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Musik uden skel 

Af Palle Kjeldgaard Denne bog fortæller den nordjyske symfonis historie. Når koncerten er for-

MUSIKCHEF bi, er musikken forsvundet og findes kun i erindringen. En musiker eller et 

orkester efterlader sig ikke et konkret blivende livsværk, men kun ople

velser til berigelse for publikum. Musikken kan naturligvis fæstnes på cd 

eller lignende, men selve koncertoplevelsen lader sig ikke fæstne. Manglen 

på et håndgribeligt bevis på sit virke fik Carl Nielsen til at udtale følgende 

ved sin 60 års dag: 

Nu skal jeg betro Dem en alvorlig Sag. Ifald jeg kunne leve mit Liv om igen, 

vilde jeg piske alle Kunstnergriller ud af mit Hoved og gaa i Handelslære 

eller gøre et andet Arbejde, hvoraf jeg til sidst kunde se et Resultat 

(Politiken, den 9. november1925). 

Aalborg Symfoniorkester har ikke grund til frustration ved sin 60 års dag. 

Orkestrets historie er en kulturel succeshistorie. Ved lige dele dygtighed og 

stædighed er det lykkedes at forankre et symfoniorkester i Nordjylland, 

som før havde været en landsdel uden særlig tradition for symfonisk mu

sik. I løbet af to generationer blev den symfoniske musik en naturlig del af 

mange nordjyders hverdag. 

Orkestret med base ved Limfjorden (og samme fjord i sit logo) har i alle 

årene oplevet perioder med magsvejr afløst af perioder med storm. 

Angrebene på orkestret har hovedsageligt været fra personer uden for 

landsdelen, som ikke kendte orkestrets omfattende betydning for musik

livet i Aalborg og Nordjylland. Overordnet set kan man dog sige, at orkest

ret har oplevet en konstant udvikling i alle årene og i de fleste perioder 

redet på en bølge af fremgang. 

Nordjylland oplevede under 2. verdenskrig en kulturel opblomstring, ja 

måske sågar oprustning med dannelsen af Aalborg By-Orkester og senere 

opførelsen af Aalborghallen. Visionen var at kunst og kultur er for alle bor

gere uanset økonomisk formåen og geografisk placering. Vi har derfor 
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hentet titlen til denne bog fra et avisinterview med Aalborg Symfoni

orkesters grundlægger Jens Schrøder: 

Vi laver ikke koncerter for nogle specielle. Vi giver et tilbud til alle borgere 

... Der er ingen sociale skel (Ny Tid, den 24. oktober 1965). 

Aalborg Symfoniorkesters andel af den danske musikhistorie får med den

ne bog sin længe ventede fortælling. Bogen udgives med støtte fra Aalborg 

Kommune, Nordjyllands Amt, SparNord Fonden, aalborg Fonden, Dansk 

Musikerforbund og Musikaktionærerne. Der skal lyde en stor tak til alle for 

støtte og for godt samarbejde. 

God fornøjelse med »Musik uden skel« 
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Indledning 

Af Knud Ketting Mit første egentlige møde med Aalborg By-Orkester, som det dengang hed, 

REDAKTØR går tilbage til november 1965. Da drog den lille familie Ketting ti l Limfjords-

TIDL. MUSIKCHEF byen for at høre en koncert, der havde vores gode ven, den helt unge pia

nist Peter Westenholz, som solist i Griegs klaverkoncert og Griegs lands

mand, den væsentligt ældre (syntes vi) Alf Sjøen, som dirigent. 

Peter var også en begavet tegner, og den tegning han lavede af min kone 

og sig selv i færd med en middagslur på et par af Aalborghallens gardero

be-sofaer, hænger stadig på væggen herhjemme. Imens sad jeg - sig det 

aldrig til nogen - og spillede på flyglet inde i salen. 

I de følgende årtier skulle jeg lære orkestret meget bedre at kende, både 

som anmelder og som radiomedarbejder med særligt ansvar for landsdels-

orkestrene. Skulle også lære at sætte pris på Jens Schrøder og hans Estrids 

legendariske gæstfrihed. 

Siden skrev jeg regelmæssigt programnoter og fulgte på den måde virk

somheden, om end på afstand. For så i en femårsperiode i første halvdel af 

1990'erne at komme meget, meget tæt på i egenskab af orkestrets chef. 

