at den
1l-årige drengs arbejde betød så mcget, at han dårligt kunne undværes i be-
driften, men rcjsetilladelse blev dog givet, og vi besteg en skønne dag dampski-
bet >Hebe< i Kalundborg for at rejse til Århus. Billetten kostede 2r/2 krone for
dæksplads med bænke, der let kunne vælte i søgang. Bag et rækværk befandt
sig en del kalve og grise, dcr skulle sendcs til Samsø og Århus. Dyrene var na-
turligvis ængstelige i de for dcm uvantc omgivelser på en skude, og de ofrede
mangt og meget på skibets dæk, mens de brølede og skreg med dcn stemme, de
havde i behold.

vi kom vel til Århus havn uden at have været søs1'ge. ltine forældre havde i
forvejen aftalt med et par gode bekendte i b1'en, at de skulle morltagc os og føre
os til Østbanegården og få os i Grenåtoget. Det var frøknerne Buchardi og Sams,
begge fra Kalundborgegnen. Dc var indehavere af ,\rhus højskolehjem på Ryes-
gade. Det blev frøken sams, der modtog os ved havncn, og hun førtc os til Høj-
skolehjemmet, hvor vi trakteredes med kaffe og gode b1--kager. Dcr blev også
tid til at se lidt på den store by med Domkirke og megct andet 

- 
ikke at for-

glemme Dalgas' grav på nordre kirkegård, hvor der cndnu næsten et år efter
hans død lå mange blomster. om Dalgas og hans arbcjde for at levendegøre den
jyske hede, havde vi hørt meget i skolen.

omsider blev klokken 7 (19). vi tog afskerl nred vore værtinder og besteg
Grenåtoget på Østbanegården, hvorfra togct stilede rnod Aalsø station, den siclste
før Grenå. Hele 15 stationer skulle passeres, og vi rnåttc jo passe på at komme
til den rigtige. Far havde skrevet alle stationsnavne på et stykke papir, så vi
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kunnc holde kontrol med, hvor vi var. Det tog nok tre timer at køre de ca, 60
kilometer, men tiden gik hurtigt for os. Jernbanerejse var også noget uvant for
os, og der var meget at iagttage, for rler rangcredes ved alle stationer. Da vi
havde passeret Trustrup, var næste station Aalsø, så vi måtte være klar til ud-
stigning. Det blcv som en rnindre kongcrnodtagelse. på perroncn var der en
hel flok unge til at modtagc gæsternc, der kom fra så fjerne egnc, Alle var glade
og syngcnde, turcn begyndte gotlt, rnen cn slcm forskr:r:kkelse fik vi, da vi nær_
rnede os Aalsø rnølle, Fra en stor busk kom i halvmørket en person farende
frem merl højc råb og store armber'ægelser. Dct viste sig at være selve den
gamlc møller Peter Rasrnusscn, der trods sin høje stilling som Aalsømøller på
tlenne måde villc hilse tlc tre drengc velkommcn. Ferictiden blev en mægtig op-
levelse. vi betragtctles som børn af huset, fik lov til meget spændende som dag-
lige besøg i bageriet, hvor vi fik rlej at arbejdc med for os selr', og i mØllen prø-
ver:le vi at gå rnøllersvenclen tilhånde. En stor oplevelse var det også at komme
rned brødkuskcn, der befor ornegncn, ntens han fortalte mange ting. Det, der
gjorde mest indtryk på os, var beretningcn om præstcn i Vejlby, som vi havde
hørt om før gennem St. St. Blichers novcllc, rnen nu kunnc vi opnå at se hans
gl-avsten, cler efter præstcns eget ønskc var lagt umiddelbart foran kirkens ind-
gang, så alle rnåttc trarde p:i dcn for at komrne ind i kirken. Yi besteg også
Ravnehøj t:ct ved rnøllcn, rlet val på tlen, præstcn blev hcnrettet. På kirkegår-
den dvælede vi I'cd min farfars grav. Han hed Thøger Rasrnussen og var død
lige før min fødsel, og- jeg fik hans navn. Farfar havdc været l:crer i Aalsrode
og kirkesanger i Aalsø. Han og- nrølleren var brødre, der betød meget for hinan-
dcn, og cleres koncr var søstre, så del var tlobbclt svogerskab, hvilket havde
ut-'ndelig stor betydning for hjemmene og børnene i et næstcn dagligt sam\,ær,
mcn Aalsrorlc var forl:eng-st forladt af familien, der nu bode i Glatved, hvor min
fastcr Thyra var lærerinrle . Illandt kirkegårclens øvrige mindcsmærker bemær-
liede vi også clcn store stcn på Sørcn Kannes grav mecl St. Blichers mange vcrs
om clen kække bonrlc, rlcr vetl hjælp af sine to hcste reddeile cle to sømænd, der
cllers ville vær-c omkornrnet i Kattcgats bølger, og vi sang flere af versene fra
sangen >>Der blarste en storrn udi Kattegat, de bølger rlc ginge så høje . . .<< San-
gen var deng-ang meget 1'ndet i skolernc.

Familieforbindclsen med Aalsø rnølle bevaredes gcnncm tiderne og omfattede
efterhånden første, andet og tredje led fra clet første besøgs begyndelse. Det faldt
ikke i ens tanke, at netop Østj-vlland skulle blive den egn af Danmark, man
skulle leve sit liv fra det 16. år; men tilbage til Rcfsnæs og livct der. Da valg-
rnenighedspræst Carl Koch havdc konfirmeret rnig i Ubberup valgmenigheds-
kirke sendtcs jeg på fortsættelsesskole i Kjærby hos pædagogen Jens Nylev, hvor
jeg blev undervist i vinterhalvårct. Dct var friskole om igen, for en friskoledreng
skulle naturligvis ikkc tage præliminæreksamen på skolen i Kalundborg, for
alt, hvad dcr smagte af eksamen, var ikke velset i friskolekredse. Far fik mig nu
anbragt i en bank i Kalundborg. Tiden skulle jo gå med noget, for nu var det
trods alt mine forældres ønske, at jcg skulle udclanncs som lærcr 

- 
og helst i

Jelling, hvor seminariet havde orcl for at v:erc præget af Grundtvigs tanker. I
banken var jeg i to år, skønt arbejdet kedede mig så stærkt, at jeg syntes, uret
på væggen stod stille undcr det cnsformige arbejdc, der betroedcs mig. Da jeg
var fyldt 16 år, rejste jeg til Østjylland, hvor min frcmtid skulle forme sig for
resten af livet. På Ask højskole havde den unge forstander Christensen Nlaarssøe
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oprettet et kursus, der forberedte til seminarie-optagelse. Her kom jeg sammen
med jævnaldrende, og jeg mindedes altid opholdet der med glaede trocls de pri-
mitive boligforhold og den spartanske forplejning. Dct kostede 25 kr. pr. måned
for undervisning, kost og værelse, xlaarssøe var meget musikinteresseret og fandt
ud af, at jeg havde en god sangstemme, godt øre og var flink til at spille violin.
Jeg kom med i en sang-kvartet beståcnde af Nfaarssøe, lærer A. trI. Sunesen (se-
nere skoleinspektør i Tørring), Lars Boc (senere operasanger ved Det kgl.
Teater) og mig. Det var noget helt nyt at opleve, og tiden gik bedre end i ban-
ken. Efter 10 månedcrs bclæring optogcs jeg så på seminariet i Jelling, hvor min

1'høger Rasmusscn, før han rejste til Østjyllan(l
{til Ask).

sang også kom til at betytle meget. En af mine klassekammerater var Oluf Ring,
og vi fandt snart hinantlen. Han var allerede da en fin accompagnatør, og vi
blev meget efterspurgt som koncertgivere i kammeraternes kreds. Vort samar-
bejde fortsatte i rigt mål lige til Oluf Rings død.

