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Fra Skrigeunge til skolet drengestemme
Kapitel 7: Christiansborgs Slotskirken:
Her kom jeg ofte i min tidlige skoletid dvs i årene 1954 til 1958 hvor jeg kom
flere gange i ugens løb i Chistiansborg Slotskirke og dagligt på vej til og fra skole
passerede jeg fisketorvet på Gammel Strand hvor hele kanalen var fyldt med
hyttefads pramme og små motorbåde der tøffede rundt i kanalerne.

Gammel Strand

Gammel Strand - strækningen mellem Nybrogade og Højbro Plads - med dens
myldrende folkeliv takket været fiskerkonerne og bådenes trafik og losning af
fisk langs bolværkerne har altid været et yndet motiv for fotografer, tegnere og
malere; men jeg har oplevet det selv og har det prentet klart i min erindring –
mest lugten - eller stanken af rådden fisk bør jeg vel sige!

Gammel Strand 1957
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Her var der menneskemylder og travlhed fra tidlig morgen, og sildekoner og
rejekællinger der råbte sig hæse, samt fiskegrossisterne der gik rundt og
prangede. Dette varede helt frem til 1958, da Københavns Fisketorv flyttede væk
fra Gammel Strand. Her sad fiskerkonerne eller skovserkonerne, som de blev
kaldt, fordi de kom fra Skovshoved, med deres hovedtørklæde, sjal, forklæde,
uldne sokker, træsko og tykke kjoler.

Gammel Strand 1957

Da vi i 1954 i 4.klasse på De Forenede Kirkeskoler eller som det netop havde
skiftet navn til Sct Annæ Gymnasium var klar til at rykke ind som Københavns
Drengekor, og deltage i gudstjenesterne på søndage og helligdagene også i
højtiderne startede en helt ny sangtræning. Vi skulle gøres klar til at deltage
hver anden søndag idet der var to parallel klasser der alternerede (syd og nord i
underskolen; og øst og vest i mellemskolen) og til fredagskoncerter og vesper
om lørdagen også ca 2 gange i måneden.

Christiansborg Slotskirke 2010
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Så i 1955 i 5.klasse blev der skruet gevaldigt op på antallet af sangtimer med i alt
8 timer om ugen hvor vi blev overladt til to for os nye lærere Helga Christensen
også kaldet ”Chrissemor”, som tog sig af, at stemmerne blev holdt i god form
ved opsyngninger og overvågninger af at vi ikke skreg i skolegården, at vi ikke
”knøtlede” stemmerne, og som bestandig var på udkig og på vagt overfor
forkølelses og influenza epidemier. For at sikre vores opmærksomhed og
nærkontakt havde hun altid en gedigen bolsjedåse i nærheden som ud over
belønning også blev brugt profylaktisk til at smøre stemmerne. Niels Møller var
Mogens Wöldike´s næstkommanderende og var også kantor ved Christiansborg
Slotskirke hvor vi skulle gøre tjeneste under ham hver anden søndag. Niels
Møller og Mogens Wöldike gik under betegnelserne henholdsvis ”aben” og
”løven”.

