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Nekrolog i Nordjyske 18. februar 2010.
Dødsfald
Else Winther, født Koed, musiklærerinde, Vestermarksvej, Aalborg, 96 år.
Sammen med sin søster Asta voksede hun op i Vejen, hvor forældrene Ingeborg og Marius Koed gav dem
en både lykkelig og udviklende barndom.
Vejen var allerede dengang et kulturelt samlingspunkt, hvilket var helt usædvanligt for en by af den
størrelse. Koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger, foredrag og oplæsningsaftener blev
inspirationen til Elses valg af musikken, som blev den kunstart, der kom til at dominere hendes liv.
Engagerede og flittige klaverstudier i den tidlige ungdom under kyndig vejledning af Pauline Halling fra
Kolding medførte optagelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, og efter
veloverstået eksamen fulgte et længerevarende studieophold på musikkonservatoriet i Wien med den
navnkundige professor Kirschbaum som tutor og inspirator. En særdeles lærerig periode i en by præget af
såvel politiske spændinger som umådelig rigdom og fattigdom. På pensionatet optalte man tebladene, og
pensionærerne måtte supplere den sparsomme kost med diskrete besøg hos såvel bager som mejerist.
Hjemkommet til Danmark blev klaverpædagogikken først udøvet i Slagelse og senere i 1930'ernes
spændende København. Her traf hun sin senere ægtefælle, polyteknikeren Asbjørn Winther, der i USA
havde arbejdet en del år hos Edison, West Orange, New Jersey indtil børskrakket/depressionen.
Parret flyttede til Aalborg, hvor de blev resten af livet. Asbjørn uddannede elektroinstallatører på Teknisk
Skole, og Else gav
Privatundervisning i hjemmet på Vestermarksvej, hvor de to sønner, Jørgen og Ole, voksede op i et musisk
miljø, hvor venner mødtes til fest og aktiv deltagelse i musiske udfoldelser, hvor specielt operetter og
wienermusik stod i højsædet.
I de seneste år fik dog kun de nærmeste venner og veninder glæde af Elses evne til at formidle
musikglæden videre - men altid uden at slække på de tekniske krav.
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