Lærereksamcn aflagdes tre år cfter optagelsen, og en virksomhed som pæ-
dagog skulle begynde. N{an anede faktisk ikke, om det var noget, der lå for en,
om tilstrækkelige evner var tilstede til at omgås børn, vejlede dem i undervis-
ning og opdragelse, så det kunne få betydning.

Min første stilling som lærer var lidt ud over det almindelige, idet jeg blev
truslærer på Svejgård syd for Odder hos proprietær Secher, hvis fire skolesø-
gende børn jeg underviste. Det ælclste barn var 10 år, så der var ikke meget at
forberede, men jeg nød opholdet i dcn skønne egn og blev behandlet som med-
lem af familien med adgang til hest, ponyvogn og meget andet, men nogen ud-
vikling som lærer var ikke at opnå rned så lidt pædagogisk arbcjde. Efter et
halvt års forløb søgte jeg og fik ansættelsc som andenlærer og organist ved Viby
skolevæsen, et embede på 650 kr. årlig plus organistløn 60 kr. årligt samt bolig,
brændsel og have. Der var således ikkc meget at rutte med økonomisk, \riby
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skole var i 1906 en almindelig landsbyskole med ca. 100 børn og fire lærere (i
1965 er der over 100 lærere), men byen var allerede i udvikling, og alt blev
snart bedre, så en lærerstilling blev lige så godt aflagt som i Århus. Man kunne
gifte sig og leje et stort nyt hus for 350 kr. om året med en pragtfuld udsigt over
Brabrand sø.

Vibytiden (1906-23) blev en lykkelig periode af livet i Østjylland. Det land-
lige, der prægcde hverdagen i den smukke frodige egn bragte en vis tilfredshed
i sindet. N{an var borger i et lille sarnfund, hvor alle så godt som kendte hinan-
den og hinandens kår og daglige tilværelse.

Som opdragere af egnens børn fik lærerne ct vist tilhørsforhold til sognets
familieliv, dcr resulteredc i, at vi blev gæster ved familiefester som konfirma-
tioner og brylluppcr i så vel store som små hjem. De fire lærere var som en
familie, der ofte kom sammen til en kop kaffe og en lillc whist. Skolens trivsel
diskuteredes, når der var et behov, og ved timeplanslægning sad alle fire om-
kring et bord og encdes om, hvem cler skulle have timer hvor, selv om det under-
tiden kunne afføde nogen diskussion.

Viby var i 1906 en udpræget østj1'sk landsby rned gode gårde og frugtbare
rnarker, men virksomheder i form af fabrikker var begyndt at komme. En træ-
skofabrik havde skaffet arbcjde til en flok indvandrcde fagmænd fra Silkeborg-
egnen suppleret med enkelte vibyfolk, der opøvedes vcd de indviklede maski-
ner' Endvidere var der begyndelsen til Fællcsforeningens fabrikker med store
nybygninger på >Lundshøj< ved Viby station. Her fabrikeredes sæbe og reb,
rnen snart gik man viclere rned andre opgaver, og det er i 196b en storvirksom-
hed.

I 1906 var sognets styrelse betroet folk, der var knyttet til landbruget med
venstre i stort flertal. Senere kom en enkelt socialdemokrat i sognerådet, og det
vakte en vis opsigt 

- 
en ny tid blev indviet.

Da jeg i 1906 søgte andcnlærercmbedet, lcdsagede førstelærer Olsen mig til
ct sognerådsmøde for at præsentere rnig for medlcmmerne. Jeg fik ved samme
lejligherl den oplcvelse at overvaere indstillingen. Jeg husker en landmands be-
rnærkning, da han bladcde cn ansøg-ning igennem: >>De æ da it en skrøvt ov en
dejn ! !<.

Den nye andenlærer på 21 år'var naturligvis intercsseret i sport som fodbold
med skolens drengc. Han udvirkede gratis brug af en græsmark på præstegår-
dens jord, hvor også viby ungdom øvcrle sig under hans ledelse. på vej til fod-
bolclbanen mødte drengenc og- jeg oyennævntc sognerådsmedlem, der kom kø-
rende med sin enspænder Han tilråbte mig følgende svada: >Nå, ska I no ud å
lieg igen??< Han fandt, at det var spild af tid for børnene, der fik rørt sig nok
ved hjemmets arbejde i mark og stald.

I den hvide nyc skole, der blcv indviet 1906, var en mindre gymnastiksal,
cler fik bctydning for ungdommens idræt og for visse kulturelle indslag med
foredrag og korsang.

Det opdagedcs snart, at den nye andenlærer var interesseret i musik 
- 

at
han foruden at lede kor også ønskede at optr:ede som sanger. r sommerferierne
1910 13 deltog jeg i ct musikkursus i København, der blev ledet af den da be-
kendte sanginspektør professor J. H. Nebelong, der også opdagede, at jeg kunne
synge. Han forcslog mig at medvirke ved en kirkekoncert i viby, hvor han
agtede at inspicere sangundervisningcn i skolen. Inspektionen fik et ret dra-
matisk forløb, da professoren skrev en melodi på nodetavlen med ordre til
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mig: >Syng dcn!<< Børnene sang dcn korrekt, for den var let og stod i C-dur
(ingen fortegn). Derefter satte Nebelong sliv krydser for melodien, så den stod
i Cis-dur, og gentog med ct lille srnil til mig: >syng den så!< Jeg kunne nok se,
at det blev den ikkc sværere af, den blcv også sunget rigtigt, men sognepræsten,
pastor Zinn, der ville gælde for at være rnusikalsk, vår så at sigc ved at faldc
ned af stolen af forbavsclser og beundring, da han crfarede, at børnenc kunne
synge med så mange fortegn. Han var formancl for skolekommissionen oS med-
delte nok dc øvrige, at sangun(lcrvisningcn var i gotle hænder hos anclenlæreren.

Koncerten i kirken samlede fuldt hus, clen var jo fornem mcd en så landskcn{t
organist som profcssoren, og andenlæreren kunne virkelig synge srnukt.

Ved samme lejlighcd villc Nebelong inspiccre verl ct par andrc skoler og givc
en koncert i Saksilrl kirke, hvor jcg også skullc rnedvirkc. Ncbelong boede på
hotel i Århus, og vi mødtes næstc dag på Viby station, hvor jeg steg ind i Od-
derbancns luksusvogn me(l sofacr og" rnagelig-e l:ent-stole, hvol Nebelong vår
anbragt. \ri kørte til Assedrup station, hvor der holdt cn clegant landauer mecl
gummihjul og kusk i uniforrn. Det var vor befordring i Odclelegnen. \ri ankom
til Nølev skole, hvor den rne;4et dygtigc og ansete førstclærer J, Sejr-Jensen
(fader til overbibliotekar E. Sejr, Århus) var stærkt præget af nervøsitet i an-
lcdning af professor Ncbclongs besøg. Nebclong kunnc nemlig være ubehagelig
og streng til tidcr, men inspektioncn forløb llri be rlstc rnådc hos J. Seir-Jensen,

Fanilieidyl vecl Lars Bjørnbahs nlindestøtte i Vib]'
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Efter frokost i hjemmet kørte vi alle tre til Saksild skolc, hvor egnens sanglærere
var sat stævne for at overvårre Nebelongs (lcmonstration med skolebørnene og
høre hans gode råd med hensyn til faget.

