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Om dette bind

Læseren af Carl Nielsen Brevudgaven kan næppe have undgået at be-
mærke, at den konstante forandring af vores dagligdag og af tidsånden, 
som vi lever under, allerede var et vilkår for Carl Nielsen og hans sam-
tidige. Der er knap nok to brevbind hvori tidsstemningen, tidsånden 
er den samme, og det giver næppe mening at tale om Nielsens tid som 
den samme i hans ungdom i 1880erne og i hans sidste år 1930-31. Det 
ligger i sagens natur, at han er kommet vor tid nærmere i slutningen af 
sit liv, men det vil nok forbavse de fleste at opleve, hvor fragmenteret 
og præget af værdisammenbrud hans sidste år, der faldt sammen med 
kulminationen af den store (økonomiske) verdenskrise, var. Også dette 
lever han igennem som aktiv deltager, skønt hjertesygdommen stadig 
gør hans dagligdag vanskeligere og vanskeligere, og samtidens krav til 
ham som den ubetingede topfigur i dansk musik, heller ikke gør livets 
ende lettere end da han i sin ungdom stræbte efter at blive en del af 
musiklivet og måtte kæmpe sig til alt.

Året 1930 begynder med, at han komponerer 25 små klaverstyk-
ker ”for små og store”. Fra den 1. til den 22. januar komponerer han 
på Damgaard omtrent et stykke hver dag. De har det tilfælles, at pia-
nistens to hænder, når de først er placeret på klaviaturet, ikke skal 
flyttes, inden for det samme klaverstykke. Ud over den pædagogiske 
anvendelighed, som stykkerne derved får, bidrager det bevidste valg 
af et skarpt afgrænset toneområde i hver enkelt stykke til det koncen-
trerede udtryk i det enkelte nummer. Til gengæld er stykkerne så for-
skellige indbyrdes, at den der kender Carl Nielsens produktion godt, 
kan opleve klaverstykkerne som en kæde af miniaturer, der bringer de 
fleste af komponistens kendte udtrykskarakterer i erindring: de store 
udsagn skaleret ned til barnekammeret og den vordende klaverspillers 
øvesituation, et Nielsensk mikrokosmos. Den yngre norske komponist 
Harald Sæverud anmeldte samlingen i en norsk avis og sluttede med 
ordene: ”Carl Nielsen har opnådd å gi noget av en musikalsk veileder 
i så knapp form at den kan anvendes med stort utbytte av alle. Brukt 
ved undervisningen vil den allerede fra begynnelsen av være verdifull 
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hjelp i forsøket på å nå op til noget høiere enn det som er almindelig 
nu: kjøttet villig, men ånden skrøpelig. Den tar sikte på å bane veien 
for en bedre og hurtigere forståelse av det som er musikkens kjerne, – 
liv bundet av love, ophøiet til kunst.”1

Carl Nielsen er i særklasse, også derved at han livet igennem søgte 
dybere og dybere i den musikalske substans samtidig med at han fulgte 
med tiden, og i højere og højere grad blev ven med de unge, hvoraf 
mange havde været og blev hans elever. Klavermusik for små og store 
er udsprunget af den diskussionsaften i Musikpædagogisk Forening, 
som blev afholdt på Borups Højskole den 22.12.1929, hvor han var 
inviteret som oplægsholder, og hvor han, ikke ifølge sit manuskript,2 
men ifølge avisreferat ”sluttede med en Appel til Komponisterne 
om at skrive god og folkelig Musik, som samtidig kunde bruges til 
Undervisningsmateriale”.3 Det er dog næppe et tilfælde, at Carl Niel-
sen over for Hans Henny Jahnn karakteriserer klaverstykkerne med 
disse ord: ””Jugendmusik” i en noget anden Betydning end den helt 
uskyldige Art.”4 Selv her, hvor han var med på tidens noder, var der 
også en distance. Musikpædagogikken måtte have substansen med, 
den måtte være andet end musikalsk aktivitet, skulle vække forestillin-
gen om og længslen efter de største åndelige manifestationer fra fortid 
og nutid.

