
Dette stodfor mange år siden i»Jyllands
Posten«, af Søren Telling:

Skjeve Thorvald
og hans Fædre
Hvordan den populære Melodi blev til i
Randers omkring Aarhundredskiftet.
Der er sikkert ikke blot een fader til
ovennævnte højst populære person.
Selvfølgelig har een paterniteten, men
som det saa ofte gaar, der kan regnes
med flere, ja helt op til tre hjælpefædre
i dette tilfælde.
Mange mennesker tror sikkert, at den

her nævnte melodi er komponeret af en
københavnsk klaverspiller, men dette er
forkert. Den er nemlig komponeret af en
trompeter udaf De Randers Dragoner
(han hed Søren), og under storartet
medvirken af hele tre juliusser, hvoraf
den ene hørte til rytteriet og de to andre
til fodfolket. Aarsagen til, at denne
snart klassiske hopsa skabtes, var en po-
litiassistent, der skulle rejse.
Hermed er saa Skjeve Thorvalds til-

blivelse kort forklaret, uden at man der-
ved har fortabt sig i uvæsentlige detail-
ler. Maaske dog nogle vil mene, at deta-
illerne ogsaa bør anføres til fuld forstaa-
else af dette vigtige problem. Dette sker
da nedenstaaende.

*Skjeve Thorvalds fødselsdag lader sig
ikke med sikkerhed fastslaa. Hans fød-
selsaar kan nogenlunde bestemmes.
Maaske en mand i Varde har den ene af
de originale fire blyantskrevne stemmer
til dette opus.
I hvert fald er nodesamleren i Varde

den eneste, der kan formodes at eje et af
disse blade. Og derpaa kunne man saa
m a a s k e læse aarstallet.
Kan man ikke det - fordi der maaske

ikke er sat aarstal paa, saa maa man nøj-
es med anledningen og fædrene til selve
Skjeve Thorvalds fødsel, beskrevet saa
godt, det her lader sig gøre.
Anledningen var en stor musik fest,

som arrangeredes paa Skovbakken i
Randers engang omkring aarhundrede-
skiftet. Efter de fire medvirkende mu-
sikdirektørers biografier maa det have
været efter 1888, men før 1902. Randers
bys musikdirektør var dengang Søren
Telling, og arrangementet af festen blev
foretaget af ham. Han indbød saa mu-
sikdirektører fra nabobyer til medvir-
ken. Det var jo i de dage, da ingen,»ma-
skinmusik« fandtes, saa en musikfest
med orkester paa over 80 mand var en
mægtig begivenhed i byens liv. Og sam-
tidig var en saadan fest en stor og sikker
økonomisk vinding for de medvirkende
orkestre og for musikdirektørerne.
Een eller flere sang-solister engagere-

des som »indlæg«. Holdt vejret, var der
bod for mange savn og sorger.
Til den her omtalte fest i Randers var

vejret fint. Skal man da undres over, at

fire musikdirektører fra tre jydske køb-
steder fejrede dagen ved festens slut-
ning? De fejrede saadan, som glade
mænd i de dage forstod at fejre. Den sto-
re tilstrømning af udenbys folk krævede
ekstra politimandskab. Indsættelse af
større politistyrker, i dette tilfælde flere
end ti ekstrabetjente, var en begivenhed,
der saa atter gav anledning til, at seive
politimesteren eller i hvert fald selve po-
litiassistenten maatte ud af sit kontor og
»lede styrken«. Og naar alt var gaaet
godt, og festen var sluttet med en dejlig
stor kassebeholdning, folk var gaaet
hjem, og festpladsen var tom og øde,
skulle man saa ikke fejre og feste oppe i
Skydepavillonen, og burde saa ikke po-
litiassistenten rettelig være med. Af-
gjort jo. Saadan bar man sig ad i Ran-
ders i de dage. Tages saa i betragtning, at
samme politiassistent med denne fest
vitterlig havde sluttet sin tjenesteperio-
de i staden Randers, og at han den føl-
gende morgen skulle rejse til Køben-
havn og tiltræde tjeneste der, ja saa er
der vel ikke tvivl om nødvendigheden af
hans nærværelse ved soldet i Skydepa-
villonen.
Musikdirektørerne fortjener her at