Tidens ånd var endnu sådan, at man kun nærmcde sig cn standsperson som
Nebelong med stor ærbødighed. Han var imidlertirl i højt humør, kom med
gocle vittigheder og spurgte i øst og \rest 

- 
sonme ticler med en lillc bidsk be-

mærkning til en enkelt lærer, hvis kvalifikationer han kendte fra kursus i Kø-
benhavn. Førstelærer Jespersen og frue r.ar r'ærter vccl et godt aftensbord, der
faldt i professorens smag, og vi klaredc dereftcr kirkekoncerten for en tak-
nemlig kreds. Billetsalgct tilfaldt enker cfter organistcr, der var beskeclent løn-
net på den tid.

Da viby skoles elevantal stadig vokscrlc på grunrl af mange tilflyttere, blev
det omsider besluttet at intlførc kobstarlordnct unclervisning med tilsvarende
lærerlønninger. Førstelærer H. c. olscn blev udnævnt til overlærer (skolein-
spektør) og dc gamlc benævnelscr-: førstc-, anrlen-, tredje-, fjerde, femte-lærer
o' s. v. blev afskaffct. Omkring 1920 var lærcrstaben vokset til femtcn (se bil-
lcdet). Det var en hyggclig titl rncrl ct passcntlc antal l:Brere, der enecles godt
om tingene.

I 1924 fik jeg cfter ansøg-ning embeclc vetl Århus sk6lgyip5gn 
-på opfordring af lcdelscn gennem skoledirektør Chr. Buur, den

kloge skolelerler i årene 1906-29.
Skolcv:esnet manglerle cn sangl:crer ved

Richardt Gandrup havcle søgt og fået sin
helligc sig sin forfattervirksomhed.

Da han imidlertid efter en stuclierejse til Inclicn, hvor han besøgte sin broder,
i 7922-23 kom tilbage til Århus, lrvor han dyrkecle sine littcrære interesscr,
opfordredes han til at overtage sangunclerr.isningen ved pige-mellemskolen i
christiansgade, hvor den dygtigc sanglærer J. Enevolclsen var clød i sin bedste
alder.

Richardt Ganclrup kunne --i kraft af sinc s.ærlige p:eclagogiskc evner og store
indsigt i musik, samt sin mcdfødtc sans for at undervise børn -- ikke nægte sig
den oplevelse clct gennern ti år blev bådc for l.ram og mcllemskolens piger at be-
stride sangunclcrvisningen. Skolcns pigckor og Septimens damekor, som han
ledede gennem fem og tyve år, skaffecle Århus musikpublikum mange skønne
honcerter.

Forbindelsen med Århus skolcv:tsen var tlog forckornmet ticlligere, når der
var brug for en solist ved størrc musikbegivenheder.

I1918-19 kunne det kommunale skolev:csen fcjre 100-års jubilæum. Det skete
på tilbørlig måde r,ed en forrnidtlagshøjtidelighed i Folkcts Hus. En kantate
skrevet af forfattercn, kornmunclærcr Gerharclt Lynge til musik af dom-
kantor, kommunelærer L. J. Hansen, blev frcmført af lærersangkoret og to
sangforeninger med orkestcr beståcntle af forhåntlenværen{e fagmusikere og
teaterorkestret. solist var viby-sangcren, og L. .I. Hansen leclede det hele. om
aftencn var byen r'ært vecl cn stor rnidtl:rg på Østergades hotel, hvor der ikke
sparedes hverken på mad eller drikke. Eftcr måltidet cliskutcredes meget ivrigt
i små grupper til hen på de små timcr.

På opfordring af professor Nebelong arrangcreclcs rlen g, og 10. september
7922 et sangstævne i Stadionhallen og Århus clomkirke. Heri deltog elever fra

oven i købet
myndige og

Fredcriks all6 skole, fordi forfatteren
afsketl som ca. 40-årig, Han ville nu
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Lærerpersonalet ved Yiby skolevæsen o.1920.
Fra venstre fra oven : Frk. Christensen, frk. Faarvang, \Villesen, l'høger Rasmussen, T. Madsen, J, Skov.
2. række: O. Asholt, overlærer H. Olsen, fru Lone Ohristensen, frk..Iohnsen. frk. Petersen og Balle.

3. række: R. Petersen. Sylvest-Hansen. M.'Ihomsen.

så vel offentlige skoler som priyatskoler og Katedralskolen. Overdirigent var
begge stecler domkåntor, kommunelær'cr L. .I. Hansen (rlcr scnere blev sogne-
præst i Tilst). Solisten var bcgge stetlcr Yib]'-sangefen. \Iuligvis har skolevæ-
senets ledelse haft ønske om at kn)''tte mig til Århus, hvilket altså skete fra ja-
nuar 1924.

Lokalemæssigt var det ikke noget fremskrirlt at komme til Århus. Viby skole
var fra 1906 og Frederiks all6 skole fra 1883, og den var endnu i 1924 præget af
gammeldags installationer med hensyn til bekvemmeligheder, men der sattes
snart ind med nogen rnodernisering, for b-vens st1'rc var takket være borgmester
Jacob Jensen, der gennem mange år havde haft sæde i skoleudvalget 

- 
også

som formand 
- 

intcresseret i, at der sketc noget.
Ved den årlige >forældre-uge< rnøc'ltes lærerne med interesserecle for.æIdre,

mest mødre, der ønskede at overvære undervisningen.
lled nogen overraskelse fik jcg en dag besøg af selve den travlc borgmester

Jacob Jensen, der ville høre på. Det var cn historietime me(l cmnc >>Den store
nordiske krig<, og vi var ved at drøfte Peter rlcn Stores planer orn en moderne
havn ved Østersøen, hvor han mecl rnegct besvær fik St. Petersborg bvgget, Jeg
har nok fremhaevct dcn bctydning det har for en købstad at l'ravc en god havn.
>I kan blot spørge borgmesteren, som er hos os i dag!< sagrle jeg. Det var måske
Iidt frækt sagt af læreren, men Jacob Jensen tog gcrne ordet og skildrede livligt
den store udvikling, der var i gang med at modernisere Århus havn. Børnene
lyttede opmærksomt til borgmcstercns beretning.

Næste år fik jeg atter besøg af Jacob Jensen. Denne gang clrejcde det sig om

I

I

i

I

I

(

L

I

I

I

I

I
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I
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krigen 1864 om tyske og østrigske tropper, der drog op i Jylland, hvor de
var slemme til at plyndre på landet. Her brørl borgmcstcren også ind og skil-
drede levende for børnene slernmc cpsioder fra NIols, hvor han som 6-årig var
blevet vidne til det uvelkomne besøg af frcmmedc soldatcr, der bare krævede
ind af kreaturer og andet, som de havdc brug for i øjeblikket.

Skoletiden i Viby og Århus o. 1906 49 blev rig på oplevelser med børnene i
timerne. Sådan går det helcligvis oftc, når man har et godt samarbejde med dem.

Der kunne naturligvis blivc mangt og mcget interessant og morsomt at fortælle
fra cn udstrakt lærervirksornhed, men gode skolchistorier ser og hører man så
ofte, at man skal være nøjsom med at servere n-\'e, men et par episoder har jeg
dog lyst til at nævne. I en sangtirne skullc vi synge om >>N{aria Bebudelse< i
Kingos salme: >Nu kom der bud fra englckor, at Gud herned vil stige.< Vi talte
ofte om tekster, og da jeg havdc fortalt lidt om, hvacl englen sagde til Nlaria,
gjorde det så dybt indtryk på en g.--10 årig pige på første række, at hun med
himmelvendte øjne og med begejstret udtryk slog hænderne sammen og udbrød:
>Bare det havde været mig-< llin udlægning må nok have været i den rette fri-
skoleånd, siden den kunne virke så stærkt.

