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Forord
Dansk Pædagogisk Historisk Forening genudgiver hermed Grethe Agatz� ”Vi
rytmede, vi sang, vi dansede”.

Første oplag er udsolgt og samtidig fejrer vi Grethes 90 års fødselsdag.
10 år er gået siden den første udgivelse – og Grethe Agatz er still going

strong.
På fødselsdagen blev hendes anden cd ”Flyve, flyve, flyve”udgivet med end-

nu 22 af hendes børnesange og med Frans Bak som musiker, arrangør og koor-
dinator, ligesom på hendes først cd ”Tigerdans”. Som Grethe selv fortæller, har
Frans Bak og de øvrige involverede forstået at få sangene og musikken til at
blive præcis som hun har kunnet ønske det. – Og det er ikke så lidt når man
kender Grethe.

Grethe Agatz arrangerede gennem 10 år, fra 1986 til 1996, børnejazz-festivals i
Kongens Have. Og i en alder af 83 år fortsatte hun med yderligere festivals for
børn i Haveselskabets have.

Jo, det er en enestående fødselar vi hylder i år, hvilket da også understreges
af de to indlæg vi har valgt at bringe i anledningen.

Efter de to tillæg til forordet følger så genoptrykket af skriftet fra 1993, dog
med ændringer i billedmaterialet, samt et optryk af tre artikler, også skrevet af
Grethe Agatz.

Dansk Pædagogisk Historisk Forening, april 2003.

Grethe Agatz 
– jazz-pædagogikkens tigerdanser
Agatz kunne være betegnelsen for en udvidet akkord. Det er det ikke. Det er
navnet på det udvidede musikbegreb, der ved hjælp af leg og rytme binder
børn og voksnes musik sammen. Siden 1930erne har Grethe Agatz været aktiv
deltager i den rytmiske børnekultur, der udviklede sig fra Bernhard Christensen
og Sven Møller Kristensens ‘jazzoratorier’ over Astrid Gøssels musikpædagogik
og Seminariet for Småbørnspædagoger – også kaldet “Kursus” – til lilleskoler-
ne, de rytmiske konservatorier og afdelinger i København, Århus og Silkeborg
og den årlige Børne-jazzfestival i København.
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I 1980erne havde Grethe Agatz Rytmisk Musikkonservatorium som nabo
på Dr. Priemesvej på Frederiksberg. Hun opfattede det som en hæder. Men den
var gensidig. De to ‘institutioner’ med gadenumrene 3 og 5 havde stor fornøjel-
se af naboskabet – og ikke mindst af at kunne vise hinanden frem. Konservato-
riet havde derudover let adgang til en glimrende nodesamling – og altså til et
menneske, der selv var jazzhistorien.

Ved alle koncerter var Grethe en sikker gæst, og hun kendte alle de stude-
rendes navne. Hun gik heller ikke af vejen for at tage et par vikartimer og fik
derved dels lejlighed til fortælle de studerende om sine latin-jazz-studier i Brasi-
lien, dels muligheden for at deltage i konservatoriets sommer- og julefester. 

På den måde gav Grethe det nye konservatorium sjæl og historie fra star-
ten. Men hun lærte også de unge og yngre musikere så godt at kende, at hun –
om end ”under skarp bevogtning” – overlod dem sine sange til fornyet indspil-
ning. Tigerdans – Grethe Agatz’ kendteste børnesange blev således den 85-åriges
friske bidrag til en sprælsk og nutidig sangleg. Da hun i 1989 udgav sine Rytmi-
ske børnesange, Rytmelege og Hvem vil være med i en bearbejdet udgave, havde
jeg lejlighed til at skrive:

”Det er rytmisk musik for børn i alle aldre, som med sin gedigne charme,
sin intuitive friskhed og sin uopslidelige tro på den ubrydelige sammenhæng
mellem musik, improvisation og bevægelse stadig hører med til vores bedste
materialer, når vi skal lege med vores børn. Virkemidlerne er de enkle og svin-
gende, f.eks. gentagelsen, som både understøtter det rytmiske og det tekstlige.
Det sidste ikke mindst i sanglegenes spørgsmål og svar. Legene styrker den en-
kelte i gruppen og bevarer børnenes rytmesans og lyst til at improvisere.”

Og Tigerdanseren Grethe kan så sandelig stadigvæk: Nu har hun båret den
rytmiske sangleg ind i det nye årtusind. Det skal hun have tak for!

Olav Harsløf, lektor i Æstetisk Kommunikation, Roskilde
Universitetscenter – tidligere rektor for Rytmisk
Musikkonservatorium.
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I anledning af Grethe Agatz’ 
90 års fødselsdag
Grethe har aldrig været karrig med at præsentere sig selv. Og gud ske lov for
det. Selv mødte jeg hende første gang i 1965 i et dameblad, hvor hun fortalte
om sine musikpædagogiske idéer. Jeg gik på lærerseminariet og havde musik
som liniefag, men slet ikke med et indhold, der var værd at præsentere for bør-
nene i skolen, syntes jeg. Jeg slog hendes usædvanlige navn op i telefonbogen,
og der var og er altså kun én Grethe Agatz. Jeg undskyldte min påtrængenhed
og fortalte om mit problematiske liniefag. ”Holder De kurser?”, spurgte jeg.
”Ja, du (hold da op, hun sagde du!) kan komme på onsdag aften i børnehaven i
Kgs. Have”.

