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Aarhus-København - en fotografisk spejling
Den tidligere lektor på Viby Amtsgymnasium Jens
Dalsgård har flere gange udsendt bøger, hvori han har
demonstreret evner som fotograf. I denne bog har han
søgt at finde de samme motiver i Aarhus som i København. Derfor har han brugt undertitlen ”Spejlinger”.

Åen og tilsvarende fra Nyhavn. Det er dristige og morsomme billeder, der med et glimt i øjet giver et portræt
af den mindre by og hovedstaden. Stort og småt er kort
og godt sat sammen lige fra kloakdæksler til kongelige
bygninger.

Vi møder vores eget rådhus og det samme i København.
Vi ser eksempler på teatre, kirker, over badeanstalter til
hoteller, kirkegårde samt vort smukke tinghus sat over
for Domhuset i hovedstaden. Der er prøver på bylivet ved

Det er en bog, man bliver glad for at bladre i. Selvfølgelig
skal det understreges, at den ikke giver udtryk for mindreværdskomplekser. Vi er fortsat glade for vores by,
selv om dimensionerne er større i hovedstaden.

Københavns Energi
Kloakdæksel fra
Standsen relief. Den
med H. C. Ander
Nattergalen,
haftige Tinsoldat,
otte.
påfugl og en kloakr

Bella Sky Hotel
i
Ørestaden (2011
).
Arkitekter: 3XNie
lsen.

Københavns
Hovedbanegård
med bueslag
over sporarealet.

Banegraven
i Aarhus med
Bruuns Galleri.

byskilt.
Storkøbenhavn
.
Aarhus byskilt

Høje Taastrup Station fra 1986. Arkitekt: Jacob Blegvad m.fl.

Scandinavian Center Aarhus 1995. Arkitekt: Friis og Molkte.
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Jeg ønsker at bestille bogen
”Smilets tegner”

kr.

240,-

150,-

Bogen er på ca. 140 sider
Inkl. moms og forsendelse

kr.

375,-

Bogen bliver på ca. 100 sider. Inkl.
moms og forsendelse. Den er i samme
udstyr og format som Jens Dalsgårds
længe udsolgte bog Århus i øjet.

kr.

11

Inkl. moms og forsendelse.

»Mine forældre håbede vel, at luftforandring ville
hjælpe, og i dag kan jeg godt se, at en kostskole er
en god ting.« Reflekterer Rasmus Sand Høyer.
Han kom til en skole, hvor der var samlet masser af børn med problemer. Ja, stort set var der
ikke andet, erindrer han. Mange var såkaldte
skilsmissebørn, som ikke længere kunne bo hjemme, fordi de ikke kunne sammen med moderens
eller faderens nye partner.
»Det behøvede ikke at være dårlige børn. Det
er sikkert blevet meget værre siden.«
Rasmus Sand Høyer var også anderledes, men på
en anden måde. Ikke mange blandt de nye skolekammerater fik opholdet betalt af forældrene.
Langt de fleste var anbragt af kommunen, og sådanne detaljer havde eleverne styr på.
I Grindsted fortsatte Rasmus Sand Høyer med
at tegne i de forskellige skolebøger, og faktisk havde han mest travlt med skolearbejdet, når bøgerne før sommerferien skulle afleveres, for så skulle
alle kedsomhedens små kunstværker viskes ud.
Tegning eller ej. Rasmus Sand Høyer boede på
kostskolen i tre år, og da han rejste, havde han sin
eksamen med i bagagen.

Jeg ønsker at bestille bogen
”Aarhus-København”

Begge medier skrev en del om en sag i kvarteret i
begyndelsen af 1970’erne, der handlede om
etablering af et hjem for udviklingshæmmede på
Køsters Allé. På den stille sidevej til Hadsundvej
boede indflydelsesrige personer i Randers –
blandt andet chefredaktøren for Amtsavisen.
Rasmus Sand Høyers bedstefar havde også adresse på vejen, og han ville ikke vide af nye naboer.
På den modsatte fløj var der en yngre forstander, som arbejdede med handicappede og havde
vanskeligt ved at acceptere beboernes modstand.
Det var Kurt Westergaard.
Det var første gang, at Rasmus Sand Høyers og
Kurt Westergaards veje krydsede hinanden, men
det skulle ikke blive sidste, inden de kom til at dele
kontor som tegnere på Jyllands-Posten.
Kurt Westergaard havde også på et tidspunkt
været lærer på Grindsted Kost- og Realskole, men
det var før, Rasmus Sand Høyer gik der.
»Det er lidt løjerligt,« bemærker Rasmus Sand
Høyer, og de to skulle også stå sammen i forbindelse med balladen om Muhammed-tegningerne.
Man kan fornemme på Rasmus Sand Høyer, at
han stadig har vanskeligt ved at begribe, hvordan det
dusin tegninger, der blev bragt i Jyllands-Posten den
30. september 2005, kunne afføde så megen ballade.
Og alligevel var og er krisen i højeste grad
håndgribelig. Den tvang tegnerne i eksil, da det
gik hedest til, ligesom hans og hustruen Sannes
tilværelse har været påvirket lige siden.