Så er der jo også den fra min første tid sorn lærer om en 12-13 årig dreng,
der havde været så usædvanlig generende i timen, at jeg blev rigtig vred og
fandt ud af, at han måtte have cn endefuld af ct spanskrør, Da jeg ikke var i be-
siddelse af et sådant, lånte jeg hos cn kollega, befalede drcngen til katederet med
bøjning til strambuks, hvorpå jeg hær'etle røret og var klar til at slå. I\{en hand-
lingen standsede brat, fordi delinkventen af fuld hals skrålede >l\I-o-a!< Hele
klassen og læreren mecl brast i latter. Dcr kom intet slag, og drengen listede på
plads, inderlig skamfuld og flov, men i frikvarteret var dct nok ikke rart at være
ham. Spanskrør kom ikke ofterc i min håncl. Et sådant brugte man ikke i fri-
skolen.

En dag måtte jeg i en fritime vikaricrc i religion for en ældre lærerinde, der
var blevet syg. Vedkommende underviste på gammeldags vis med megen uden-
adslære. Børnene, der var 10 11 år, syntcs, det var spændcnde at få sanglære-
ren til time, og et utal af fingrc tilkendegav ønsker om at blive hørt, Omsider
slog jeg ned på cn pige og bad hcnde begynde. Hun remsede op: >>Og Jesus holdt
til med toldere og syndere... !< >Stop nu lidt, <<sagde jcg og spurgte: >>er du en
synder??< Et kraftigt nej kom prompte. Jeg spurgte videre til en halv snes piger,
der allc næsten råbte nej. NIen nu kom en bemærkning fra en pige i baggrunden:
>Hr. ThøgerRasmussen. Jeg tror nok, vi er det allesammen!<< Det var som H. C.
Andersen i >>Kejserens nye kl:erlcr<<: hør den uskyldiges røst.

En dag havde vi i sangtimen rådighed over en grammofon, der var lejet til
A.O.F.s aftenhøjskole. Jeg havde nogle plader med, som jeg mente, de store
piger kunne have glæde af at høre, og tlct havde de. l\Ien hen på timen fik jeg
et uventet spørgsmål: >>Hr. Thøger Rasrnussen, kan De ikke også spille en >>Tors-
dagskoncert<< for os.<< Heldigvis havde jeg L. v. Beethovens femte symfoni i ta-
sken, og efter at jeg havde sagt lidt om Bcethovens skæbne og genialitet sad
børnene musestille og lytteclc.

Når jeg kom hjcm efter en raclioudscndclse, var mange børn ivrige efter at
betro mig, at de havde hørt sanglæreren i radio. En lille pige udråbte engang:
>Hr, Thøger Rasmussen! mens De sang i radio, fik min mor en lillebror!< I\Ian
fik jo meget at høre også om episoder i hjemmene.
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Sorn sanglærer fandt rnan snart utl af, at rlet untlcllisningsmatcrialc. clcr stil-
ledes til rådighed, var rnang-elfuldt. Sangbøgcrne, rlcr kun rnåttc bruges i sang-
timerne var af en gammcl årgang^, hvor carl Nielsen og antlrc nyere komponister
og cligterc ikke var repræscnteret. Desuclcn var rle så pjalterle af rnange irr.s sli4,
at dc var ynkclige at se på,

Jeg efterlyste hos skolcudvalget nye sangbøgcr. Da rlet syntcs forgæves, rni-
stede jeg noget af tålmodigheden og skrev et nråske nok lidt >spidst< brev,

Sangtinle med 1. klr ss: i Fr. Allt! skole.

hvori jeg spurgte, on skoleurlvalgct villc skaffe mig oplysning om, hvordan der
skulle undervises i faget, når dcl intet rnateriale forefancltes. Syar på brcvet
kom ikke, men en dag, skoledircktør Sejerholdt bcsøgte skolon og deltog i fro-
kostkaffen, udtaltc han med Øjnenc fæstct på rnig: >>Jeg så et sjovt brcv fra Dcm
forleden. Den dag, De får svar på clet, vil jeg give cn øl!< llen sangbøgcrne konr.
og jeg fik en øl tilgode.

Efter 43 års lærervirksomhecl, hvoraf 26 år i Århus, sØgte jes.' sorn 65-årig min
afsked fra skoler'æsenet for helt at ofre mig stillingen som clirektør' for Det jyske
musikkonservatorium, men skoletit'len efterlotl kun gorle minclcr, skønt jeg også
måtte betræde andre stier blandt andet metl sangsturlier fla rle ung^e dage.

En god sangstemme og et gorlt ørc havrle jeg- arvet cfter rnin mor, En stærk
trang til at få clen rigtigt udclannet var et stacligt problem, der måttc løses,
men mulighed for at få det gjort i Århus var dcr ikke, for det var ikke ama-
tør-sanger jeg stilede cfter, og lærerlønnen tålte ikkc så storc udgifter, at
der blev råd til at komme til København, men omsider fik jeg et sommerferie-

i
I
!

Sangtinle nred 1. klr
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kursus, der sorn før nævnt af professor Nebclong val afrangeret på undervis-
ningsministcriets foranledning. Hcr fik jcg rlagligc tirncr i stemrnclægning hos
den fremragende sang-er og- pæclagog Anders Brcms, gift rnctl dcn yndige fru
Gerda, cler snart horn til at accornpagnerc mig vecl unrlervisningen. Dct bley til
hele tre sommerferic-kursus, hvor jcg l:crte mcget, og så r,ar rlet gratis.

Hjemmc i J1'llanrl begl'ndte man at kalttc på rnig til konccrter. Det hjalp så
meget på økonomicn, at jeg i 1916 kunne flottc mig- mccl ct stuflieopholcl 1os
selve kammersanger Vilhelrn Hcrolrl. Dct varcde nogle rnåncrler, og lærcremSc-
det fik jeg orlov fra rnod at bctale r.ikar. Herolrls honolar var 100 kr. om måne-
dcn, så det blev en rl1'r omgang'., rncn rlet bctaltc sig, og- rlet val en stol oplevelse
at få Herold til lærer. Yel var han næppe frcmragcntle sorn sternmcpædagog,
mcn hans instruktionel var alligevcl fuldliornne. I)n jeg skullc prøvesynge for
ham, indcn han vildc antag-e nrig, og jeg- sang cn rornance af peter Heise, url-
talte han: >Dct var nregct, rncg-ct srnukt suns-ct, nrcn clct var sgu kcdeligt!< og
r'let passcr sikkert, for ieg val vcl ncrvØs for ikkc at blivc optag;et. Dct var i
førstc r:rkkc forcrlragct, han sattc inrl på at g-ørc lcvenrle. Han spurgte mig en-
gang: >>Hvorfo. tror Dc, jcg har giort så stor l1'kkc'i rnin sangertid?< Da jeg
nøIetle mcd svar, sagrlc ltan: >l)ct er forrli ici3- altirl har haft rlct med hcr incle!<
Han pcgedc p:i sit hjcrte, og- rlct var netop crennc s:erlipl-c evnc, {cr kencletegneclc
den ypperli5,-e sangcr, hvadcntcn rlet var soln oper:rsangcr eller som romance-
sanger. Han blev tlet største nålvn sonl sans-er fra onrl<r'ing århundreclskiftet til
191.6, da han som 50-årig rneittc standsc sin sangerbane. llan har -vmtet, at He_
rolds tenorstemme ikke var så høj som alle hans partier hrævecle, så den dcrverl
lrlev slidt op før tirlen.