nævnes. Hovedmanden for festen var
Søren Telling, assistent af overtrompe-
ter Julius Jensen ved dragonerne i Ran-
ders, musikdirektør Julius Bergmann og
musikdirektør Julius Deichmann. De to
sidstnævnte var begge tidligere over-
hornblæsere ved fodfolket. Musikdirek-
tøren i den tids blæserorkestre blæste al-
tid selv piccolo. De her nævnte fire diri-
genter dannede ikke nogen undtagelse,
de blæste alle piccolo, og de blæste godt
piccolo, meget fint endda.

*

Forrest Søren Telling, dernæst de tre Ju-
liusser i et geled og bag disse den nu
bortdragende politier. Parademarch, ly-
der kommandoen. Og til tonerne af
Skjeve Thorvald udsat for fire stemmer,
som alle blæses paa piccolo, bevæger
den besynderlige parade sig gennem he-
le Randers by - hele byen langs - Ud-
byhøjvej, 0stergade, Raadhusstræde-
forbi Niels Ebbesen - gennem Houme-
den ad Store Voldgade og hele Vesterga-
de ud til banegaarden.

*Da nu Skjeve Thorvald er en decideret
hopsa, giver den jo anledning til et
yderst pikant changement i tempo og
fodslag. Til den melodi kan dansekyndi-
ge og rytmefaste spillemænd endog træ-
de den yndeligste dans, vekslende med
langsommere marchrytme - ja man
har set, at der endog kan blive tilløb til
noget der minder om en festlig gavotte.
Da paraden passerede Raadhustor-

vet, undlod man selvfølgelig ikke at ho-
norere byens nationalhelt, til hvis op-
rejsning og afsløring man jo selv for faa
aar siden havde leveret herlig musik
(1882). Ridder Niels har smidsket saa
lønligt herved, sikkert nok, men politi
Severinsen inde i raahusets politivagt
smidskede ikke. Han for ud med lovens
tunge haand hævet til angreb. Eja, hvor
sælsomt - selve politiassistenten og fra
i morgen politimester i hovedstaden i fe-
strytme og en, to, mange blæsere foran.

Som sagt, man fejrede, og man satte
Skydepavillonen lidt efter lidt »paa pæ-
le i natten« - gloende. Fire musikdirek-
tører og en næsten politimester. Politie-
rens tog til hovedstaden skal afgaa fra
Randers lige efter daggry, og han vender
aldrigen tilbage.
Der er glæde over Gudenaaens nord-

bred - i natten fester tre Juliusser, en
Søren og saa politieren, der maa have
heddet Thorvald. Søren bliver med et
saa tænksom. Han kunne dette, ved jeg,
for jeg har kendt ham godt. Han sad stil-
le og lod musikkens Genius hviske søde
klange i sit øre. Det saaledes tilhviskede
skrev han ned paa en lap nodepapir.
Han nikkede tilfreds og tog derefter me-
re nodepapir frem fra nodetasken, der
hang over stoleryggen. Han udsatte sit
nat- og romfødte opus for fire piccoloer
i es og gav sine medmusikdirektører hver
en stemme. De diskuterede, de rettede
lidt her og ændrede lidt der, og de grine-
de glad alle. Skjeve Thorvald var født og
befundet god af Jyllands største blæse-
re.
Man bryder op, man beslutter at følge

politimanden hen, man tager opstilling.

- gennem hele Randers by gik del - forbi Niels
Ebbesen - ud IiI banegaarden.

Ind ~gen, Severinsen, har ikke set noget,
ved mtet. Dagen er endnu ung, og byen
sover alligevel. Man skal aldrig, nej man
skal ikke. De naaede toget.
Saadan og ikke anderledes blev Skje-

ve Thorvald sat i verden.
Med større festivitas er vel ingen urop-

førelse celebreret.