Jeg ønsker at bestille
begge bøger

I samarbejde med kunstneren bringes ca. 125 af hans
bedste tegninger, og historien om Randers-drengen
Rasmus, der er smilets tegner i smilets by, fortælles.
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Byhistorisk Fond vil gerne bevare et morsomt minde
om de hektiske år og har derfor ønsket at give Rasmus
Sand Høyers tegninger en mere blivende karakter med
en ny bog.
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konflikt. Faderen, Jens Høyer, var en driftig erhvervsmand og direktør for Randers Tømmerhandel, og sønnen en åbenbart sløv kunstnerspire, der
bare ville tegne. Noget sammenstød blev der aldrig.
Rasmus Sand Høyer er ikke til konflikter.

Viskelæderet

Bykongen Thorkild Simonsen.
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Det kan være svært at huske,
men Rasmus Sand Høyer
fastholdt i en årrække i JP
Aarhus begivenhederne med
sine morsomme tegninger af
det aarhusianske univers,
som han så det.
Det er hverdagskunst, der
både masserer hukommelsen
og kalder smilet frem. Han
spidder personer og begivenheder, og byens fremmeste
oplevede at blive offer for
godmodig satire.

EAN nr. (for offentlige virksomheder):

Siden fulgte et ophold på Grindsted Kost- og
Realskole.
»Mine forældre har sikkert ment, at jeg var lidt

gyndelsen var på speed som følge af islandsk kapital, blev helt uhørt husstandsomdelt. 24 timer,
som JP/Politiken lancerede, tog udfordringen op
ved at udsende en række lokale udgaver.
I den aarhusianske optrådte Rasmus Sand
Høyer med sit lille univers, der overgik, hvad københavnere i den store hovedstad kunne begribe.
I hvert fald forhørte 24 timers københavnske
chef sig, om den daglige tegning fra JP Aarhus nu
også behøvede at komme med.
Selvfølgelig skulle den det! Den var unik, til
glæde for læserne og umulig for islændingene at
matche.
Rasmus Sand Høyer er noget særligt, og det har
i tidens løb ikke skortet på opfordringer om at udgive en bog for at fastholde de herlige øjeblikke.
Man kunne godt formode, at med alle disse detaljer, måtte Rasmus Sand Høyer være født ind i
og opflasket med aarhusiansk kommunalpolitik.
Det er ikke tilfældet. Han har derimod måttet
kæmpe en lang og sej kamp for at få lov til at udvikle sig som tegner og siden at finde vej til det
medie, hvori han kunne få lov at udfolde sig. Jyllands-Posten gav ham muligheden, og siden har
omgivelserne kvitteret med smil, priser og udmærkelser.
Rasmus Sand Høyer er født i Randers 25. september 1960. Han voksede op blandt kronjyder
og som den mellemste i en søskendeflok, hvor alle
havde kunstneriske gener. Allerede som barn
foretrak han at lege med papir og blyant.
»Jeg har nok været meget indadvendt og levet i
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Aarhus fik en flyvende start i det nye årtusinde, og med de mange planer, projekter
Ingen større
Venter på regnbuenDronningen, bykongen og førstedamen
Aarhuserbedstogensikkerkulturhovedstad2017
Med kunne
en ny kandidat til borgmesterposten,
der blev
hentet i pusten:Ved nytår var der spænding
Aarhusogfejrede
dronningens
fødselsdag
med en kongelig
og beslutninger,
man let
tabe
Budgettet, der gik i fisk
Rygeforbud
forventning
forud for
åbningen
Kulturrådmand Marc Perera Christensen erkendte, at der var svært
Folketinget, og som blev bakket op af partiets lokale top, syntes
karetturpågennem
Iltsvind prægede de næreatfarvande.
Det voldte visse patienter problemer, at der indførtes
af Your Rainbow Panorama
toppenbyen.
af ARoS bygningen.
forklare byens borgere, hvad projekt Aarhus som kulturhovedstad
af spidskandidat afgjort.
rygeforbud på Aarhus Sygehus.
Ikke uden grund, for der var fyret 62 mio. kr. af på projektet.
gik ud på. Til gengæld følte han sig sikker på sejren.
Nu staves byenvalget
igen
Aarhus, og vi fik Kunstmuseet
AROS, en ny havneby, Det Nye Universitetshospital, nye
bykvarterer, et udvidet Musikhus, Moesgård Museum,
Marselistunnelen og meget mere. En del er realiseret,
mere er på vej, og resten ligger i læ og venter på, at
finanskrisen driver over.
Aarhus Kommune var også præget
af travlhed, og en
uregerlig, og jeg var måske heller ikke den bedste
en fantasiverden, så jeg tegnede rigtig meget.«
Realisten Rasmus returnerede til Randers. Han er
Aviskrigen
til at passe mine ting. Det skulle jeg lære. Desuden
Rasmus kom i den private Forberedelsesskole
vokset op i en større villa på Hadsundvej, hvor der
ny generation
af
politikere
kom
til.
De
måtte
havde jeg nok også en trang til at søge mod nogle,
på Hobrovej
i Randers.gennemføre
»Sikkert fordi medlemdagligt blev læst aviser. Forældrene abonnerede på
Netop på det tidspunkt, da de islandske fantaster
som de anså for at være dårlige kammerater.«
mer af min fars familie også havde gået på skolen
både Jyllands-Posten og den lokale Randers Amtsavis.
spillede fandango, udbrød der også en fejde melbesparelser,
nogle i 2006.
mere
heldige
andre.
som børn.«
lem gratisaviserne
Nyhedsavisen,
der i be- end
Det ligner opskriften på en klassisk forældre-søn