Nogle år senere studerccle jcg en sommcrferic i Dlcstlen hos flcn kendte pro-
fessor Iffert, der var ckspert i stcrnmcl:cgning, for nu villc jeg også virke som
privatlærer i sangundcrvisning, og- tlet blev til mange elevcr gennem årene.
NIen nu korn cler oftc bud eftcr rnig sorn sång-cf fra hele Jyllancl. Nibc er den
eneste købstatl, jeg ikke har konccrterct i. Dct blcv i årcnes løb til o. 1000 kon-
certer, hvoriblantlt en række oratorier, kantatcr og korværker. Komponisten
N. \v, Gades korværk >Elverskr.rd<< måttc holrlc for med mig som >oluf< vcd 65
opførelscr. Racliourlsenrlclscr l-rar jeg. ikke tal på. De begnvdte i 1g24, da dct
endnu sorteredc undcr postvæscnet, rler scndte mig- b0 kr. som honorar, Senere
foregik udsendclserne fla sarntligc sturlicr i København og en mængde transmis-
sioner fra provinscn.

Der var sådan set nok at tagc fat på: skolen, sangerr,irksomhed, private ele-
vcr' mcn dct var l-vstcn, tler drev værket, og det må mårn v€ere taknemmelig for,
når det hele ad åre cbbcr ud.

På den tid, ieg for alvor begynrlte at virkc sonr sangcr, var rlet noget nyt, at
en provinsboer villc søge at h:evtle sig blanrlt lanrlcts sangere. Alle kunstnere
med navn var bosat i København, hvorfra provinscn kunne kalcle clem til kon-
c:crter i musik- og korforeninger, mens de, rlcr s-vslerle mecl sangkunstcn uclen
for hovedstaclen, regncdes for amatørcr, rler kunnc bruges i cn snær,er vending.

Alt dettc mærkedes også i min første sangertid, og det var årsag til, at jeg
søgte de bedstc lærere i faget. Yel havcle jcg- flere gange sunget i København, i
Tivoli og ved forcningskoncerter, men det, dcr krævcdes for grønt lys, var en
offentlig koncert med alle g€engsc anrnelclerc i København. Det var dyrt, men
måtte overstås. Koncertcn fandt sted i Ocltl Fellorv-Palæets sal sammen mecl min
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mangeårige ven akkompag-natØr, organist I(. Sk1'tte Birkefelclt. I)et var af
stor betydning, at jeg ikkc var begynder, rnen havde en mængde koncerter bag
mig, var vant til at optrætlc, og det brer'årsag til gode anmeldclser: >udprægei
romancesanger, ville v:ere idecl som >oluf< i >>Elverskutl<<, en stemme der iklang og syngcmåcle mindedc orn vilh. Heroltl og Anclers Brems<<, så detkunne ikkc r'ære finerc. Bn af mine bekendte, cler i Jyllancl var reder af
en musikforening, udtryktc bep;ivcnheden mcd, at nu måtte jeg værc blevet en
betydeligcrc sanger. Ja rler så rnan, hvorlcrles provinskunstnere bedømtes, hvis
de ikke havde rlet købcnhavnske stenrpel. Ilt minrlc om provinssangcren har jeg
fra en kendt jysk bl', hvor jeg i cn korforening havrle sungct >oluf< i >Ervcr-
skutl<<, og clet må have v:cret tilfredsstillenclc, for årct efter rit jcs opforclring tilat synge rolnzlncer i byens musikforening i samarbej{e rnerl en københavnsk
pianist. trIan bad mig sencle program og honorarfortlring, h'ilkct jeg efterkom.
Stor var min forbavselse, da sckretæren mcrldelte, of proj.orrr*et var u6mærket,
mcn honoraret faldt ham for brystet, thi pianisten fra Købcnhavn havde for_
langt mindre end jeg, og >)man kunne dog ikkc bydc en kunstner fra København
rnindre end en fra viby,< llin fordring var, som jeg dengang fik andre steder,
og jeg fastholdt, hvad jeg havde forlangt, irlet jeg skriftligt merldelte, >at jeg ikke
før havde virlst, at det var bopælen, der bestemte kunstnercs honorar.<< Jeg fik
koncerten, og det viste sig, at pianistcn, cler var rnegct dygtig, havcle sit føde-
hjcm i byen, der kunnc besøges samtidig, så vedkommende ikke havde uclgiftertil hotcl og fortæring. nlen man erfarede, at dct mecl provinsens kunstnere
cndnu var et problem visse steder.

Ejendommelige episoder fra koncertcr har rler vieret nrange af, som 4ct yil
føre for vidt at kommc ind på i større gracl. Den mest dramatiske knytter sigtil N. w. Gades korværk >>Korsfarerne<< mecl tekst af carl Anclersen for kor,
orkester og tre solister: en tenor, en baryton og en alt_sangerincle.

En sommer blev jeg forcsurgt, om jcg vilre synge tenor-partiet i Randers, hvor
man havde cn baryton. En måned senere spurgte Årborg, om jeg ville synge
baryton-partiet, for man havde en tenor på stedet. NIen senere fik jeg opforclringtil at synge tenor-partiet i Holstebro, hvor man havde en brugbar baryton. Dajeg ankom til byen, blcv jcg møclt af en bekymret dirigent, der meddelte mig, at
baryton'en var blevet syg og ikkc kunne optræde. xlen dirigenten havde erfaret,
at jeg havde sunget bcggc partier, og om jcg ikke nok ville hjælpe dem ud af
denne situation. Naturligvis ville jeg og måtte så synge både helietenoren >Ri_
naldo<< og dcn mere sagtmodige >peter Eremit<. Det krævede noget at illudcrc
to så forskellige partier, mcn jcg kom da over det. \rærre 'ar det, at den sted-
lige alt-sangerinde rncldtc fra ved generalprøven rlagen før koncerten, og diri-
genten bad mig tagc affære. I aftcnens løb fik jeg forbindelse med cn kendt san-gerintle Johanne Karstens fra Købcnhavn. Hun havde sunget partiet før og
reiste om natten til Holstebro, hvor hun så at sige uden gcneralprrroe sang par-
tiet på smukkeste måde. Ja, sådan kunne man klare sig i en snævcr vending iprovinsen dengang,

Fra Østjylland uclgik også kombinercde foretagcnrler af oplyscnde og musi-
kalsk art. Et samarbejclc rnellern kommunelærer og forfatter Gerhardt Lynge,
pianisten Ingrid rhomsen, scnere organist og pianist K. Skytte Birkefeldt og
mig. vi kaldte 'r'orc aftencr >>Den danskc sang<<, og de forcgik på den måde, ai
Gerhardt Lynge causerede over nærmere betegnecle komponisters liv og virke,
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jeg demonstrerecle dem ved at syngc udvalgte sange til Ingrid rhomsens eller
skytte Birkefeldts akkompagncment. Det var vor agt i en populær form at skabe
interessc for danskc komponister og deres værker.

