
100 irs virke

NAR RUOXOBING SANGKREDS den 31. januar 1982 fejrer hundrediret kan det gores
i bevistheden om, at have opfyldt det mil, som man fra forste ferd stilede imod: At sryrke og
udvikle interessen for sang og musik og gore det under hyggelige, kammeratlige og festlige for-
mer, et mil der si helt og fuldt er opfyldt gennem et rigt virke i de hundrede ir.
Det viser en grundig gennemgang af de strilende protokoller og scrapboger, sekretarer og arkivarer
gennem alle irene med flid og omhu har fort, og som nu opbevares i byarkivet - en fornojelig les-
ning.
Tal kan v€re meget fortallende, og de viser, at Sangkredsen ialt har holdt eller delaget i 632
arrangementer: Fordelt i det mere udadvente med 119 koncerrer, 33 underholdninger, 19 maske-
nder, 23 sangstavner, 12 juletrasafhentninger og 57 operetteaftener. Og i lredsens indre liv ved
99 generalforsamlinger, med spisning, 106 fester, 58 udflugter, sang ved 23 brylhpper,3O solvbryl-
lupper og 34 begravelser samt 19 julestuer. Naturligvis ikke helt nojagtigt, for lidt 'tjusk' har der
seh{olgelig veret. Men alt er fort til mindste detalje, bide koncertprogrammer, billetsalg, regnskab,
festtaler, ind- og udmeldelser, og sjove beretninger - for det gik livligt til, nit sangerne modtes.
Helt tilbage til 1853 har man de fsrste "livstegn'. Dengang begrndte en lille lreds som "Sang-

foreningen'. I 1870 var det blevet til "Hindverkersangforeningen'og 
i 1880 som Sangforeningen

i Borgerforeningen. Men si skete deu I 1882 fik man lyst til at vere helt selvstendige og tilstrev
Borgerforeningen, at man agtede at starte Rudkobing Sangkreds og det skete altsi pr. 31. januar.
Og Borgerforeningen anerkendte og takkede i et brev, hvori det bl.a. hedder: "- hvortil den erede
sang forening ved den yndige sang i hoj grad har bidraget og forhibentlig fremdeles vil virke sam-
men med os -".

Lad os da kigge lidt pi, hvorledes tiden er giet:

Pi sangens vinger

SANGERNE
Sangkredsen har altid v€ret et mandskor. Der begyndtes i 1880-erne med 8-10 sangere, og snart
blev der lidt flere. De forste hdwhundred ir li tallet pi mellem 15 og20, si steg det til 20-30, en
overgangi 1950-erne ti l  32-37, forsiigenatfalde ti lde2T-2S,manharhaftl igesiden.
Men det er trofaste folk, som bliver lange i kredsen, takket vere det gode kammeratskab. En af de
aldste var smedemester'W. Holst, der indmeldtes allerede i 1869 - altsi i den forste sangforening
- var formand i 12 ir, ogved sin dsd l9l I havde veret sanger i 42 iLr. Kbm. Chr. A. Jacobsen ind-
meldtes 1890 og man sang ved hans guldbryllup i 1932. Han fikialt 44 glade sangerir. Kbm. H.J.
Jacobsen var med fra 1899, var kasserer i 26 ir,blev aresmedlem og holdt forst op i 1945 efter 46
ir. Og endelig bogtrykker R. Chr. Rasmussen fra 1906 omtrent til sin dod i 1958, ialt 52 ar - se
det er trofasthed.



GULDLYREN
Og si er det ikke engang enestiende. I 1938 indstiftedes "Guldlyreri', et hederstegn for 25 irs
medlemsskab, der er ialt uddelt 23 heraf de ti dl nulevende stadig aktive medlemmer. ,€ldst i
anciennitet er Sv. ,{ge Thorsen med hele 4l ir. Derefter Hans Frede Madsen 39 ar, Erik Heide, Sv.
Age Skou og Villy Petersen 38 ir, Tage Petersen 37 , F4ner Delfs Jensen 33, Erwin Rasmussen J2,
Knud R. Rasmussen 32 ogJaab \flass 30 it Men heldigvis kommer der da ogsi stadig ny sangere
til, i ir er der 27 aktive. Men sangkredsen folger ogsi sine medlemmer i glade og sorg. Ved bryl-
lJp synges der i kirken, ved solvbryllup morgensang i hjemmet og ved begravelse en sidste sang ved
kisten.

ARESMEDLEMMER
Gennem irene er udnevnt 13 eresmedlemmer. Den forste var teglverlaejer Frede Christensen, en
god hjalper ved mange lejligheder.

Wd en animeret fest i 1886 femsattes forskget, men Ferd.
Christensen mente dzt burdr she pd et
' mere nogternt tidspun kt"
- sl. bolgerne har noh gdet hajt. Dagen efter sh*e dzt.