Derfor er de sidste fire af denne bogs elleve store kapitler - den periode, 

hvor orkestret har haft en musikchef - overladt til min kollega på Jyllands-

Posten, redaktør John Christiansen, der som gammel Aalborg-dreng har 

kendt orkestret siden sin barndom og har fulgt det lige siden. 

Vi har mere end én gang fået at vide, at vi skriver forholdsvis ens, men alli

gevel vil læseren nok registrere forskelle i måden at angribe stoffet på. De 

bunder ikke mindst i det faktum, at jo nærmere vi kommer vor t id, jo svæ

rere og mere risikabelt bliver det at drage tendenser og linjer ud af materi

alet på tværs af den kronologi, som er den naturlige rygrad i fremstillingen. 
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Spredt rundt i John Christiansens kapitler findes nogle øjebliksbilleder af 

musikere og et par af de administrative medarbejdere. Dem har redaktør 

Johs. Mortensen fra Nordjyske Stiftstidende hjulpet os med. Også han er en 

mangeårig kender af orkestret og en kort overgang dets pressesekretær. 

I John Christiansens del forekommer følgende forkortelser: 

AaS Aalborg Stiftstidende 

JP Jyllands-Posten 

NS Nordjyske Stiftstidende 

JC John Christiansen 

PKP Peder Kaj Pedersen 

TM Tore Mortensen 

Den samlede redaktion, billedredaktionen, billedtekster samt bogens re

gistre og oversigter har jeg ansvaret for. For nogle af oversigternes ved

kommende dog med betydende assistance fra Bente Mouritzen og Anne

mette Hede, henholdsvis informationsmedarbejder og tidligere sekretær 

hos Aalborg Symfoniorkester. 

Bogens mange billeder stammer fra mange forskellige kilder. Vi har prøvet 

at spore fotografernes navne og ophavsret så langt det har ladet sig gøre, 

men hilser henvendelser velkomne, hvor vi selv har måttet give op. 

Som forsideillustration har det været helt naturligt at vælge det maleri, 

som den tragisk tidligt afdøde Ulla Iversen skabte til orkestrets 50-års jubi-

læumsplakat. Og dermed mindes en Aalborg-kunstner, der heldigvis også 

nåede at sætte sit afgørende præg på Symfoniens publikumsarealer og 

gøre dem væsentlig mere indbydende og inspirerende. 

Bogen er hovedsagelig skrevet med støtte i orkestrets egen arkivering, der 

også omfatter scrapbøger med avisomtaler. Desuden har Estrid Schrøders 

bog ved orkestrets 25-års fødselsdag og Jens Schrøders aldrig færdigskrev

ne erindringer, udgivet af Ole Bergh, været nyttige referencer. 

Hvis denne bog fremstår som en kærlig, men trods alt ikke indforstået eller 

ukritisk beretning om en institution, der fødtes i lokal pionerånd og gen

nem stædigt, men ikke altid lige målrettet arbejde udviklede sig til et kultu

relt vartegn for Aalborg, som også udlandet kunne få øje på, har vi nået 

det mål, vi satte os som udgangspunkt. 
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Det første tiår 

Måske burde denne bog have været endnu tykkere. Måske burde den have 

haft et eller flere kapitler om det, der lå forud for dannelsen af et fasttøm

ret symfoniorkester i Aalborg. Men rammen har nu engang været at give en 

skildring af de første tres år af Aalborg Symfoniorkesters historie, og derfor 

må vi tage vort udgangspunkt i den samling af driftige mænd, der udgjorde 

det såkaldte Udvalg for Oprettelse af et By orkester i Aalborg, og nøjes med 

helt sporadisk at snuse til forhistorien. 

I marts 1941 af holdt Aalborg Sangforening af 1843, et mandskor, der til lej

ligheden havde suppleret sig med kvindelige sangere, en koncert, hvor 

man opførte Gades Elverskud med et lokalt orkester og vokalsolister hen

tet fra København, nemlig Margherita Flor, Thyge Thygesen og Else Jena. 

Adjunkt V. Secher Marcussen dirigerede de 140 sangere i koret og et orkes

ter på 40 musikere. 

I et interview i forbindelse med koncerten udtalte Secher Marcussen bl.a.: 

Tænk hvad det ville betyde for Aalborg, hvis vi havde et fast, sammenspillet 

Orkester. Det vilde simpelthen blive den C rund, hvorpaa den ene og den 

anden Musikbegivenhed vilde opstaa næsten som noget selvfølgeligt! 