En forud lagt plan på 5 aftener l,ar målet:

1) Weysc 
- 

Kuhlau 
- Gade

2) Hartmann 
- 

Heise
3) Lange-lliiller
4) L. Rosenfcldt
5) J. Bechgaard

Da vi regnetle metl at vipre bådc kcndt og estirneret, startede vi mecl cn of-
fentlig koncert i Amaliegarles store sal (Folkets Hus). Vi vcnteclc mange til_
hørere, men de udeblev, så aftenen gav ct så stort undcrskud, at der ikke blev
råd til et planlagt restaurationsbesøg. yi måttc tagc til takkc metl en kop kaffe
uden fløde hos fru Gcrharclt L1'ngc. llcn rnoc'let var ikke tabt. Vi fortsatte ufor-
trødent i Håndværkcrforcningcns fcstsal rncrl Hartmann-Heisc aftenen, og den
gav bådc oycrskutl og fin prcssc, så nu var isen brurlt. Alle aftencr blcv succes-
ser også i sarnarbcjclc med nogle af byens kor.

senere drog vi udenbys til engager'enter i de nærmeste købstæder og større
landsbyer. vi havde så megcn glæclc af koncerterne, at vi i sommeren 1g14
dristede os til at foretage en runrlrejse mecl 10 koncerter i 10 dage i større jyske
stationsbyer. De var offentligc og på eget økonomisk ansvar. vi lcvede som
>små ål i mudder< på dc førcndc hoteller og havclc det dejligt. Det m:crkvær-
digste koncertsted blev på øen Fur, hvor kun præsten ejecle et klaver, en kle-
'odie, der ikke måtte lcjes ud. Til råclighetl var ku' et orgel-harmonium, så
Skytte Birkefeldt havdc sit hyr med at spille accompagnernenter til Heises
sange. Turen gav hverken over- eller unclerskutl, men vi nød tlct frie rejseliv.

En anden ejendommelig tur gik fra Østjylland til Hamburg og Berlin i 1931
under ledelse af politiassistent Bcrlene Nix og translatør H. Høvb_v. Århus politi-
orkester, der kaldte sig >Bondefanger-orkester<< of{ spillede udelukkende siovc
ting på sjove ofte seh'lavede instrumcnter, skulle efter opfordring gengælde et
Århus-besøg af Bcrlins politiorkester (Shupoernes harmoniorkester), dcr havrle
givet en udmærket koncert unclcr et besøg hos Århus politi. Da >Bondefanger-
orkestret<< også skullc mødc med noget løcligt, engagercdes skytte Birkefeldt ogjeg for at'ise danske sange og klavcrkompositioner. Dct blev en stor og ejen-
dommelig oplevelse. ved ankomsten til banegårdcn i Berlin spillede det der-
værende politiorkester vor kendte >>Århus Tappenstreg<< som velkomst til g:r:-
sternc fra Århus. vi kørte i store politi-busser med både dansk og tysk flag på
kølerne til politikasscrne, hvor vi bocde under næsten fornemme omgivelser,
og Dannebrog vajede hver dag uden for og foran kantinen, hvor fornemme mål-
tider incltoges under taffelmusik. politikornmandør Heimannsberg var vært.

Hovedbegivcnheden i Berlin var cn dansk-tysk aften i concerthaus >>clou<<.
Dcn overværedes af 4-5000 mennesker. Schupoernes symfoniorkester indledte
koncerten med dets 70 deltagere, og et gO-mands harmoniorkester sluttede af-
tenen. llellem de to tyske afdelingcr kom gæsterne fra Århus. Thøger Rasmus-
sen og Skytte Birkefeldt indledte med, at Skytte Birkefeldt spillede Carl Nielsen:
Tema med variationcr. Derefter sang jeg romanccr af N. w. Gade. peter Heise
m' ll., hvorpå kunsthandler Jørgen Jensen holdt foreclrag om Danmark ved
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vinter og \'år, sommcr og høst illustrcret rned srnukke billeder på den hvidc
skærm, assisterct af rnig mcd danskc sange, dcr passede til billeclelne. l)a bil-
ledcr fra Århus blev vist, satte Schupocrnc ind med >>Århus Tappenstreg<< og
>Der er ct yndigt land<. Siclst kom århuspolitiets >>Bondefang-er-orkester<, tlcr
gjorde sig så morsomt, at publikum hylede af begcjstring. Festen slutteclc sent,
rnen politict er jo vant til natarbejde.

Hvad vi så i Berlin, trodser enhvcr beskrivclse, isier rla vi som politi bcsøgtc
kriminalmusect, cler indeholdt så rædselsfulrle ting, som dcn almindelige turist
aldrig får at se. llan moredc sig rlog- over Købenick-kaptajnen (skomager Voigt)
i fuld galla urlført i voks.

Tcaterforestillingcr i Grosses Schauspielhaus (Im rveisscn Rijssl 
- 

Sommer i
Tyrol 

- 
med vor cgen llax Hansen som Leopold) i operahuset Stacltische oper,

koncertcr, udflug-ter til f. cks. Siemcns & Halckes mægtige fabrik i Siemensstad,
der i 1931 bcskæftigetle 60.000 mand. Det var en tur mecl mange oplevelser, så
vi kom hjcm rnecl mange rninder og med indtryk af, at al uenighed mellcm Dan-
mark og T,vsklanrl måttc være og blive umulig og så kom alligevel den g.
april 1940 som indleclning til alverdens rædscl.

Når dct i årcne 1912-o. 1940 blev til usærlvanlig mange koncerter, har clet
naturligvis sine årsager.

llan kan sige, at romanccn enrlnu var i sin guldaldcr i en mængde musik- og
korforcninger, at radio ikke var hvert hjems eje. \Ian kom og lyttede, når cler
kaldtes, og cn sanger fra Århus var tilg:cngelig især for .Iyllancl.

Selv om romancc-koncertcr blev dcn størstc clel af virksomheden, er solopar-
tier i kantater og korværker en så udpræget clel, at cn opgørelse også kan have
inleresse, og den viser:

Blanrtet kOr,: Sungetved:nlal

G a d e: Elvcrskud, OIuf . 6b
I(orsfarerne, Rinaldo 17

PeterEremit..... 8
Indlcdningssccne af Baldurs Drøm . 3

I{ a r t rn a n n: Dryarlcns bryllup, ApoIIo 2
Pan .. 2

En sommerdag (damekor) ........ 2
H e i s e: Tornerose, Kongesønnen ... . 10
Rosenf eld: HenrikogElse, Henrik z

Kong Valdemar . .. . 10
J.L.Emborg: AgneteogHaumanden .... 2
E j n arErnb org:.Harpens kraft 2
Otto llallin gDet hellige land, barytonpartiet .. 3
\\' c y s e: Reformationskantatc (v, 300 årsdagen) . . z
J, D. B o n d c sen: Ebbe Slcanrnelsen g

Carl Nielsen: Fynsk forår . 10
Hrcstrup: Påskekantate 1

S chum ann: Der Rose Pilgerfahrt, tenorpartiet .. 2
F. llendelsohn:Elias,tcnorpartiet 2
J,Haydn:Skabelsen,tcnorpartiet.. 12

Årstiderne, tenorpartiet 1

B e c th ov e n: Ilesse C-dur, tenorpartiet . .. ..... . 1
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Sunget ved antal
opførelscr

G. F. Håndel: Messias, tenorpartiet
Saul, tenorpartiet

2

2

Israel i tTgApten, tenorpartiet . .. . z
J. S. B a c h: Kantate: Nu'n kontm, tler Heiden Hei-

land, tenorpartiet . l
Saint Sa€ns Sgndflode.n, tcnorpartict ........ 2
Heinr. Schlulz l)enloluårige,Iesu.s i terttplet .. 4

lI a n d s k o r:
Lange-nliillcr: Niels Ebbesen ........ 2l
J. L. E m b o rg: I)en jgske hede . 24
G r i e g-: Kongekvarlet af SirTrrrrl Jorsalf ur 3

Landkcnding . .. . . .. .. .. . 2b
Gounod:Jerusalent.... 6
\\' e 1' s e : Rcfolnrationskantate . . . . . . . . . . . . . . . . 24

iaft.-. ZSf

Har desuden sunget solopartier i en række
kantater, skrcvct i spccielle anledningcr.