To damer, fru Terkelsen og Emilie Krogh (senere fru \Tilladsen) havde vist stor hjelpsomhed ved
mange lejligheder. De udnavntes i 1895 og fik overrakt hver en solvlyre, kredsens emblem, med ret
til at brre samme.
Larer A.H. Larsen, der bide var den forste dirigent og en meget omhyggelig sekreter hadredes i
1901 efter sin afgang.
I 1905 Gjrede \Tilliam Nielsen og hustru 25 ars jubileum som v€rtspar pi "Skandinavien", Kred-
sens stadige tilholdssted. "Plejefar" kaldtes \Tilliam Nielsen, og de to var gode varter ved sang-
ovelsesaftener, ved koncerter i sal og have, og ved mange sammenkomster. Si de udnavntes til
,Eresmedlemmer.
To trofaste og virksomme medlemmer nsd samme e,re i 193I, Nicolaj Olsen og Chr. A. Jacobsen,
begge energiske bestyrelsesmedlemmer. Senere kom yderligere to tro og virftsomme sangere til, kbm.
HJ. Jacobsen i 1947 ogkbm. Jens Thygesen i 1960.
Sv Orloff wang dirigentstokken, instruerede operetter og medvirkede ved mange koncerter og
arrangementer, ogi 1963 blev han udnavnt og ftk en serlig ares-guldlyre.
Ti:ofast ven og kammerat gennem mange ir var kontorist Thge Jorgensen. Selv takkede han for sam-
veret ved at forere 1000 l<r til et klaver og da Erwin Rasmussen hertil fojede 500 kr., ffk man et
godt nyt instrument. Thge Jorgensen udnevntes i 1974 ogskenkede senere tre premieobligationer.

LEDELSEN
Som sangerne holdt godt ud, siledes ogsi lederne. Der har ialt varet 14 formend og en fi.rldstendig
liste ffndes bag i heftet. Den fsrste var bagermester Breum, efterfulgt af smed \( Holst, der sad i
tilsammen 14 ir. Slagtermester Jensen, Kvistgirden virkede i 13 ir, de ovrige i kortere perioder.
Men si komi 1942 tobakshandler Oscar Christiansen og hans l8 ir blev en periode med virke pi.
hojeste gear. O.C. var fyldt af ideer og virkelyst, og han gennemfsrte nrsten det utrolige. Der var
sangstevner, koncerter af format; julematineer og ikke mindst de strilende operetteaftener, endnu
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hos mange i frisk erindring. Koret voksede og havde fine stemmer - med O.C. oplevedes den store
periode.
Efterfolgeren, bagermester Erik Heide, valgtes i 1952 ogsidder endnu, si han slir rekorden med
20 ir i formandsstolen. Men han fik det ikke si let. Fjernqynet satte ind, interessen for fallesskabet
blev mindre og efterkrigstidens nedgangsbolge pregede tiden. Og alligevel er det lykkedes ham at
holde skuden flot i vandet. Hans omhyggelige og flittige virke har gjort, at sanglcedsen stadig for-
star at ove en indsats og vere en god samlingsplads.
Afkasserer har der .va;ret 14 og afselretaerer 17 ogogsi de har taget deres tsrn.

TAKTSTOKKEI{
Mest udholdende har dirigenterne v€ret - der har kun varet ni ialt. Den forste var lrrer A.H.
Larsen som virkede i hele 18 ir og lagde en god grund og en rigtig linie, som senere er fulgt. Den
"nasteldste" var fotograf Harald Knudsen med 14 ir og den sidste til dato er Svend Orloff, som
har snrnget taktstokken i ikke mindre end 30 ir!

GENERALFORSAMLINGERNE
er altid fornojelige aftener med det sarprag, at formanden ikke aflagger beretning, medens deri-
mod sekretaren oplaser den som regel muntre protokol. Og si er der spisning.

Du miUz himmel, huilke mangdn torsh er ihhe forteret i
dz hundred ia for snart bleu dzt torsh dzr shulle nydzs
(huortil hommer a* hilliy andre tors heg isninger).

Som regel gir det stille af, men der har dog veret et par ftriser: Den forste i 1897, hvor dirigenten
nedlagde taktstokken p.g.a. uenighed, i 1908, hvor "de unge" fordrede fornyelse, i l9l3 fordi der
kun var to tenorer tilbage (i nyere tid har man dog kort en vinter med een 2. bas) i 1930 om ny
vedtagter og endelig i 1942, hvor bestyrelsen gik pi kravet om ny toner over det hele... Men ellers
kun fred og idyl i den kammeratlige ind.

I FESTLIGT Ij,G
Pi Hotel "Skandinavien' gik det lysteligt til. Om sommeren i haven med keglespil, nedslagning af
potter og valg af pottekonge, om vinteren i lokalerne, og der blev i hvert fald drukket adskillige
boller punch.
Faneindvielserne i 1891 og 1935, hvor damerne havde samlet ind og besorget de smukke broderier,
var hojtidelige og festlige. I I9l2 flyttedes til Orstedspavillonen og her fejredes blandt meget andet
to jubilaer, 50-iret i 1932 med festaften og i 1957 ,75 irer, med stor festmiddag me d 80 deltagere.

Mange forrner for honnsarnmen bleu prouet, s'igar * polsegildz
med sort pobe, sirup og abhhornpot Nogh hrasne
sangere fortahe bagerter at dz aldrlg haudr fiet si marhelig en abhgrod!

Nogle ar holdt man "Hvedeaftener" og siden 1952har hyggelige julestuer v€ret fast pi program-
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UD I DET BI-A
Den arlige udflugt blev snart tradition. De fsrste mange ir skete det i hestevogn feks. i 1886 til

Hjortholm i ott6 vogne med 39 deltagere. Men oftest var Stengade skov det foretrukne mil.