Det kursus indfriede alle mine forventninger og udviklede sig over vinteren
til, at jeg underviste mine medstuderende på seminariet i det, jeg havde lært af
Grethe aftenen før. Det er måske den ideelle lærersituation – først selv modtage
og umiddelbart derefter give det videre. Jeg spillede blokfløjte på seminariet,
men hos Grethe spillede vi blikfløjte, et ret billigt latin-amerikansk instrument,
der er mere hæs i tonen og lettere at spille på. En af de første aftener sagde
Grethe: ”Du improviserer et vers på fløjte”. ”Det kan jeg da ikke uden noder”,
svarede jeg, som sandt var. Jeg havde fået klaverundervisning i mange år, men
jeg havde ALDRIG spillet uden noder. Det måtte jeg ikke for spillelærerinden,
og da jeg havde gået i flinkeskolen, gjorde jeg det selvfølgelig heller aldrig, så
jeg kunne altså heller ikke. ”Bare kast dig ud i det”, sagde Grethe, ”lyt til toner-
ne, og prøv dig frem i forhold til akkorderne.” 

Det var min første improvisation. Og jeg glemmer aldrig den aften. Jeg
havde glemt min nøgle og sad på trappen uden for hoveddøren og spillede i en
time på min blikfløjte, til der kom nogen hjem. Jeg kunne altså alligevel. Jeg
skulle bare sparkes lidt bagi. 

På kurset, som var mit første møde med børnehaveverdenen, trommede,
dansede, sang og spillede vi, og det fangede mig på stedet – og gør det stadig.
Det var sandelig noget andet end liniefagstimerne på seminariet. Og det her
var direkte anvendeligt og sjovt. Det stillede krav om involvering på et person-
ligt plan på en måde, jeg aldrig havde mødt før. Det krævede, at man øvede
sig på trommer, klaver, xylofoner og fløjte, men det var jo alligevel kun det,
man havde lyst til. Grethes begejstring for børn var så smittende og ærlig, at
det greb alle. Jeg blev slået af hendes dybe respekt for børn. Hun behandlede
børn med den samme respekt, som hun behandlede voksne, ja nok i virkelig-
heden med større respekt. Det lærte jeg meget af, for når børn mærker, at de
bliver taget alvorligt, så bliver samværet og dialogen en anden, og pludseligt
åbner en ny verden sig for øjnene af én. 
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Dette møde med Grethe, blev et ødselt møde med den kultur-radikale hold-
ning til børn, for hun hjalp mig med at få en praktikplads på Bernadotte -
skolen hos Gerd Gøssel (datter af Astrid Gøssel), og så blev min holdning til,
hvad skolen også kunne være, for alvor cementeret. Jeg blev aldrig den samme
igen – og gud ske lov også for det. Som tiden gik, endte jeg med at overtage
hendes job på Frøbelseminariet. Det har været et dejligt arbejde gennem mere
end 25 år  – takket være Grethe. 

Indholdet i Grethes arbejde har hun selv fortalt så levende om i denne pub-
likation. Jeg har fulgt hende i næsten 40 år, og kedeligt har det aldrig været.
Grethe har hele livet været en utrættelig turbo, når det gælder børn og musik.
Hun har altid arbejdet kompromisløst og gerne drevet sine omgivelser til van-
vid i børnemusikkens tjeneste.

Grethe har påvirket mange børn og voksne i flere generationer. Hun har
åbnet vores øjne for musikkens muligheder, der var oplagte og lige til, når
man trådte ind i hendes univers. 

Tak fordi du bød så mange af os velkommen, og tak for din utrættelighed
og idealisme. Til lykke med indspilningen af din nye cd. Den udkommer på
din 90 års fødselsdag, 7. februar 2003. Nogle laver ”Greatest hits”, men du la-
ver ”Grethes hits”. Til lykke med fødselsdagen, og tak for det hele.

Henny Hammershøj, cand.pæd., underviser på
Frøbelseminariet.
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Fotografierne taget af Kalle Høver er fra fem forskellige
børnehaver som Grethe Agatz kom i gennem 1950-60 -
erne: Børnehaven Rahbeks Allé, Kommunehospitalets
Børnehave, Spindegårdens Børnehave, Børnehaven i
Kongens Have og Børnehaven i Vartov.

















































B¿rnehaven i Nuuk, Gr¿nland 1985













Begge billeder: Copenhagen Jazzfestival — b¿rnejazz i Kongens Have











Her følger genoptryk af 4 artikler
skrevet af Grethe Agatz

Først tre artikler fra 
‘DANSK SANG – tidsskrift for
musikundervisning’ udgivet af 
Folkeskolens Musiklærerforening i 1981-82
(Danmarks Sanglærerforening)
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Til sidst artikel fra 
‘NYT FRA FRIE BØRNEHAVER og fritidshjem’
udgivet af 
Frie Børnehaver i 1982
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