Fra Østjyllantl udgik i årene 1935-52 ledelsen af Danmarks Sanglærerfor-
cning, (ler oprettedes på foranledning af sanginspektØr rlogens wiildike og
rncd mig som forrnand. Dct blev en betydningsfulcl og morsom opgavc at vare-
tage med årlige 5 musikdagc på højskoler, der kunnc huse de ca. 200 tleltagcrc,
dcr mødtc til udbytterigt stævnc med undervisning, foretlrag;, korsang, orkester-
spil og meget andet, opgavcr, der blev løst undcr fornøjcligt samvirr. r lgb2
nedlagde jeg forrnandshvervet og bler' æresnedlem. Leclelscn fra 1g52-64 kom
i de bedstc hændcr hos skoleinspektØr Erling Brahrn, Tønder. Da han trådte
fra, blev det attcr en østjydc, der fik formantlsposten, seminarierektor Asmind
Gravgaarcl, der cn åmække har været medlem af bestyrelsen.

xlusiklivet i Østjyltand o. 1900 var nok af samme beskaffenhed, som det
havde været i en lang årrække, Det var udelukkende baseret på privat initiativ,
dcr dog gav sig smukke udslag i forskellige former for musikurløvelse. En rækkc
organister, musiklærerc og andre interessereclc så cn opgåve i at sætte noget i
g'.ang og værc ledere af kor- og musikforeninger. NIan kunne i større byer _ og
navnlig hvor der var milit:crorkestre eller teaterorkestre 

- 
opføre større mu-

sikværkcr, men flertallet af musikerne yar altid flinke amatører. Helhedsind-
trykket af ydelsernc ville med nutidens krav være rnangclfuldt, hvadenten det
gjaldt fremførelse af korv:erker, kantater eller sågar opcra, men musikglæclen
var altid mecl, når byers musikinteresserede sangcre og musikere cn vintersæ-
son havde slidt med en opgave, der fik udløsning ved en forårskoncert, I'Ian gik
ikke af vejen for store opgaver. Yderpunkter i sværhedsgracl blev konstateret
ved opførelscr af Richard wagners >Parsifal<, dog i udrlrag, L. Beethowens
>>Den niende symfoni< (opført i Århus) ellcr Håndel-oratoriet >>rsrael i ,Egyp-
ten<< med dobbeltkor (opført af organist Niels Andersen i Randers). En vis
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musikinteresse var gennem mange år vedligeholdt i næsten hver bys musikfor-
cning, hvor man i væsentlig grad samledes om solister både fra ind- og udland.
Tilhørerkredsen var vel fra 200 til 500, og dct var ikkc rnange i forhold til vore
dages koncerter i storc sale -- for ikke at nævne vor tids ratlio og fjernsl'n, rlcr
kan bringe allc former for musik incl i vore stucr.

Hvordan stod det så til med utltlannclse af musikere i provinsen? Undervis-
ning i alrnintlelig licnrlte instrumenter kunnc bestlirles udma:rket, navnli5q for
klaver- og strl'gcrinlcressererlc. \'ærle var rlct at få infolnration i visse blæser-
instrumentet' ]Ian vat' utlelukke'ntlc henvist til militlrr- og teatcrorkcslrc. hvor
sådanne folefanrltcs. ]Icn en alsirlig rnusikcrudrlannelsc var kun nrulig på Dct
kgl' danske musikkonservatoriunt i København, og da en stilling solr erhvervs-
musiker utlen for hovcdstaden almindcligvis var et i økonomisk hensecncle rlår-
ligt levebrød, skulle rler stor k:nrlighed til rnusikken for at indlarle sig på et
studiurn i København, fordi dct var folbundet metl store udgifter.

Et skridt på vcjen korn Århus i 1901 da den kendte komponist J. D. Bondesen
fra København nedsatte sig her som lcder af sit eget privatc >>Århus musikkon-
scrvatorium<< rncd sig selv sorn eneste lærer i klaver, orgcl og musikteori. J. D.
Rondcscn havde r rirlcn 18911-1901 været knyttet til Det kgl. tlanske musikkon-
servatorium, bl. a. som vikar for den tids store musiklnand, kornponisten Niels
\\'. Gade. I Århus var han højt ansct, og fra nær og fjern modtog han clever,
hvoraf mangc endnu metl stor taknemlighed erintlrer tlen fine og noble kunst-
ners grunrl igc unrlervisning.

Planer om at oprette et konscrvatorium, der kunnc give en almcn musiker-
uddannelsc blev af interesscrcde udkastet alleredc i 1909, cla der blcv hol4t
landsudstilling i Århus. Ved tlen lejlighect blev der stillet store krav til musik
vcd opførsel af kantater og nrange koncerter i rlen store hal. NIan blev klar over,
hvad Århus manglcde for hclt at gørc sig gzrldendc som landets næststørste by.
Blandt andct burde man kunnc råde over ct stort orkester for at klare rnusikal-
ske indslag ved mange lejlighetler.

Endvidere måtte rnan tilstræbc oprettclsen af ct uddannelsessted for musikerc

- et musikkonservatorium, men der gik hele syv år til 1916, før clen behjertede
mantl, revisor G. Høilund Carlscn stilledc sig i spidsen for en kreds af kendte
musikfolk, dcr skulle udarbejde planer til clannelse af et Jysk nusikkonscrvato-
rium. En stor skare af landskcndte rnænd sluttede op om hans ide, og en række
kendte danske kunstnere støttecle tanken med fagre ord. Dct står altsammen i
cn højtidelig protokol, der autoriscrc'des som forhandlingsprotokol for Det jyske
rnusikkonservatorium i 1916. De irnplicererle nåede så Iangt i forhandlingerne,
at man blev enige om, at konservatorict burde placeres i Århus, der måtte be-
tragtes som ct centralt beliggcnde sted for jyske studerende, man så på bygnin-
ger, der var ledige, og som ville egnc sig til formålet, repræsentanter sendtes ud
i Jylland i agitationsøicmed. Alt syntcs at være i god gænge, skønt krigstiden
virkede lammende på alt, hvad der srnagte af kultur, og konscrvatorieplanen løb
efterhånden ud i sandet.

Alligcvel kom der omsidcr noget betydningsfuklt ud af bestr:ebclserne, idet
>Århus philharmoniske selskab< oprettedes 1926, mest på foranledning af den
stærkt musikinteresseredc prosektor Fr, Gregersen. Den danskfødte professor
Robcrt Hansen, tler var vendt hjem fra Leipzig, hvor han havde været solo-cellist
i Gewandhaus-orkesteret, engageredes som kapelrnester for orkestret, der for-
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uden en del nyengagerede musikere kom til at bestå af den forhåndenværende
stab i Århus. N{ange godc koncerter blev der nu at påhøre, men der manglede na-
turligvis staclig noget i, at det var go(lt nok, men i 1935 kom en nyordning, hvor-
cfter kapellet fik navnet >>Århus byorkester<< med rhomas Jensen som leder. I
årene der fulgte, blomstrcde det efterhånden op både økonomisk og kunstnerisk
i så mangc hensecnder, at det i 1965 cr blcvet tilfredsstillentle, dog ønsker man
stadig en udvidelse af orkestret,

Men i 1927 kom dcr gang i planerne om et musikkonservatorium, idet en pri-
vatmand, violinisten Johan Nilsson kom til Århus og for egen regning tilbørl at
oprette Det jyske musikkonservatoriurn. virksomheden tog sin begyndelsc clen
7. februar 1927 og fik et, kan man godt sige, drarnatisk forløb gennem tr:engsler
og afsavn fta 1927-63 (36 år).