Wd en af disse ture gih sukhea hffi, the, rom, og cocnac
"i seh" og det blzu 97 ore pr. mandlig dzbager -

og s,i har dzr sihkat ihke uaretfor lidt

Den fesdigste udflugt var nok "tangelandsbanens sidste tvr" i 1962.I de eldste banevogre og

ikledt gamle kostymer kortes sydpi, til Lindelse, med ebleskiver, punch, musik og dans pi per-

ronen arrangeret af krofar Bredo, med kaffebord i Humble stations ventesal og medbragt mad i

Bagenkop gamle skole. Det var vel nok en dag.
Som regel holdt man sig i det hjemlige, Ristinge, Vemmenas, Galgebakken, Spodsbjerg, men

ogsi med smut dl Egeskov, sommerrely i Svendborg eller sejltur til Kiel, til Erc eller Stryno. Til

udflugterne hsrer vel ogsi delagelsen i Den $mske centralforenings irlige stevner. Her var sang-

lredsen medlem frz 1933 til 61 og man niede de fleste frnske byer rundt. Hojdepunktet her var

det srore landsstavne i lGbenhavn, hvor der blev sunget pi Det kgl. Teater, og i Ridhushallen, spist

i National Scala og festet i Tivoli.

Ja sidan har sanglredsen levet et jevnt og muntert' virftsomt liv'

Til gavn og glade
Og det galder ogsi i hoj grad det mere udadvendte, der hvor hele byen og oen var med'

KONCERTER
Ganske naturligt mitte koncerter og underholdning blive den vigtigste opgave og her tog man

fat for alle krafter. I mange ir var det tilstrekkeligt med sangkoret og eventuelt forskellige musik-

ensembler, miske en enkelt solist. Man udsendte indbydelser, og publikum sffommede til, meget

ofte langt over 200 - for man var sikker pi en fesdig aften. Programmet var mest mindre sange,

men ogsi adskillige korverker blev indstuderet og fremfort med stort held.
I mange Lr solgte alh sangerne billetter si aar man sihher
pt publihurn. Og drt uar rndshe en unhe, mange foreninger i

dag kunne tage o? - i tidzr huor folh bliuer hjemme. Det er
interessant at se et shdant regnshab: I 1894 solgte: Iuersen 44,
B. R*mussen 14, Chr. A. Jacobsen 14, Krisffirsen 13,

fongraf Petersen 13, Arp 12, A.H. Larsen 10 og Holst 6, iah 129.

Og dz aar billige, i 1SS5 75 orefor honcert, I hr.

for honcert og bal, senere 2 hr og dz n,iedz aist aldrig oaer 3 hr.

Pengene var i det hele taget smi. Efter en koncert pi "skandinavien' i 1899 kostede nedtagning af

teatret 12 [r., ol til musik og sangere 2,55 I$.
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TILANDRES GIJEDE
Det er et vidtspandende omride Sangkredsen har dakket gennem arene. Udover koncerter og
underholdninger - og dem var der almi ialt 1 5 1 af gennem irene, var der tid til at trade hjdpende
til. Det gjalt for eksempel i de forste ir, hvor man flere gange medvirkede ved bazarer eller dilet-
tant til fordel for "trangende konffrmanders ikledning'. Eller i 1940-erne en rekke julematineer
til fordel for juleindsamlingen, hvor der var et stort opbud af mange lokale kunstnere. Et par i.r
lavedes der "landsbykoncerter", hvor man skonne sommeraftener drog ud i sognene og gav en lille
friluftskoncert, og starten herpi var helt overvaldende. Den foregik i Tlanekar Slotsgird, og der
var 2000 tilhorere. Mange flere var der til et stort Folkesangstavne i Orstedsparken under krigen,
her modte 3000 deltagere. Friluftskoncerter blev givet: I Fredeskoven, i "skandinavien's" have og i
Orstedsparken. Og senere dejlige Midsommerfester pi den skonne friluftsscene i Hine. At den ikke
beny'ttes, er i hvert fald il,ke Sangkredsens slcyld.
Ogsi kirkekoncerter har sangkredsen arangeret eller deltaget i. Dels i Rudkobing Kirke og dels
i andre af de langelandske kirker. Ogsi med andre sangkor har der veret samarbejdet. Allerede i
1901 kom Fiborg Sangforening pi besog, senere Nyborg, og med Svendborg Sangforening har der
veret godt samarbejde. I 60-erne havde man en tid et godt og fornojeligt samarbejde med sangko-
ret "fuion' fra Odense.
I 40-erne og 5O-erne slog man endda storre brod op, Man lavede koncerter med fine medvirkende
- og selv om publikumsinteressen ikke var overvaldende, si var det gode indslag i byens musikliv.
Som gester havde man til "Soire musicale" Otte Fessel og Carlo Andersen, Elvi Henriksen og
Elsa Jens. Til "Strauss-aften' \filly Hagbo Petersen. Flere gange Emil Christoffersen og Preben
Thorntoft, den friske drengesanger. Og der var koncerter under medvirken af Odense Byorkester,
Svendborg private Byorkester og andre. Sin velnok smukkeste koncert holdt Sangkredsen ved 75
irs jubileet. Et fyldigt program, sunget af et stort og godt kor ledsaget af et privat orkester og med
Emil Christoffersen som solist. Da var der fuldt hus, og det var en meget festlig aften.