I maj 1941 sammentrådte et udvalg, som kom til at arbejde med sagen frem 

til februar 1943, altså i godt halvandet år. Det bestod af politimester Rein

holdt Arum, Nørresundby, læge Asbjørn Geisler, boghandler Margrethe 

Hansen, journalist J. Kruuse-Andersen fra Aalborg Amtstidende, redak

tionssekretær K. Levison fra Aalborg Stiftstidende, købmand Hagbard 

Lintner, domorganist Axel Pedersen, brændselsgrosserer Axel Pedersen, 

overretssagfører Georg Chr. Rendbeck og G. Thune Stephensen, der var 

musikanmelder ved Nordjyllands Socialdemokrat. 

Udvalget, der fik Rendbeck som formand, havde sit første møde den 1. maj 

1941 og opløste sig selv henover natmaden i Håndværkerforeningens Sel

skabslokaler efter en meget vellykket koncert den 12. februar 1943 med et 
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BY ORKE STEM 
i AALBORG 

E fter at Regimentsmusikken for en Aarrække tilbage blev ophævet, har 
Aalborg—Nørresundby med Forstæder ikke haft noget fast Orkester, 

Savnet heraf har ofte været følt og har medført, at den Kulturværdi, som 
Musikken er, ikke er kommet Byens Borgere tilgode. En Kreds af Borgere 
repræsenterende alle Stor-Aaiborgs forskellige Dele har sluttet sig sam
men til et foreløbigt Udvalg for at søge skabt et Grundlag for et By-
orkester i Stor-Aalborg. 

Det er Udvalgets Plan ved en større Indsamling at søge tilvejebragt 
det foreløbige økonomiske Grundlag for Sagens Gennemførelse, idet Ud
valget har den Tro, at det, naar det gennem Borgerskabets Tilkendegivelse 
ved en saadan Indsamling er vist, at Interessen og Kravet er til Stede, vil 
kunne regne med, at ogsaa det Offentlige (Stat og Kommune) vil træde 
til med deres Bidrag. 

Med Justitsministeriets Tilladeise vil der nu blive foretaget en Indsam
ling. Bidrag vil blive modtaget af nedenstaaende Udvalgs Medlemmer lige
som at samtlige Dagblade i Aalborg. Udvalget beder om, at de Henvendel* 
ser, der vil blive rettet til Borgerne, vil blive vel modtaget, og haaber ogsaa, 
at mange selv vil fremsætte deres Tilsagn om Støtte. 

Aalborg i September 1941. 
Udvalget for Oprettelse af et Byorkester i Aalborg: 

Politimester R. Arum, 
Nørresundby. Telefon 4213. 

Boghandler Margr. Hansen, 
Algade 25. Telefon 2108. 

Redaktionssekretær Levison, 
Aalborg Stiftstidende. 

Grosserer Axel Pedersen, 
Nyhavnsgade 11. Telefon 259. 
Overretssagfører G. Rendbeek, 
Østeraagade 19. Telefon 1330. 

Læge A. Geisler, 
Vesterbro 58. Telefon 178. 

Journalist Kruuse-Andersen, 
Aalborg Amtstidende. 
Købmand H. Lintner, 

Vesterbro 53. Telefon 6634. 

Domorganist Axel Pedersen, 
Klostermarken 7. Telefon 2693. 

Koncertsanger G. Thune Stephensen, 
Musikanmelder ved Nordjyllands 
Social-Demokrat, Grønnegaard E. 

Således bekendtgjordes planerne om etableringen af et By-Orkester i 

Aalborg. Det lykkedes at skaffe private midler fra omkring 200 aalborgen-

sere til at medfinansiere den første prøvesæson. 
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50-mands orkester, der havde dansk musiklivs nestor Georg Høeberg som 

dirigent. Den koncert vender vi tilbage ti l . 