Da det efter 5 års virke viste sig, at Johan Nilsson som ledcr og stifter ikkc
kunne få institutioncn til at yde ham nogcn form for honorar, ønskecle han at
afhænde den, og konservatoriets lærerc enecles om at vidcreføre dct kulturelle
arbejde på musikkens område trods rnanglende økonorniske forhold. Det måI,
man straks satte, var at få Dct jyskc rnusikkonscrvatorium ancrkendt som lige-
stillet med Det kgl. danske musikkonservatoriurn i København, og det nåedes i
kraft af ledelsens og lærernes storc indsats gennem mange besværlighcder.

Det er imidlertid en hclt antlcn historie, dcr er for speciel til at orntale her,
da den vil blive meget urlførlig for at kunnc tkekke begivenhederne.

vel ligger Det jyskc musikkonservatorium i Østjylland, men som universitetet
og andrc højere skoler i Århus er tlet en institution, der modtager elever fra
mange forskellige egne i landet, og (ler cr i rlcnne skildring kun grund til at
naeYne visse hovedpunkter,

llan sled sig gennem opgavernc og nåedc den 7, februar 1g52, rla konscrva-
toriet havcle bestået i 25 år 

- 
en begivenhecl, dcr blev fejret vecl en fcstlig sam-

menkomst i Rådhushallen med kantate for soli, kor og orkesterr. Kantate-teksten
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skylrlcs forfattcren Gerhard I-}'ngc og- rnusikken professor Knurl Jeppesen. Ka_
pclmcster Thomas .Ienscn dirigerecle clct uclvidedc kor og orkester, hvori tlcltog
venncr fra Århus, byorkcstcr, konservatoricelever sarnt ticlligcle elcvcr Jtåcle
instrunrcntalister og sårni.i-erc. Solister var violinisten lI. Holm Larscn, opera_
sangerne Rig-lnor (iarlbor'g- og- Klrrl Dull, allc urlgået fla Det j1'ske rlusikkonscrva-
torium.

Ved festcn blcv tlcr holclt taler af konservatoriebestyrelsens forrnand, højest:-
retssagfører Andrcas Christcnsen, borgmestcr Unnrack Lat.sen og clirektør Thø_
gcr Rasrnusscn.

Irnitllertirl skulle der gå enrlnu g år, før rlr.ømrnen om cg-et hus gik i opfyl-
dclse 

- 
og 11 år før kong Frcdcrig rlen IX rlen ll1. m:rj under.skrev loven onr

statcns overtagclse af institutionen,
Hvcrdagen kom igen efter fcsten rncrl speliulationcr over alt det, der mang-

lcde af unclcrvisningslokalcr, der i nog^en rnåde hinrlretle problemer om stadig
urlvidclse af n1'c fag-, rler måtte kr:evcs i utldannclsen. pcngcrnicller flød ikke
stærkt' skønt untlervisningsrninistcriet gennern Dcn kulturelle fond efterhånden
yrlede bet-vdelige bcløb, rnen rle forslog ikkc, og elcverne måtte bctalc for en
del af undervisningen.

Dct l1'sncdc, tla Århus kom'runc sh:cnkerle cn bl.ggergruncl på Fuglsangs all6.
I3estyrelsen kunnc tlcrcfter merl føjc søgc fonds, fir-rnaer og private om økono_
nisk støttc til foretagendct. Dct lvkkerles så gotlt bl. a. takket r,ærc den nye for_
mand for bestyrelscn, højesteretssagfører Nlogens christensens ihærdighed og
stole interesse for at nå rnålet. llen bl.ggctillaclelse kunne ikke opnås på den tid,

Iiong Fretlerik I\,'hrs. \Iogens Christcnsen og l.trøger Rasmussen.
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skønt der var ca. 200.000 kr. til rådighed foruclen den velegnede byggegrund.
Tilladelsen kom omsider, og i 1961 stod clen trefløjede bygning opført af kendte
offervillige håndværkere og fabrikanter både fra Århus og udc fra. Den inde-
holdt alt, hvad man med mulighcd kunnc forlange, og i det indre var der, hvad
der ønskedes af lokaler til undervisning og administration, samt en koncertsal
med 200 pladser.

Bygningen toges i brug dcn 5. september 1961 ved en intern festlighed for be-
styrelse, lærere og elever, X{an samledes først i det fri på græsplænen under

Dannebrog på en høj flagstang skænket af bygningens håndværkere. Et ungt
egetræ plantedes som symbol på styrke og fremtid,

Selve indvielsen fandt sted tirsdag- dcn 12. september i overværelse af kon-
servatoriets protektor, kong Frcderik i spidsen for en krecls af indbudte gæster.

En festkantate var konlponcret af rnag. art. Johannes Nørgaard til xlorten Bø-
rups tekst >>In vernalis tcmporis<< (over rlcn kcndtc mclodi, man hører fra klok-
kespillet i Århus rådhus.r for solo, kor og orkestcr. Yelkomsttale blev holdt af
konservatoriebestyrelsens forrnantl, højestcrctssagfører Nlogens Christensen,
tale om konservatoriet af clirektør Thøger Rasmusscn, og undervisningsminister
Jørgen Jørgensen foretog selvc inclvielscn mecl gode løfter og ønsker.

Et Iænge ønsket mål var nået. AIt tegnede sig så lyst som aldrig før, og jeg
kunnc ønske at trække mig tilbagc som direktør ved årsafslutningen i juni 1g62,
tnen bestyrelsen bad mig fortszcttc også n:este skoleår. Loven om statens ovep
tagelse var endnu ikke kommct, mcn ventecles når som helst, og en ny leder
kunne ikke udnævnes, før den forelå. Loven kom den 31. maj 1963, og derefter
forberedte jeg mig på at fratræde ved den translation, clcr fandt den 26. iuni
1963.

Thøger Rasmussen ved afskedsfesten 1963.
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Det var således afslutning på forskelligc sider af mit virke i Østjylland som
l:rrbr, sanger og konservatorieleder 

- 
den sidste gerning gennem 36 år for at

opnå tilfredsstillende kår for den jyske ungdom, rler vælgcr musik som fag og
tlervcd bidrage til at højne musikkulturen i vort land.

Koncerttid og lærer-embedstid har en begrænset varighecl, men konserva-
torictiden varcrle for mit vedkornmendc ud over tle gængse alclersmåI, fordi
kampen ikke bragte sejr, før jcg var nåct tle 7g år.

Rundskuekomitccn, der hver sommer uddeler en hætlcrspris til en århusbor-
!{er, var blevet enige om, at prisen for 1963 skullc tilfalrle mig for bctl.dnings-
fulclt arbejde for jt'sk musikliv. Det skete på Rådhusbalkonen med talc af råd-
mand Rudolf Jcnsen, der ikke undlod at fremhæve min gerning som sanglærer
ved Århus skolev:rsen.

Fra scptember 1963 blev der stilhed og lo til at fundcre oyer tilværclsen o{
sysle med, hvatl der falder en ind.

Når venncr spØrger: h'ad får du tiden til at gå mecl? ja så svarcr jcg almin-
tleligvis, at en 80-årig skal give sig god ticl til alt lige fra bad, barbering til avis-
læsning * og så cr der stadig mangc gode bøger, tler venter på at blive ræst,
Endelig bør man hver dag gå en tur i skoven cller langs stranclen i stedet for at
sirldc og flettc fingre. Forstår man at inclrette sig sådan og helbredet slår til,
kan det ofte h:ende, at man føler', rler hviskes i sindct: Hvor har du det godt, ia
rneget bedre end du fortjcner det,