MED MASKE PA
I mindernes bog mi ogsi indfojes lidt om Maskeraderne, for de var lige fra starten meget ofte den
helt store folkeforlystelse. Allerede i I 88 5 holdtes den forste med 27 4 deltagere, og her var alle sejl
sat til. Salen {lot dekoreret, stort optog med fem foreninger som deltagere, kotillon, ja alt hvad der
horer til. Sigar en serlig avis "Odelandenes Natblad". Senere samme ir gentoges succesen, denne
gang med 130 born og 271 voksne altsi over 400 deltagere - der var voldsom trangsel.
Og disse meget populere fester fortsattes i adskillige ir. I 1886 noreres det med respekt i protokol-
len, at Ferd. Christensen, som indfone elektrisk lys i Fredeskoven, senere i byen, havde udlint to
buelamper og 17 glodelamper til dekoration.
Men ogsi det forsvandt, dog for at genoplives i 1958, hvor Sangkredsen piny indbsd til karneval,
fsrst "Pi havets bund", senere "Pi Hawaii', med fine dekorationer og mange muntre pifund. Aller-
sidst holdt sangerne nogle mindre Karnevaller, men mest for egne medlemmer.

l 0
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OPERETTE-ANNNB
Maskerede blev Sanglredsens medlemmer ogsi, da man i 1941 stanede'bperettealderen', og det

skete med opforelsen af "Molboerne". Her kunne koret fr lov at vise sin kunnen og de gode solo-

stemmer rigtig udfolde sig - og samtidig fik publikum usadvanlige og Gstlige oplevelser'

Meningen var ar heve foresdllingerne til god amatoropff€den, og dertil foje ffne dekoradoner,

smukke dragter og orkester pi 10-16 mand - altsi op i det store format.

Og det blw succeser pi alle mider. I "Molboerne" 
, l94l var der 30-40 pi scenen, og derefter frrlgte

i 1944 "sommer i Tyrol". Salget af ialt 3000 billemer ved de ome forestillinger viser, at det var noget

folk kunne Iide. | 1946 frrlgte "Jomfruburet" og i 1949 "Champagnegalopperi' to fine musikfore-

sdllinger. Si kom i 1951 "I-andmandsliy'' som friluftsforestilling i Hine Anlag, i 1952 "Nitouche"

ogi 1954 "Tie smi pigel'. "Champagnegaloppen' blev den med det hojeste publikumstal 5000

billetter til 13 forestillinger. Ialt blev det syv operetter med 57 opforelser! Men man begrndte at

marke lidt mindre interesse, og holdt op mens legen var god.

SANGEREI FLOKKE
Tilbage er egentlig kun at fortalle om de mange store sangst€vner, som Sangkredsen arrangerede.

Ogsi her skal vi helt tilbage til $arten for allerede i 1888 indbsd man oens sangkor til et stavne

i Fredeskoven. Der deltog Tianeker, Lindelse, Simmerbolle,"Lyrei' og Rudkobing, og 2000 til-

horere strsmmede dl skovs, til en festlig eftermiddag. Si selvfolgelig fortsatte men i en rekke ir, i

1906 var der 100 sangere i korene, i 1916 endnu engang 2000 tilhorere men ogse det ebbede ud.

Dog havde man endnu en stor dag, da alle fynske sangere, omlcing 350 i 1949 stavnede til Lange-

land til den fynske Centralforenings irlige sangstevne. Da blw der sunget i kirken, i optog gennem

gaderne og i Hine anlag og ogsi det var Store dage.

Det er blevet trange tider for mandskorene, mange andre interesser er kommet til, gode sangstem-

mer er blevet sjeldnere, der udkommer n€sten ikke mere noder for mandskor - og det varste:

lpten til fellesskabet er svundet.
Men Rudkobing Sangkreds har gennemlevet 100 ir, med flittigt virlce ovet sin store indsats for san-

gen og musikken og vist, hvad man formir, nir man lsfter i flok. Og ikke mindst vist, hvad et godt

kammeratskab betyder.
Skulle ogsi den gi'al kodea gang' si har i hvert fald dens 100-irige virke vist et srilende og

smukt elaempel.

Saend Orhf
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FORMAND
Bager Breum 1882 - 1887
Smedemester \il Holst 1887 - 1890
Billedhuger tup 1890 - lS93
Bymoller lGistoffersen 1893 - 1895
BilledhuggerArp 1395 - 1898
Ekspeditor Bernhard Rasmussen 1898 - 1902
Smedemester'W Holst 1902 - l91l
IGbmand Chr. A. Jacobsen lgll - l9l3
IGbmand H.P Sogaard 1913 - 1918
Slagtermester H. Jensen 1918 - 1930
Landsretssagforer Harald Clausen 1930 - 1936
Mekaniker Anton Christense n L936 - 1942
Tobalahandler Oscar Christiansen 1942 - 1960
DommerfirldmegtigAxel E. Jensen 1960 - 1961
Installator \filly Petersen l96L - 1962
Bagermester Erik Heide 1962 - 1998
Slagtermester Peder Boje Larsen 1998 -

DIRIGENTER
LererAnders Hansen tarsen 1882 - 1900
Organist Boesen 1900 - 1903
KordegnJorgensen 1903 - 1907
Mtrsikdirektor Enevoldsen 1907 - 1916
Manufakturhandler Thor Callesen 1916 - 1924
Tirndlagp N.P Seth's 1924 - 1930
FotografHarald Knudsen 1930 - 1944
l.arer Malte Nielsen 1944 - 1952
Redaktor Svend Orloff 1952 - 1983
Kordegn Svend Ssrensen 1983
Lerer Finn BalzerJacobsen 1983 - 1986
Lerer ErikArnhardt 1986 - 1990
Kirkesanger PeterToft 1990 - 2000
Organist og hojskolelerer Jutta Bay 2000 - 2007

L4



ARESMEDLEMMER
IGbmand Ferdinand Christensen 1885
Fru Grkelsen og frk. Emilie Krogh,

senere &u \Tilladsen 1895
l,arerAnders Hansen l"arsen 1901
Organist Holm, Svendborglg04 - ?
Restauratsr'\ilfilliam Nielsen og hustru 1905
Nic. Olsen og Chr. A. Jacobsen 1931
Kobmand H.J. Jacobsen 1947
IGbmand J. Thygesen 1960
Redaktor Svend Orloff 1963
Kontorist Tage Jotgensen 1974
Isenkrammer Svend Aage Thorsen 1991
Bagermester Erik Heide 1995
Malermester SvendAage Skou 1995
Forvalter Einer Hansen 1998
Snedkermester Ejner Delft Jensen 1999
Kabelmester IGrl Erik Jacobsen 2001