Først skal vi nemlig møde en ambitiøs ung dirigent, der den 16. november 

1941 for første gang satte sine ben i Aalborg og indlogerede sig på Hotel 

Phønix. Den følgende morgen opsøgte han først den lokale musikerfore

ningsformand, den fagotspillende købmand Hagbard Lintner, der skaffede 

ham adgang til Rendbeck. Vi lader ham selv fortælle: 

Jeg trådte ind til den på mange måder snurrige 50-årige jurist, der kompli

menterede mig med mine pæne papirer. Hans elskværdighed og den bety

delige charme, der strålede fra hans åsyn, gjorde mig straks tryg, og det var 

måske en forhastet slutning. Mest overraskende var måske hans medde

lelse om, at byorkesterudvalget holdt møde samme eftermiddag kl. 17. 

Rend beck bad mig om at tage ophold i Hotel Phønix' reception ved mødets 

start. Så ville han sende bud, når tiden var inde. 

Hvad Jens Schrøder - for ham var det jo - ikke vidste, var at udvalget alle

rede havde afprøvet den lokale kapelmesterkandidat Robert Seholt ved en 

koncert den 29. september uden at have følt sig overbevist. Udvalget 

havde mellemlandet med en koncert den 12. november, som Høeberg diri

gerede med pianistinden Johanne Stockmarr som solist. Det var den kon

certs underskud man skulle efterbehandle ved mødet, da Schrøder dukke

de op og gav anledning til en mere positiv og fremtidsrettet diskussion i 

stedet. 

Håndværkerforeningen 6/21942 

Svendsen: Festpolonæse 
Soderman: Ouverture til 

»jomfruen fra Orleans« 
Sibelius: Finlandia 
Reesen: Lange-Muller Fantasi 
Waldteufel: Estudiantina 
Tjaikovskij: Andante Cantabile 
A/leyerbeer: Fakkeldans nr. 1 
Johannes Nielsen: Pizzicati 
Carl Olsen: Triumfmarch 

Dirigent: jens Schrøder 
(hans første koncert) 

Skal man tro Schrøders erindringer, dirigerede han sin første Aalborg-kon

cert den 7. februar 1942 og havde igen Johanne Stockmarr som solist. 

Schrøder nedfældede sine memoirer i 1988, og i dette præcise tilfælde er 

datidens aviser og udvalgets første årsberetning nok mere sikre kilder. De 

kan berette om en solistløs koncert i Håndværkerforeningens Festsal den 6. 

februar, som til gengæld for en dels vedkommende blev transmitteret 

direkte i Statsradiofonien. 

Der var 28 musikere i orkestret, og koncerten blev en sådan succes, at 

udvalget aftalte med Schrøder, at han fra 1. maj skulle bosætte sig i Aalborg 

og stå til rådighed for orkesterarbejdet. Men hvem var denne unge diri

gent, der i den grad havde imponeret ved at kunne hele sit koncertprogram 

udenad og dirigere uden noder? 

D e n n y e k a p e l m e s t e r 

Jens Schrøder var født i 1909 af danske forældre i Polen. De flyttede snart 

tilbage til det gamle fødeland. Efter studentereksamen fra Ordrup Gym

nasium kastede han sig først over musikvidenskabelige studier ved Køb-
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enhavns Universitet, hvor han dog kedede sig så meget, at han meddelte 

familien, at han ville være dirigent, og at han formentlig måtte gennemføre 

sit studium udenlands. 

Via råd fra familiens venner og bekendte blev det konservatoriet i Prag, der 

kom til at danne rammen om Schrøders dirigentuddannelse. Her studerede 

på samme tid både Rafael Kubelik og Karel Ancerl, der begge skulle blive 

verdensberømte. Det blev Schrøder kun i Aalborg. 

Udover den officielle undervisning lykkedes det også for en lille gruppe af 

de dirigentstuderende at formå den russiske dirigent Nicolai Malko til at 

undervise dem. Han var på dette tidspunkt på vej ud af Sovjetunionen, og 

derfor passede en måneds ophold i en lille landsby 30 km. fra Prag ham 

udmærket. Der blev arbejdet dagligt med partiturspil, og mod slutningen af 

kurset lykkedes det Malko at få en stor gruppe musikere fra Den Tjekkiske 

Filharmoni at stille op som øveorkester. 

Ved afslutningen af seminaret skrev Malko en smuk udtalelse. Efter et kort 

dansk intermezzo gjorde Schrøder også sin officielle tjekkiske uddannelse 

færdig, og i slutningen af juni 1932 kunne han så kalde sig for uddannet 

dirigent. Det danske musikliv bød kun på begrænsede beskæftigelses

muligheder, og da radioorkestret foranstaltede en konkurrence for at finde 

en ny kapelmester, klarede han sig skidt. Selv tilskrev han det, at to af de 

danske dommere, Erik Abrahamsen og Peder Gram, var forudindtagne mod 

ham, og at han havde haft en grim migræne i forbindelse med to af prøver

ne. 