Christiansborg Slotskirke 2010

Når den forestående søndags salmeseddel ankom til skolen, var det tid at lære
salmemelodierne, og vi terpede løs. Niels Møller parkerede piben på det
Hornung & Møller-pianette, som i 5.klasse nu havde erstattet den håndpumpede
spillekasse vi indtil da havde været udsat for. Han slæbte os effektivt og
underholdende igennem indstuderingsfasen, hvor han næsten altid havde en
morsom bemærkning om de salmeteksten vi skulle lære f.eks. ”jordbær salmen”
hvor der i salmen synges ”—din jord bær frugt -” eller når han under
julehøjmessen under alles påsyn klappede sig på bugen under afsyngelse af
linjen ”hvo ville mere gå bespændt i disse højtidsdage” fra brorsons salme ”I denne
søde juletid”, eller fra ”I al sin glans nu stråler solen—” Istemmer over Herrens
bord nu menighedens fulde kor” hvor han tilføjede et kraftigt ”hik”. Den stakkels
Tage tog det meget nært at vi under afsyngningen af ”Befal du dine veje”
skrålede ind i ørene på ham ”—for intet kan du Tage, alt kan du få af Gud”. Så
sagde han vi skulle synge købmandssalmen: ”Herre, jeg har handlet ilde” eller
slagtersvendens aftensang: ”Lad det klinge sødt i sky” samt "Giv mig Gud en
kalvetunge" omskrivning af ”Giv mig Gud en salme tunge”.
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Der var også de to SAS-salmer: ”Tænk når engang den tåge er forsvunden” og
”Hvor er det godt at lande”. Så var der trafikofferets morgensalme hvor vi
samtidigt lærte betydningen af stumt h: ”Ind under (h)jul, hvor er det trist”. Eller
hvad der også kunne gøre ondt at tænke på når vi sang salmen "Under dine
vingers skygge" kan man kun blive ramt af en ubændig trang til at synge "Herre,
dine viiiisdomsTÆNDER" (Visdomshænder).
Til dette formål brugte vi enstemmige Bielefeldt´s melodibøger. De firstemmige
korsvar var skrevet ud i hånden af Niels møller, trykt i lystryk hos Atelier
Elektra og opklæbet på papplader, og der var både en korsvarsplade og en
altergangsplade. Trosbekendelsen var den ”apostolske” enstemmig i gregoriansk
stil, som den havde været sunget af munkene siden år 200, og som fulgte i det
store hele den version, der er angivet i den nuværende koralbog, og som høres
hver lørdag enstemmigt og a capella ved den radio transmitterede
morgenandagt fra Vor Frue kirke. Ved højtiderne anvendte man særlige
festkorsvar, ligesom der blev sunget Kyrie og Glorie af Mogens Pedersøn – især
et 6-stemmigt amen var et ”hit” for os drenge! Gennem højmessearbejdet fik vi
hurtigt et solidt kendskab til salmer og liturgisk musik, samt en uvurderlig
professionel rutine. Det gav anledning til hævede øjenbryn og forbløffelse når
passagererne i sporvogne hørte de uvorne unger sidde og synge om Pontius
Pilatus, korsfæstelse, død og opstandelse!
Så ved afslutningen af en sangtime især lørdag formiddag inden vi fik fri kl 12
kunne han pludselig slå om og spille jazz. Niels var sammen med komponisten
Hermann D Koppel, tenoren Aksel Schiøtz mfl. optaget af den musikalske
pædagogik organisten Bernhard Christensen havde praktiseret siden midten af
1930’erne, mens han også var organist i Christiansborg Slotskirke. Så pludselig
stod vi og ”jamede” mens vi lynhurtigt lærte jazz oratoriet ”De 24 Timer” med
sangen til kl 18 ”Bøf med Løg” hvilken vi sang i tide og utide på gader og
stræder; men også i sporvognene på vej hjem eller til korprøve til stor fornøjelse
for de fleste passagerer; men også til gene for nogle som så klagede til
Københavns Sporveje – hvilket dagen efter resulterede i en skideballe af rektor
ved morgensangen.
Niels Møller var genial til at lære os om Gregoriansk sang, som er enstemmig
liturgisk sang uden harmonier - monofonisk. Sangformen er opkaldt efter pave
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Gregor den Store som næppe indførte sangformen som den kendes i dag; men
det lagde både det liturgiske og musikalske grundlag. Pave Gregor var ikke selv
komponist, men han indsamlede liturgiske melodier fra de forskellige kirker og
skabte en mere ensartet sang inden for kirken. Sangformen bruges stadig som en
del af liturgien i Den romersk-katolske kirke. Den gregorianske sang har sit
ophav i de jødiske synagoger. Sangene fra synagogen, blandet med traditionelle,
folkelige sange udgjorde denne måde at synge på. Sangene blev i begyndelse
sunget på græsk, men omkring år 300 blev det mere almindeligt at synge på
latin. Rytmen i gregoriansk sang er lagt an så den følger rytmen i teksten. Den er
dermed ikke todelt eller tredelt. Sangformen har otte modale skalaer og bruger
gentagne toner som melodien udvikler sig omkring, og de musikalske temaer er
vævet sammen. I liturgien bliver sangen fortrinsvis fremført af kor - "unisont og
a capella" - enstemmigt og uden instrument ledsagelse for at samstemme med
kirkerummets resonans. I 800-tallet udviklede den gregorianske sang sig til at
blive tostemmig; men først rigtig samlet og dannet skole i Notre Dame i Paris
omkring år 1100. De to stemmer havde udgangspunkt i to toner med en afstand
på fire toner (en kvart). Ofte indledte koret på samme tone, hvorefter man
bevægede sig op til en kvartafstand. Mod slutningen gik man gradvist tilbage til
samme tone hvilket kunne give nogle særdeles tætte og disharmoniske klange!
Alt dette var Niels Møller ekspert i!!! – Så vi lavede vesper og antifoner hver
anden uge fredag eller lørdag i Domkirken og langfredag med et særligt
musikalsk indslag med Palestrinas ”Improperia” hvor han med en særlig
spørgeteknik lynhurtigt lærte os at ”popule meus” blev til ”mit folk”.
Der var en speciel stemning over København sådan en tidlig søndag morgen. Der
var lang tid mellem de halvtomme sporvogne der kørte gennem den næsten
mennesketomme by, hvor alle andre end medlemmerne af Københavns
Drengekor tilsyneladende kunne sove længe. Vi mødte kl 9:15 uden for
Christiansborg Slotskirke ved jerndøren i sidegangen mod slotsgården. I samlet
flok begav vi os med Niels Møller i spidsen op til korprøvesalen bag orglet, hvor
der var små tre kvarters prøve med en sidste repetition af dagens salmer.
Mandskoret stødte til, og dagens motet eller liturgiske specialiteter blev taget
igennem.
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Slotskirkens grundplan