GULDLYREI{
Indstiftet 1938
1939 lGbmand HJ. Jacobsen (40 ir) lS99 -
1939 Manufakturhandler Thor Callesen
1939 Bogtrytker R Rasmussen (Indmeldtes 1906)
I 939 Manufakturhandler Poul Christensen
1941 Fotograf Harald Knudsen
I 942 Landsretss agforer Harald Clausen
19 44 Installatsr Axel Petersen
1946 Maskinsatter Axel Hintze
I 954 Tobakshandler Oscar Christiansen
1954 Autoforhandler Oluf Christensen
1957 Kontorist Gerhard Johansen
1 963 Autoforhandler Albert Nielsen
1966 Isenkremmer Svend Aage Thorsen
1968 Barbermester Hans Frede Madsen
1969 Bagermester Erik Heide
1969 Installator \flilly Petersen
1969 Malermester Svend Aage Skou
I 970 Installatsr Tage Petersen
1974 Snedkermester E;'ner Delfs Jensen
1974 Kontorist Thge Jorgensen
1975 Autolakerer Erwin Rasmussen

r5



197 5 Bogryld<er Knud Rasmussen
I 977 Skibsbygger J. \7ass
1983 Forvalter Ejner Hansen
I 986 lGbelmester Karl Erik Jacobsen
1 987 Fuldmagtig Annas Petersen
1988 Smed Henning Andersen
1995 Frugtavler Poul Olsen.
1995 Skovfoged Niels Peter Larsen
1995 Girdejer liarl Nielsen
1995 Girdejer Hans Wilhelm Hansen
I 997 Kirkegirdsgartner Ove Knudsen
2003 Materialforvalter Ejler Nielsen
2004 Slagtermester Peder Boje larsen

SEKRET,ERER
1882 lererAnders Hansen l,arsen
l90l Kobmand N.E. Petersen
1906 Kordegn Jorgpnsen
1907 Arkitekt Baumann
1909 Malermester HJ. Nielsen
1919 Bogtrykker R Chr. Rasmussen
1930 Autoforhandler Anton Christensen
I 936 Manufakturhandler Thor Callesen
1937 Tiyld<er Harald Jorgensen
1940 Fuldmegtig Ove Thomsen
lg44KemnerAge Nielsen
1954 Dommerfirldmegtig Axel E. Jensen
196l Bagermester Erik Heide
19 62 lnstallatsr Villy Petersen
1965 Isenlrammer Svend Aage Thorsen
1 968 Installator Thge Petersen
1971 Kabelmester liarl Erik Jacobsen
1982 Slagtermester Peder Boje larsen
1995 Fuldmagtig Henrik Berg
2006 Gardejer Birger Hansen
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De seneste2l At
ued Jens Mollerup

Der er nu giet hen ved 25, ir siden redaktor Svend Orloff lagde sidste hand pe Sangkredsens I 00
irs jubilaumsslaift - et arbejde man vil genfinde som en vresentlig del af dene 125 iusjubilaums-
skrift. Lidet kunne Orloffane, at han med sit slaift faktisk ogsi afsluttede en epoke i Sangkredsens
historie, en epoke der var preget af levende traditioner og erindringer, der rakte tilbage til de store
dage med opforelse af operetter, maskerader og koncener med kendte udenos solister.
En anelse derom har han nu haft, idet han til slut skriver: "Det er blevet trange tider for mands-
korene, mange andre interesser er kommet til, gode sangstemmer er blevet sjeldnere, der udlcom-
mer n€sten ikke mere noder for mandskor - og det varste; Iysten til fellesskabet er svundet."
Si galt, som Orlofffrygtede, det ville blive, gik det dog ikke de folgende 25 ar, selv om de ikke blev
uden problemer. Lad os tage en rekke af disse problemer i javn rakkefolge. Hvor Sanglredsen de
forste 40 ir af sin levetid har holdt sine oveaftener, ved vi ikke med sikkerhed, men et kvalificeret
get mi gelde Hotel Sftandinavien, hvis vert, \Tilliam Nielsen, var et skattet medlem af koret. I
l9l2 byggede Borgerforeningen Orstedspavillonen, og da Sanglredsen oprindelig er udsprunget af
Borgerforeningen, er det narliggende at tro, at den derefter har holdt sine oveaftener om torsdagen
i Orstedspavillonen. Da vi nir op i 1940-erne holdt den i dt fald sine aftener der.
Omkring 1950 blev Orstedspavillonen imidlertid solgt til en privat ejer, si pi et eller andet tids-
punkt derefter har Sangftredsen v€ret nodt til at ffnde et andet sted til den ugendige modeaften.
Det lykkedes at ft lov til at benytte Spejderhltten ved Dyrskuepladsen, og selv om forholdene der
ikke var optimale, blev man der i en irrekke.
I 1980 fik Rudkobing Kommune ibnet Borgerhuset i Ahlefeldtsgade for byens foreninger, og
Sangkredsen fik nu lov til at flytte derop, men ogsi der var der problemer. Gang pi gang kol-
liderede man med andre foreninger, der skulle have diverse udstillinger, og bestyrelsen mitte tit
aflyse nogle af de planlagte modeaftener. I sommeren 1985 meddelte kommunen os, at den ikke
langere kunne stille lokaler til ridighed for os, da AOF skulle have dem. Problemerne kom ejeren
af Ostergade 24, fru Dorrit Borch, for ore, og hun tilbod da Sangftredsen, at den frit og kvit kunne
line et lokale i bagbygningen til den store ejendom i Ostergade til den ugentlige modeaften. Der
medforte endvidere tilladelse til at bruge det udmerkede flygel, som stod i lokalet. Vor formand
Erik Heide og den daverende dirigent Erik funhardt var oppe at besigtige lokalet, og selv om
akustikken kunne have veret bedre, tog man med tak imod tilbudet. Der har Sanglredsen haft "sit