En ansættelse på folkemusikskolen i vårmlandske Arvika blev brat afbrudt 

af krigsudbruddet, og i sæson 1940-41 havde han job som anden-pianist i 

Det Ny Teaters orkester. Hans kone, Estrid, der havde haft danseskole i 

Arvika, udfoldede sig nu i stedet som en af novicerne i »Frøken Nitouche«, 

der havde den folkekære Max Hansen i den mandlige hovedrolle. 

Rigtig holdbar var situationen ikke, og da der ikke syntes at være åbninger 

i hverken Odense eller Århus, kastede Schrøder forsøgsvis sin interesse på 

det nordjyske musikliv. Det skulle vise sig at være en god disposition for 

hans vedkommende. 

Pol i t iske k a b a l e r 

Formanden for Udvalget for Oprettelse af et Byorkester i Aalborg, Georg 

Rendbeck, var sognerådsformand i den daværende forstadskommune Has

seris og konservativ. Som sådan var han næppe den rigtige talsmand over 

for Aalborgs socialdemokratiske borgmester Marinus Jørgensen, som var 

den, der skulle trække det tunge læs i en beslutningsproces. 
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— Bag kulisserne havde den musikinteresserede brændselsgrosserer Axel 

S Pedersen, der også var medlem af udvalget, ageret sammen med sin gode 

kunde, gasværksbestyrer Hans Hansen. De havde en fælles baggrund i Aal

borg Amatørorkester, og som kommunal topansat havde Hansen borgme

sterens øre. 

I første omgang var arbejdsgrundlaget en bevilling på 7000 kr. fra Arbejds

ministeriet til afholdelse af skolekoncerter samt lokale midler, både fra 

omkring 200 borgere og fra Aalborg Kommune, på i alt 24,000 kr.r der sik

rede en række propagandakoncerter i fri luft samt tre egentlige symfoniske 

koncerter i vintersæsonen 1941-42. Alt i. alt gav de et arbejdsgrundlag for 

en kerne af lokale musikere. 

Denne første spæde udvikling frem mod et fast orkester fik følgende be-

Axel Pedersen, dømmelse af Jørgen Drachmann, som dengang med mellemrum rapporte-

orkestrets første rede om det nordjyske musikliv i Dansk Musiktidsskrift, og som siden skulle 

bestyrelsesformand, blive Aalborg Stiftstidendes musikanmelder: 

/ daglig tale kaldet A.P. 

De musikalske resultater var vel i Begyndelsen ret beskedne, men det gik 

fremad fra Koncert til Koncert og desuden havde man den Glæde, at Inter

essen i Byen for Instrumentalmusikken blev mere og mere levende. 

Det var Schrøder, der til daglig holdt sammen på tropperne. AAen han gav 

her det første bevis af mange på sin politisk-taktiske sans ved at overlade 

denne væsentlige markering af orkestrets nye status ti l en dirigent, der 

havde vægt til at gøre den til noget særligt. 

Georg Høeberg (1872-1950) kunne ved denne lejlighed oven i købet fejre 

sin 70-års dag. Han havde i en årrække været kapelmester ved Det 

Kongelige Teater, og som overdirigent i Dansk Korforening var han kendt 

og elsket af amatørsangere over det ganske Danmark. Det var derfor na

turligt, at også de andre spirende landsdelsorkestre i Aarhus og Odense 

»brugte« ham som led i deres musikalske og politiske opbygning. 

F r e m t i d s p e r s p e k t i v e r 

Ved Aalborg-orkestrets overgang fra oprettelses-status til noget, der i det 

mindste var en anelse mere permanent, om end langt fra nok til at ansætte 

musikere på helårsbasis, blev Høeberg naturligt nok interviewet af den 

lokale presse om orkestrets muligheder. 

I Aalborg Stiftstidende understregede han, at Jens Schrøder, som han i 

øvrigt selv havde peget på overfor oprettelses-udvalget, var den rette 

mand til at tage sig af orkestrets daglige virksomhed. Og så satte han ord 

på nogle af perspektiverne: 
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