Dette var ikke en ny måde at tænke på for Carl Nielsen. Allerede 
det store sangprojekt, som for alvor havde fået luft under vingerne i 
samarbejdet med Thomas Laub om En snes danske viser, I (1915) og 
II (1917), var født af den samme tanke, at den store musik, de store 
åndelige erfaringer, ville være døde, hvis ikke de ved en bevidst pæda-
gogisk indsats blev udbredt til den jævne mand (som man endnu kunne 
sige dengang) i små opdragende former, ord som det endnu var tilladt 
at bruge dengang, og som mere betød frigørelse og åbning af livskilder 
end ”kæft, trit og retning”.

I 1800-tallet var den store musik blevet til en borgerlig musikkul-

1 Jf. 398.
2 Samtid nr. 167.
3 Politiken 22.12.1929.
4 Jf. 741.
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tur, og det siger sig selv at 1900-tallets sociale omvæltninger måtte 
bringe denne kultur i krise. I København var musikkulturen foruden 
af Det Kongelige Teater båret af Musikforeningen, som Carl Nielsen, 
efter hans og hans holdningers nederlag på Det Kongelige Teater, var 
blevet dirigent for i 1915. Musikforeningen kørte allerede da på pum-
perne med svigtende medlemstal. Der havde i årene derefter været be-
stræbelser på at danne en egentlig symfoni-institution i København, 
og også Carl Nielsen havde været aktiv i disse bestræbelser, som ikke 
lykkedes. I stedet var det endt med at han sygdomsramt i 1927 måtte 
overgive Musikforeningen til sin efterfølger, Ebbe Hamerik, i en endnu 
mere skrøbelig forfatning, end han selv havde overtaget den.1

Hamerik gik med energi i gang med en reorganisering, men led i 
foråret 1930 også skibbrud. Tanken om en egentlig symfoni-institution 
kom op igen, og Carl Nielsen gav den igen sin fulde støtte.2 Heller ikke 
denne gang lykkedes det i Skandinaviens storby nummer et at skabe en 
egentlig institution for den klassiske musik, sådan som de fleste stor-
byer, også flere af de mindre skandinaviske, allerede havde det. Det er 
baggrunden for at Statsradiofoniens første chef, Carl Nielsens gamle 
ven kammersanger Emil Holm, der som aktiv organisationsmand også 
havde arbejdet for symfoniinstitutionen, nu på sin ny post som det 
næstbedste arbejdede for dannelsen af et stort radiosymfoniorkester, 
som i Danmark med stort held kom til at bære hele den borgerlige 
musiktradition over i den ny tid. Så længe Danmarks Radio var en kul-
turinstitution, for hvem lytterne var andet end en masse der skulle ser-
viceres i deres største nicher i overensstemmelse med den – ikke mindst 
af medierne skabte tidsånd, og så længe den klassiske musik inden for 
denne fik lov til at have sin særlige bevågenhed, egentlig helt frem til 
udflytningen til DR-Byen i begyndelsen af det ny årtusinde, holdt det 
danske klassiske musikliv skindet på næsen, og kunne så nogenlunde 
holde skjult at det eksisterede på trods af en brist i sin udvikling ved 
indgangen til 1900-tallet. Et dobbelt paradoks, fordi vi samtidig for 
første gang havde en komponist som mere direkte end de fleste af sine 

1 Jf. 9: s. 19 og 35.
2 Jf. Samtid nr. 172.
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samtidige både reagerede på og havde et bud på det ny kaotiske år-
hundredes (musikalske, åndelige og kulturelle) udfordringer.

Et festspil
Selv under kriser går livet ved siden af forstyrrelsen også sin gang som 
om intet er hændt. Vor store komponist får stadig bestillinger på lejlig-
hedsværker, som han har fået det i hele sin komponistkarriere. I 1930 
fyldte den anden berømte fynbo, H.C. Andersen 125 år. I Andersens 
fødeby havde man i efteråret 1928 med henblik på fejringen af Ander-
sens fødselsdag i 1930 nedsat et programudvalg til at forestå festlighe-
derne. Formand var formanden for H.C. Andersen-samfundets besty-
relse, rektor for Odense katedralskole H.S. Holbeck, mens byrådet lod 
sig repræsentere af bl.a. konsul P.A. Kruuse. Programudvalget må have 
kontaktet Carl Nielsen da han den 2.11.1928 dirigerede Foreningen 
Dannevirkes koncert i Odense;1 den 10.12. siger Carl Nielsen i hvert 
fald i Politiken, at han er blevet opfordret til at skrive en kantate til 
H.C. Andersen-festerne i Odense, men at han har fået det ændret til et 
lille Festspil, som Sophus Michaëlis skal skrive teksten til.