hjem' lige siden.
Sangkredsens gode ven og stotte, fru Borch, dode den 16. april 1996. Hun havde under sin sygdom
varet klar ove! hvor det bar hen og havde onsket, at Sanglredsen skulle synge ved hendes begra-
velse - i kirken "Den ambrosianske Lovsang' og ude ved graven "Klokkebojen'. Vi op$'ldte efter
bedste evne vor gode vens onske. Fru Borclx bsrn meddelte os i ovrigt kort tid efter, at den dave-
rende ordning med lin aflokalet kunne fortsette, si lange Sangkredsen onskede det.
I Svend Orloffs afsluttende bemarkninger om fremtiden for mandskorene, aner man en let skjult
angstelse for tilgangen til koret - "gode sangstemmer er blevet sjaldne". Ja, man kan her cirere
Steen Steensen Blicher: 'Jeg skulle sjunget lidt mere miske, miske nok ogsi lidt bedre". Vi kunne
nok have sunget lidt bedre, men tilslutningen til koret er ikke darlig. I skrivende stund har koret 30
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aktive sangere. Skulle man pege pi en cndring, er det i medlemmernes geografiske sammensatning.
Tidligere kom nrsten alle sangerne fra Rudkobing by - nu kommer mellem en trediedel og en

$erdedel fra landet, strakkende sig fra Tiessebolle til Bagenkop. Der er heller ingen grund til at
klage over modeprocenten til sangaftenerne. Den er ikke dirlig, og sker det, at nogen mi melde
afbud, er det som oftest med rimelig baggrund.
Skulle man onske sig en rndring, mitte det vere holdets gennemsnitsalder. Den er ret hoj - vort
eldste aktive medlem Svend Aage Thorsen er 94 ogsynger stadig en ffn l. tenor, men han trekker
jo gennemsnittet en smule op, og vi er nogle s{kker omkring de 70. Heldigvis har vi de senere ir
ftet nogle'unge" i halvtredserne, si, der er stadig hib for fremtiden.

DIRIGENTER
I sine forste 100 ir har Sangkredsen haft i alt 9 dirigenter. De folgende 25 fuhar der varet 5, si
udskiftningshyppigheden er tydeligt foroget, og Sangftredsen har mittet erfare, at kvalificerede
ledige dirigenter ikke henger pi treerne.
Svend Orloffsvang taktstokken i 30 ar, men i 1983 kunne ojnene ikke mere, og den sommer mitte
Orloff si sige, at han ikke si sig i stand til at tage endnu en s€son. Denne besked var virkelig et slag
for Sangftredsen. Han var i de mange ir vokset fuldstandig sammen med koret, og sangernes noder
og unoder svarede til hans.
Bestyrelsen gik i gang med at soge efter emner, men der var ingen, der var villige til at pitage sig
hvervet. Efter intens sogning fandt man frem til kordegn Svend Ssrensen i Rudkobing, der omsider
nolende lod sig overtale til at forsoge sig i jobbet. Han begyndte i efteriret 1983, men allerede efter
en mineds forlob stod det klart for alle, at han ikke magtede det. Si man skiltes i gensidig forstielse.
Og nu var man lige vidt.
Heldigvis havde vor formand Erik Heide klaget sin nod derhjemme, og hans gennemmusikalske
datter Lisbeth og hendes mand Finn Balzer Jacobsen tilbod nu at hjelpe. De ville komme hver 14.
dag og ove med koret. De ovrige 14. dage skulle koret si selv synge de indsvede sange igennem.
Bestyrelsen accepterede tilbudet og Finn Balzer Jacobsen overtog dirigenthvervet bistiet af Lisbeth.
Det blev et lykkeligt valg. Finn var yderst kompetent, og da han samddig var en personlighed, der
it'ke gik pi kompromis, mitte sangerne nu fole, at der skete forandringer. Den fsrste andring var,
at det elskede kortspil blev afskaffet. Koret havde fire stemmer, og i Orloffs tid - og formodentlig
ogsi forud for denne - havde det veret s€dvane, at dirigenten indovede en stemme ad gangen,
og m€ns det skete, sad de ovrige sangerbrodre afsides og spillede kort. Det var si hyggeligt! Nir
alle stemmer var gennemgiet og ovet, sang man si i fallesskab den sidste halve time sarnmen.
Forandringen mi have varet en bitter pille at sluge for nogle af sangerne, der altid har vagtet det
kammeratlige hojt. Stort set tog de det pent. Der var kun en, der meldte sig ud af samme irsag.
De folgende tre ir blev en god periode for Sangkredsen, men den blev kun alt for kort. Den 30.
august 1986 fik Sangkredsen det sorgelige budskab, at Finn BalzerJacobsen pludseligvar dod. Han
blev begravet den 4. september fra Sorup kirke ved en "smuk hojtidelighed, der var et storr og sav-
net menneske verdit'', som protokollen oplyser. Mange medfolende tanker gik den folgende tid til
den lille familie i Svendborg og til Anni og Erik Heide.
Bestyrelsen besluttede at kontakte larer Erik Arnhardt i Tirllebolle, der var leder afTirllebollekoret,
og han sagde ja til ogsi at lede Sangkredsen.
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Wd nytdrsspisningen januar 2006 bhu Saend Age Thorsen og
I(arl Erih Jacobsen hadret ued henhol.dsuis 65 og 45 irs medbmsshab.