På et tidspunkt ankom kirkens organist, Wöldike, i egen person og nikkede
velvilligt til os, mens han tog salmebog og koralbog ud af skabet og skiftede til de
særlige orgelsko der var laksko med en ultra tynd sål – elegant skulle det være,
og så gav det god føling med pedalværket. Tit var han i selskab med sin kvinde til
”venstre hånd” Randi Teglbjærg, som han siden blev gift med – hun var 24 år
yngre end ham! Datteren Ruth og hans ægteviede fru Edith (Josepha Ester født
Moritz) kom også og var ofte udstyret med en pose bolsjer, som hun til stor
irritation for ”løven” tabte på gulvet, så de trillede rundt, hvilket gav os drenge
en gratis omgang kravlende rundt på gulvet. Niels Møller havde altid små
hentydninger til Wöldike så når vi kom til bestemte verselinier f.eks. når vi i
salmen ”Sandheds tolk og taler” kom til linjen ”Helveds grumme løve” så pegede
han i retning af orgel pulpituret hvor Wöldike sad. Ud af den 5.klasse der
gjorde tjeneste den pågældende dag, medvirkede nogle præfekter, dvs. lidt
ældre drenge, som støttestemmer. Mandskoret bestod bl.a. af medlemmer af
Radiokoret, heriblandt så kendte folk som bassangeren Holger Nørgaard og
tenoren Volmer Holbøll, også kaldet Volle. Ved højtiderne sang vi Laubs ”Te
deum”, og Volle var som regel forsanger. Han var temmelig langsynet og holdt
noden i en næsten strakt højre arm frem foran sig, samtidig med at han som
kejser Napoleon stak sin venstre hånd ind under jakkereversen. Det så meget
imponerende ud. Mindre stabil var bl.a. Klaus Nørby, søn af kgl. kammersanger
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Einar Nørby og bror til skuespilleren Ghita Nørby, han blev fyret af ”løven”.
Han var udeblevet fra nogle højmesser uden afbud, og Wöldike spurgte så
Klaus da han endelig dukkede op, hvorfor?