I rnidten formand Pedzr Boje Larsen,

funhardt viderefsrte pi en god mide det arbejde, der var pibegyndt af Finn Balzer Jacobsen, han
sorgede ogsi for, at koret udadtil markerede sig, bl.a. ved falles koncerrer med Tirllebollekoret.
Sangkredsen var stadig et firstemmigt kor, men dets erner stod miske ikke altid mil med ambitio-
nerne.
I 1990 mitte funhardt meddele bestyrelsen, at han pi grund af tidnod si sig nodsager til at stoppe
som dirigent for Sangkredsen. Si besryrelsen mitte ud pi markedet igen. Det lykkedes den at fr fat
i Peter Toft, der startede samme ir.
Peter Toft var i besiddelse af de kvaliffkationer, som stillingen rent fagligt krevede. Han var en
kendt musiker i det fynske omride, var kirkesanger i Rudkobing og Simmerbolle og var en skat-
tet spillemand ved solv- og guldbryllupper. Han er den forste af de her navnte dirigenter, som
undenegnede skribent har et personligt kendskab til som medlem afSangkredsen siden 1990.
Koret kom i de folgende d ir ind i "roligt vande". Peter kom med en mangde nye sange, der skulle
indlares, og var samtidig si udadvendt, at vi kom til ar medvirke i en lang rekke arrangementer
satnmen med andre kor bide her og udenos. Hans ambitionsniveau li hojt, og han overvurderede
dl tider vore evner. Jeg har adskillige gange i sdlhed krummer t&er over min egen indsats som 2.
tenor ved forskellige koncerter, ogjeg tror, at jeg ikke var alene om den fornemmelse. Vort kor sang
kraftigt, men ikke helt rent. PeterToft kunne vere ret ironisk under oveaftenerne, hvilket stsdte
flere afsangerbrodrene - et par srykker meldte sig ud afSangkredsen afden grund. Ved torskespis-
ningen i 1998 holdt formanden Erik Heide en overraskende tale for dirigenten. Den var, som der
stir i forhandlingsprotokollen, "kerlig men kritisk og med et stank af ironi". Peter Toft tog det
ilde op. Pi et efterfolgende besryrelsesmode var der ikke enighed om tidspunktet for formandens
bemarkninger til Peter Toft, hvilket medforte, at Erik nedlagde sin post som formand, og gik ud af
bestyrelsen. En personlig tragedie for ham, for hvem Sanglredsen havde varet en hjertesag i over 50
it Bestytelsen val meget ked af Erik Heides beslutning, da han altid var giet 100% ind for, at alt
skulle fungere dl alles bedste.
Da Peter Toft i er 2000 flyttede til odense, fornyede man ikke aftalen med ham.

2 l



Heldet var med os, da vi ffk Jutta Bay som hans efterfolger. Rent fagligt stod hun frrldt ud pihojde
med sin forgenger, var med henqrn til kontakter med omverden ligesi udadvendt, som han var, og
hun er desuden i besiddelse af en hel del pedagogisk sans, hvilket ikke er uden berydning, nir man

skal arbejde med et mandskor. Jutta har udfort et hestearbejde i de7 ar, hun har veret dirigent for

Sanglaedsen. De forskellige stemmer ftr ikke lov til at slippe, for de er behorigt indovede, og nar

endelig helheden er ved at v€re pi plads, flr hun ogsi rettet pe lydsryrken. Fsr i tiden sang vi lraf-

tigt, men ikke rent. Nu er vi dampet ned, men publikum kan holde ud at hore pi os - ja, der har

faktisk varet situationet hvor det har lydt godt. I de tilfelde har vi 6et megen ros fra publikums

side. Jeg vil vove den pistand, at Sangkredsens kvalitet som kor ikke har veret bedre de sidste halv-

treds ir, og det kan den takke Jutta Bay for.
Hun er en ildsjel, der er involveret i mange goremi'l, og hun har derfor mittet beslutte at stoppe

som dirigent efter jubileet i 2007 . Bestyrelsen forstir hendes beslutning fuldt ud, men vi vil savne

hendes ildhu som dirigent.

DEN ARLIGE'TORSKESPISNING''
OG ANDRE HYGGELIGE TRADITIONER
En afgrundpillerne i det selskabelige samv€r i Sangkredsen har i hele foreningens historie veret

den arlige torskespisning, hvor sangerbrodrene med hustruer i slumingen af januar eller begyndel-

sen affebruar modtes om den kogte torsk - en tradition, der gik sine hundrede ir tilbage i tiden.
En halv snes ir i de senere ir var msdestedet hos Elise Vogn i Selskabslokalerne i Strandgade. Der

var serveringen altid forste klasses, og skont stedet &a gammel tid bar navn af afholdshjem, ffk

den kogte torsk altid lov til at svomme pi behorig vis. Pi grund af tidernes ugunst mitte Elise
desvarre lukke sit etablissement i slutningen af 1993, ogfra 1994 blev torskespisningen henlagt til
Hotel Skandinavien. Der var serveringen ogsi udmarket, men prisen var for hoj. Sangerbrodrene

begmdte at omme sig derover, og tilslutningen faldt. 11997 var der kun 3l deltagere til spisningen.