Einar Nørby

- og han svarede grædefærdigt at hans far var død. Det var Wöldike da ked af at
høre; men han forstod jo nu fuldtud Klaus’s udeblivelsesgrund. Senere ville
Wöldike kondolere overfor enken og ringede op – men det var ikke den
forventede kvindestemme - i den anden ende af røret lød en dyb basstemme
”Goddag, det er Einar Nørby” -- lyslevende!!! Herefter var Klaus færdig som
kirkesanger i Domkirken!
Når gudstjenesten begyndte, befandt vi os sammen med Niels Møller på
orgelpulpituret. Wöldike sad ved tangenterne, og Niels dirigerede. Pladsen var
trang; men til gengæld havde vi god kontakt med orglet. Motetten blev derimod
afsunget fra det søndre pulpitur, som havde vinduer ud mod slotsgården. Det
var i øvrigt også her koret var opstillet til fredagskoncerterne; mens vesperen
foregik nede ved alteret. Der var ganske langt ned til kirkens gulv; men heldigvis
var pulpituret forsynet med både rækværk og en lille afsats, så man ikke
umiddelbart kunne kaste sig ud i et anfald af flyvskhed – en smule højdeskræk
havde de fleste af os. Dirigentpulten var også forsynet med gelænder; men
alligevel virkede det faretruende, når kantoren stod og lænede sig ud. En gang
imellem tog en taktstok turen ned i dybet; men vi hørte aldrig noget skrig
dernedefra. Under prædiken fik vi lov at gå ind i korprøvesalen, hvor der var en
anselig samling blade og OTA bøger som læsestof. Det kunne også ske, at Niels
Møller læste højt for os, indtil der kom melding om, at prædiken var ved at være
forbi. Vi begav os stille hen ad gangen til pulpituret, og når døren blev åbnet,
sneg vi os hurtigt; men lydløst ind og gjorde klar til afsyngning af dagens motet.
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Orgelpulpituret i baggrunden og prædikestolen fortil kaldet ”jumpen”

Niels og Wöldike var vant til de ”gale streger” fra drengene; men det fortælles at
engang kom Provst Wegener, som oftest var prædikant, galt afsted. Fru
Wegener var en habil pianist og havde lavet optagelser på deres nyanskaffede
båndoptager. En søndag ville de optage provstens prædiken, og båndoptageren
blev installeret på prædikestolen – som også af sangerne kaldt for ”jumpen”med en lang ledning ud til kordegneværelset bagved. Så skulle provsten blot
trykke på optageknappen; men det blev afspilleknappen han kom til at aktivere
— så ud i rummet lød et klaver præludium af Chopin. Først troede Wöldike at
det var en af drengene der spillede på klaveret i øverummet, til han med slet
skjult skadefryd opdagede sagens sammenhæng – det tog imidlertid en rum tid
før strømmen blev afbrudt.
Det fortælles også at en anden gang væltede en dreng en af de store
klangsamlende skærme på pulpituret midt under fader vor. Der lød et
øredøvende brag, hvorefter præsten højt sagde:” Fader vor, du som er i himlen –
(BANG!) - Det er nok en dreng, der er faldet i søvn – helliget vorde dit navn—”
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Orgelpulpituret

Vi tjente penge ved kirketjenesten. Når vi mødte i kirken blev vi råbt op, og med
en blyantsstump på et par centimeters længde, bestemt af lommestørrelsen på
kantorens strikkede cardigan, satte Niels for alle fremmødte et kryds i en stor,
sort protokol. Hvert kryds repræsenterede den fyrstelige sum af én krone; men
ved særlige tjenester var der dobbelt betaling, og beløbet akkumuleredes og blev
udbetalt samlet, når vores stemmer gik i overgang, og vi af den grund måtte
stoppe i koret. Hvilket ofte var omkring vores konfirmationsalder, så det gav en
ikke ubetydelig sum penge – man følte sig rig den dag udbetalingen fandt sted!!
På den måde kunne vi som jeg f.eks. spare sammen til en ny cykel. Jeg købte en
Hamlet med tre gear hos Stjerneborg sport cykelforretning på Amager. Vi slog
altid følge med nogle ind til kirken. Jeg dannede oftest rejsehold med Morten
Winding hvis far var professor og Peter (Flemming Kloster) Nielsen (19442013) hvis far var barber, samt undertiden med præfekten Steen Lindholm,
som gik et par klasser højere.