Bestyrelsen var klar over, at det var nsdvendigt med nytankning. Si i 1998 flyttede man spisningen
til Borgerhuset i Ahlefeldtsgade. Torsken blev droppet, og man gik over til koldt bord med tilskud
aflune retter. Borddakning og opvask klarede besryrelsen og dens damer. Det hjalp pe prisen, og
tilslumingen volaede atter. De seneste ir har menuen stiet pe suppe og peberrodskod leveret fra
Kadebycafeen til alles firlde tilfredshed. Suppe og peberrodskod er jo en langelandsk nationalret,

elsket af alle, men som gammel vestjyde kan underskrevne forfatter trods alt ikke lade vare med at
mindes torsken med et vist vemod.
Tirods tidernes skiften er det ogsi lykkedes at bevare to andre traditioner i Sangkredsen. Den irlige

udflugt pi grundlovsdag samt julestuen i december. Den sidstnevnte er vel en videreforelse af den
tidligere juletrastur i december ud til sko#oged Larsen, der sammen med sin kone gestfrit tog

imod sangerbrodrene, som skulle hente juleueer derude i skoven. Den er nu omdannet til en hyg-

gelig aften med sang, bankospil og juleknas i Borgerhuset, arrangeret af bestyrelsen med hustruer.

FANER OG SLIPS
Sangkredsens gamle fane fra1935 (nr. 2 i rekken) var, da man niede op i 1990-erne ved at vere

preget af ddens tand. Den havde medvirket ved mange bisattelser og begravelser gennem irene,
men var nu blevet si mor, at fanebererne slog alarm. Men en ny fane var en bekosteligaffxre.
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Heldigvis bar en henvendelse til Danmarlasamfundet frugt - Sangkredsen fik skanket en ny fane,
og den 26. september 1997 blev den nye fane indviet ved en lille hojtidelighed i Borgerhusets sal.
Det fsrste som i fanestangen blev sliet i afborgmester Juul Pedersen, det andet afkorets aldste san-
ger, svend Aage Thorsen, der uedje af formanden Erik Heide. Alle holdt de en kort tale.
Den ny fane medforte, at Sanglredsen i de naste 7 ir deltog ved flagfesten valdemarsdag den 15.
juni i Den fynske Landsby sarnmen med en rekke andre $'nske koa ofte med op til 2000 tilhsrere.
Nir koret optridte for offentligheden ved koncerter bar deltagerne et gronr, uldent slips i hvilket
man havde stukket en nil med solvfren. Si vidt jeg kan se af de bevarede arkivalier, blev dette slips
forste gang biret, da vi optridte ved Tirllebollekorets 40 fus jubilaum den 15. april 1989. Dertil var
man ifsrt en hvid skjorte. Det var pent og takkeligt. Men i 2001 fik koret en virkelig smuk gave,
idet vor sangerbror Johnny Jespersen donerede nye slips til hele mandskabet. Det nye slips er meger
flot - bordeauxfarvet med Sangkredsens navn broderet i diskret slrift.
Si hvis Svend Orloffkunne overvare en afvore koncerter, ville han glede sig, Sangftredsen har
bide i udseende og lyd ftet et betragteligt loft.

KONCERTER
Sangkredsen har de sidste 25 ir ikke indladt sig pi svundne tiders helt srore arrangemenret
men har uods alt fsrt en ret udadvendt tilvarelse med en rakke kirkekoncerter sammen med
Langelandsgardens Brass Band, sang pi diverse plejehjem og koncerrer med andre kor. Den 30.
oktober 1988 medvirkede Sangkredsen ved en aften i Borgerforeningen pi Restaurant Orsted sam-
men med Tlllebsllekoret og langelandsgardens Brass Band. Der var over 300 dlhorere ved den
lejlighed. Vi er ogsi fast deltager i de arlige kortref, hvor kor fra Langeland, Tisinge og Svendborg
modes en eftermiddag om foriret i Restaurant Orsted og der viser, hvad de formir. De koncerter
trekker et stort og taknemmeligt publikum. Ligeledes har Sanglaedsen en fast rolle ved byens irlige"Rudkobing 

by NighC" Andre lidt mere specielle opgaver har der ogsi veret. Siledes var vore to
fanebarere med i den store fanevagt, da det kongelige brudepar Frederik og Mary besogte Odense
den 28. jvli2004.

Vi har gennem adskillige ir haft et godt samarbejde med Skalakoret, hvor Jutta Bay ogsi er diri-
gent. Dette samarbejde har medfort, ar de to kor en gang om iret har haft et msde med Nimb-
koret fraJylland, enten hos dem eller pi Langeland, hvor vi holder en falles koncert.
"Fyraftenskoret" 

i Svendborg er vort venskabskor - det er et 25 personers mandskor med et srrdeles
godt kammeratskab. vi msdes en gang om iret pi skift hos hinanden, synger sammen og hygger os
til slut over er srykke brod og en ol.
Det gode kammeratskab i Sanglredsen medforer, at vi tit medvirLer ved sangernes private marke-
dage, hvor vi med vor sang er med til at festligholde dagen ofte fra den ddlige morgenstund.
Si trods sine 125 ir er Rudksbing Sangkreds stadig spillevende og ganske godr syngende, og kan
den blot ft en habil dirigent som aflsser for Jutta Bay og fortsar en god og velfungerende besryrelse
som den nuverende, ser jeg dens fremdd fortrostningsfuld i mode.

125 irsfesten den 27. januat 2007 vil blive fejret med optimisme.

Jens Molbrup
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