Ruten over Knippelsbro om søndagen var helt øde i modsætning til her. 1954
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Kirketjenesten var obligatorisk og at betragte som en del af uddannelsen. Kun
ved højtiderne – jul, påske og pinse - sammensattes under hensyntagen til dem,
der skulle rejse på ferie, et hold på frivillig basis.
Det var et voldsomt repertoire der skulle forberedes for foruden de store årlige
oratoriekoncerter så bestod såvel forårs- som efterårssæson på en række
såkaldte fredagskoncerter i Christiansborg Slotskirke, og i koncert ugerne blev
tirdags aftenprøven henlagt til kirken, og orkestret kom på, når der var behov
for det, hvor min far ofte deltog. Generalprøven fandt sted torsdag aften, dagen
før dagen. De gratis fredagskoncerter, som begyndte klokken 20, var
betydningsfulde elementer i hovedstadens musikliv.
Så snart dørene åbnedes klokken 19:30, strømmede publikum ind i kirken, og
siddepladserne blev hurtigt fyldt, hvorefter tilhørerne fandt plads alle mulige
steder udenom. Vi mødte omklædt i matrostøj klokken 19:15, og på det
tidspunkt stod der allerede mange i kø på slotspladsen. Opsyngningen blev som
på skolen oftest foretaget af Chrissemor, som medbragte sin berømte bolsjedåse
kendt af enhver sangskoledreng - det var en stor firkantet metaldåse, som
engang i tidernes morgen havde indeholdt Massagama the. Efter opsyngningen
blev der uddelt malt-menthol-bolsjer til at klare stemmerne med.

Niels Møller ude til venstre - koret 1954
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Publikum lyttede andægtigt til koncerterne, som tog omkring en time.
Koncertprogrammet varede i reglen 50 minutter, som så afsluttedes med en
liturgisk del, som havde et helt fast forløb: Det var først en aftensang, udført af
en drengesolist stående ved orglet med Helga Christensen diskret ved sin side,
som så klappede ham bagi for at signalere at hun var parat til at gribe ind, hvis
der skete noget uforudset. Tit stod drengen og med skælvende ben som Helga så
greb resolut om for at holde den stille. så fulgte en orgelintonation, bestående af
Francois Couperins lille Sanctus fra ”Messe por les Converts” som indledning til
de såkaldte smithske ”Bønner og Svar”, komponeret af William Smith, der var
organist i Durham Cathedral i 1500-tallet. Bønnerne blev udført af en tenor
forsanger – ofte Jørn Jørkov, som blev svaret af flerstemmigt a cappella kor.

Orgelpulpituret

Nogle af de Smith’ske noder så ud, som om en mus havde bidt stykker af dem, og
ofte havde vittige hunde rettet titlen med blyant. ”Kaffebønner og Svar” var et af
de mere fantasifulde og uskyldige ændringsforslag. Fredagskoncerterne sluttede
smukt og værdigt med en orgelkoral og en fællessalme.
Selvom vi nok ikke havde sans for det dengang så sagde publikum at det var en
fryd såvel for øret som for øjet at overvære koncerterne i Christiansborg
Slotskirkes rene, ny-klassicistiske rum som er enestående til kirkemusik. Selve
det at lyden blev sendt fra pulpiturerne højt oppe fra og ud under kuplen, hvor
den samledes, før den kom ned til publikum på kirkens gulv hvorved især lyden
af a-capella-værker og tyndt instrumenterende barokkantater resulterede i en
overjordisk klangskønhed til stor nydelse for publikum. Det fortælles at på
grund af at alle siddepladser hurtigt blev besat til koncerterne i Slotskirken var
Wöldike nødt til at reservere en loge som ”presseloge” til musikanmelderne, og
før en koncert havde han engang lavet et skilt, som han satte op dernede ved
indgangen. Umiddelbart før koncerten kom så vores klasselærer, som dengang
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var korets opsynsmand, Henry Christensen (”Chrissefar” gift med Helga
Christensen) op i prøvesalen med skiltet og viser det hoverende for os.
Wöldike havde glemt et ”r” så der stod ”Pesselogen”- Chrissefar var jo vores
dansklærer. Et nyt skilt var formodentlig klar til næste koncert!

Fra kongelogen mod alteret

Der er fire pulpiturer under slotskirkens kuppel, hvoraf det ene var fuldt optaget
af det historiske og udmærkede Marcussen & Reuter-orgel fra 1826 med 31
stemmer, hvis blæseværk stadig fungerede ved jævnstrøm. Når der skulle
tændes for strømmen, var det med et lille svinghjul, som langsomt skulle drejes i
urets retning. Det var virkelig vigtigt at det foregik langsomt, for gjorde man de
for hurtigt så sprang sikringerne, og så ville der helt givet gå en rum tid, før
organisten kunne komme i gang med at spille. Sten Lindholm beretter at
Wöldike mange år senere fortalte, at det engang skete for komponisten og
organisten Rued langgaard. Han var den gamle dronning Alexandrins yngling,
og Wöldike måtte som slotskirkens organist finde sig i, at Langgård ind
imellem blev bedt om at spille, når kong Christian den Tiende og dronningen
var til stede i kirken. Ved en bestemt lejlighed havde Langgaard glemt at tænde
for orglet, mens han ventede på det signal, som meldte, at kongeparret var klar
til at blive spillet ind i kirken. Omsider kom signalet, og organisten kastede sig
over tangenterne – der kom ikke en lyd! Febrilsk vred han jævnstømsafbryderen
rundt med det forudsigelige resultat. Hvor lang tid kongeparret måtte vente,
inden sikringerne var blevet skiftet, og tjenesten kunne begynde, meldte
historien intet om; men Rued Langgaard måtte siden gå til dronning
Alexandrine og bede om godt vejr --- og hvem ved måske var det Wöldike der
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diskret havde slukket for orgler?? Han tålte ikke konkurrence og Rued
Langgaard var et musikalsk langt større talent og burde vel være udnævnt til
domorganist i Vor frue Kirke!? --- nu blev han i stedet ”deporteret” til Ribe
domkirke.
De tre øvrige pulpiturer havde rigeligt med plads. Pulpituret direkte modsat
orglet gik under navnet Det sorte Hul, og her var en del bænke og andet materiel
opmagasineret. Vi koncerterede gerne enten fra pulpituret mod slotsgården
eller – sjældnere fra pulpituret mod Gammel Strand; men af og til blev samtlige
pulpiturer inklusive Det sorte hul taget i anvendelse til fremførelse af flerkoret
musik fra det gamle Venedig eller af Heinrich Schütz. Det var af en betagende og
storladen effekt, når korgrupper fra de forskellige pulpiturer med inddragelse af
diverse hjælpedirigenter svarede hinanden eller sang samtidig ud mod kuplen
Schütz´s ”Saul, was verfolgst du mich?” Man kunne næsten se og høre den arme
Saulus fare forvildet rundt, mens Herrens røst lød til ham fra alle sider; men det
hjalp når vi så sang ” Herr, wenn ich nur dir haben” fra Musikalische Exeqium.

Buxtehude-kantater hørte også til standard-repertoiret: ”Alles was ihr tut mit
Worten” eller på dansk ”Eders hele værk”, som vi elskede mest af dem alle på
grund af især førstesatsens umiddelbart indtagende melodi og harmonik, ”Send
hid din engel, Herre from” eller ”Cantate domino”, hvis trestemmige koloratur
nok kunne begejstre en kordreng; men også Bach, Haydn og Mozart var i kurs.
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Grænsen opad i tiden gik stort set ved Mendelssohn – dog svingede vi os op til
Verdi´s ”Te deum”.
Et absolut højdepunkt var i 1957, som var 250 året for Buxtehudes død hvor jeg
deltog i en række Buxtehude kantater med hovedopførelsen af ”Dommens dag”
for dobbelt kor. Dette var 2 år før Wöldike blev udnævnt til domorganist, så
mon ikke dette pragtværk spillede en rolle for hans udnævnelse? Vi deltog også i
Folketingets åbnings Gudstjeneste den første tirsdag i oktober og ”castrum
doloris” (men jeg husker ikke for hvem? Statsminister Hans Hedtoft i 1955?).

Sopranstemme til Buxtehudes ”Eders hele værk”

Fredagskoncerterne havde deres egen cyklus. Vi var to koncertkor så vi havde
hver anden gang, og hertil hørte også såkaldte orgelaftener med Completorium,
og før højtiderne vespergudstjenester om lørdagen. Efter katolsk mønster
indholdt tjenesterne bl.a. afsyngelse på dansk af davidspsalmer samt Mariae
såvel som Simeons lovsang, for størstedelen énstemmigt i tråd med den gamle
tidesang. Som kantor dirigerede Niels møller næsten altid ved disse lejligheder;
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men selv ikke hans tilstedeværelse kunne forhindre, at vi fandt Completorierne
umådelig kedelige – så i det skjulte blev der skudt med elastikker.

Christiansborg Slotskirke 2010

Ved Davidssalmerne var vi anbragt i en dobbeltkorsopstilling, hvor de to kor
havde ansigterne mod hinanden. Når dirigenten vendte ryggen til for at tage sig
af den anden korhalvdel, udvekslede vi andre blikke og skulle passe på for ikke
at komme til at grine. Et Completorium eller en vesper var ikke blot en seriøs
gudstjeneste. Det kunne også være en alvorlig kamp for at holde masken. Alle
drengestregerne måtte udføres absolut diskrete idet korets altid nærværende
tilsynsførende anført af deres ”ordensmarskal”, overlærer Kjeld Jørgensen, som
blev kaldt Lille Kjeld altid var parat til en prikke runde. Han var egentlig en
meget afholdt regnelærer. Han var næsten dværgagtig af vækst; men en
overordentlig respektindgydende mand, som også gik ind for kontant afregning
af saldoen i synderegistret. Han fik siden en sekundant, som også var lærer på
skolen Kaj Rømer eller som vi kaldte ham Gang Kaj Skræk frit efter Taiwan’s
Chiang Kai Check. Han fik siden også en sekundant – en gammel elev Bjarne
Hjaltason.

Den nye ”ordensbroder” Bjarne Hjaltason. Foto 2012
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Giraffen vores klasselærer Alfred Gjeraa var også tilsynsførende for
Drengekoret. Blev man opdaget af en af de to ordensbrødre blev man straks
halet ud af flokken – yderst diskret så publikum intet bemærkede – uden for
døren for at komme tilbage lidt senere, slukkøret og med ildrøde kinder. Når vi
sang helt oppe under taget i kirken lød vi som engle.

Der var engang to ældre damer til koncert i domkirken hvor den ene udbrød
”Åh, de lyder som engle”. Efter koncerten lød der den sædvanlige råben og
rabalder ude i forhallen hvorved hun forskrækket udbrød ”Hva´er dog dette?”den anden svarede ”Åh, det er såmænd blot englene der stiger ned”!!
Ved hans udnævnelse til domorganist i 1959 fulgte Drengekoret naturligvis med
Mogens Wöldike til Vor frue Kirke. Det var et løft og naturligvis også et
avancement i musikverdenen. Domkirken var noget særligt med transmissionen
af morgenandagten på alle hverdage året rundt, - men ud fra et akustisk
synspunkt var det et væsentligt dårligere rum. Det hele sluttede altså brat i
Slotskirken. Det gamle hold i Domkirken bl.a. organist og kapelmester John
Frandsen frygtede vor ankomst og rygtet gik at Wöldike & Co nok havde hele
sit eget mandskab af kor, kantor, hjælpeorganist oa. med. Wöldike blev til trods
sin høje alder på 62 år udnævnt – og vittige hoveder sagde med nogen ret: “Nu
er drengekoret blevet domorganist!” for det var ligesåmeget det ”hof” han
medbragte der gav ham jobbet!?
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