I et radiointerview på H.C. Andersens fødselsdag den 2.4.1930 
med Fyns Tidendes hovedstadsredaktør Svend Thorsen fortalte Carl 
Nielsen udførligt om festspillet. En radiooptagelse er ikke bevaret, men 
interviewet blev skrevet ned, og Fyns Tidende bragte det på tryk den 
3.4.1930. Carl Nielsen afslører her et både betydeligt og personligt 
kendskab til kunstneren H.C. Andersen, hvis sprogtone han karakte-
riserer originalt:

”Jeg er jo selv Fynbo, fra Barnsben fortrolig med det fynske Sprogs 
Ejendommelighed, og jeg har Gang paa Gang ved Læsning af Eventy-
rene undret mig over det typisk fynske Tonefald! Ja, jeg har undret mig 
over, at først København og derefter hele Verden blev inderlig fortrolig 
med denne Sprogtone. Sætningerne er jo bygget op uden traditionelle, 
grammatikalske Hensyn og kan derfor forekomme ligesom lidt tre-
kantede. Læseren spørger undertiden, hvorfor Andersen stiller Ordene 
netop saadan. Men prøver man at læse Andersen paa fynsk … ja, saa 

1 Jf. 10: 334.
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kommer det Hele i Orden med det samme og falder ganske naturligt 
ud. Naar jeg i Eventyret ”Boghveden” hører det gamle Piletræ sige til 
Hveden, da Uvejret kom:

”Luk dine Blomster og bøj dine Blade, se ikke op imod Lynet, naar 
Skyen brister, selv Menneskene tør det ikke, thi i Lynet kan man se ind 
i Guds Himmel, men det Syn kan selv gøre Mennesker blinde …”

Ja, naar jeg læser dette, så må jeg mindes Klangen i min fynske 
Moders Stemme, naar hun advarede os Børn imod at se ind i Lynet. 
H.C. Andersen er saa fynsk, at jeg ikke kan sige det, men det er, naar 
alt kommer til alt, nok muligt, at netop hans naturlige, mundrette og 
lette Sprog var det Klædebon, hans Eventyr havde brug for, og at altsaa 
netop Andersens fynske Herkomst har været med til at bære dem ud 
over Verden.”

Så fik vi samtidig en forklaring på den sjælelige uro, som Carl Niel-
sen af og til gennem hele brevmaterialet har givet udtryk for, når det 
trak op til lyn og tordenvejr!

Men ikke en node var endnu komponeret af Andersen-festspillet, 
da radiosamtalen fandt sted! Og da intervieweren spørger, hvordan 
han bærer sig ad med at komme i gang, om han giver sig til at studere 
Andersen som Menneske og Digter, kommer svaret:

”I hvert Fald for mit vedkommende bliver Udgangspunktet for en 
Komposition ofte en enkelt Akkord … bare et Par Toner anslaaet paa 
Klaveret. Forstaar De: Naar jeg i dette Øjeblik tænker paa Digteren 
H.C. Andersen, saa ser jeg for mig noget, som ikke saa ganske lidt 
ligner et futuristisk Maleri. Jeg ser maaske bl. meget andet et gammelt 
Grantræ, en Snurretop, ja og Halsen af en Svane … et kalejdoskopisk 
Billede, sammensat af Stumper og Stykker af hans Eventyr. Hvis der 
nu bare vil gnistre et par Toner op af denne brogede Masse, saa er det 
værste allerede overstaaet. For har jeg først Udgangspunktet: Motivet, 
ja, saa er det ligesom, jeg selv træder tilbage: saa kan jeg maaske sige 
med Holger Drachmann:

Jeg er kun et Instrument,
Mesteren paa mig spiller.
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Det, der foregaar efter, at Motivet har klinget i Sindet, er simpelthen 
en logisk Udformning af dette Motiv. Det er netop den Proces, som 
har fundet Udtryk i den Paastand, at har man i Ruinerne bare fun-
det Taaen af en klassisk Statue, saa kan Billedhuggeren paa Grundlag 
heraf forme det hele Billedværk.”1

Carl Nielsen komponerede musikken til Amor og Digteren i pe-
rioden fra den 4.4. til den 7.6.1930. De 3 opførelser, han selv skulle 
have dirigeret på Odense Teater med premiere den 12.7., blev sup-
pleret med yderligere to forestillinger. Ved festforestillingen opførtes 
desuden H.C. Andersens enakter Den nye Barselsstue og Paul von 
Klenaus ballet Den lille Idas Blomster efter H.C. Andersen. Balletten 
havde gået 16 gange på Det Kongelige Teater i sæsonen 1916-17, samt 
én gang med ny koreografi af Elna Jørgen-Jensen på H.C. Andersens 
fødselsdag 2.4.19302 – vel som en slags generalprøve på festforestil-
lingen i Odense. Nielsens og Klenaus samtidige optræden i Odense gav 
anledning til samvær mellem de to komponister; således gav Nielsen 
den sidste opførelsesdag middag på Grand Hotel for H.C. Andersen-
museernes inspektør Chr. M.K. Petersen, konsul P.A. Kruuse med 
fruer og Klenau, som senere skrev i sine memoirer: ”Jeg ledede ved 
H.C.Andersen-Festen i Odense min Ballet "Den lille Idas Blomster" 
og traf her sammen med Carl Nielsen og Sophus Michaëlis, som havde 
skrevet et lille Festspil i denne Anledning. Jeg var en Del sammen med 
Carl Nielsen, og vi havde lange Samtaler om de forskellige Strømnin-
ger paa Musikkens Omraade, navnlig interesserede Carl Nielsen sig 
dengang meget for Arnold Schönbergs Tolvtone-System.”3

Som Carl Nielsen dirigerede Klenau selv sit værk. Succesen var 
stor for begge, og Carl Nielsen blev laurbærkranset, ikke hans tekst-
forfatter Sophus Michaëlis. Selv var komponisten realistisk nok til at 

1 Samtid nr. 174.
2 Jf. 6: 86.
3 Klenaus erindringer er under udgivelse i Musik- og Teaterafdelingen på Det Kongelige Bib-

liotek ved Eva Hvidt, som herved takkes for oplysning om det pågældende sted. Enhver kan 
under hensyn til Nielsens øvrige udtalelser om Schönberg og Klenau, herunder 6: 86, selv 
bedømme sandhedsværdien og forholdet.
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skrive: ”Det gik jo godt her [i Odense] men det skyldes naturligvis 
Feststemningen.”1 

Amor og Digteren var det nærmeste Carl Nielsen kom et større 
originalt sceneværk i sine sidste år, og det er forblevet ved de 5 opfø-
relser, som det fik ved lejligheden, det blev skabt til. Da den originale 
ouverture, som tager tråden op fra dialogen mellem klarinetten og lil-
letrommen i klarinetkoncerten, sammen med de to sange, som Jenny 
Lind synger for Andersen i stykket, stort set er det eneste man siden 
har haft lejlighed til at høre enkelte gange, skal vi i det mindste her for 
indtrykkets skyld supplere med Nielsens eget referat af handlingen:

”Naar Tæppet gaar op, ser vi H.C. Andersen paa et Hotelværelse 
i Berlin paa “Unter den Linden”. Det er i 1845, da han var paa sin 
Berømmelses Tinde. Men han er alene, og han fryser. Først da Tje-
neren har lagt mere Brænde paa Bilæggerovnen, hvor Digteren steger 
Æbler, medens han nyder et ensomt Glas Vin, føler han sig bedre tilpas 
og lægger sig paa Sofaen for at hvile og drømme. Først laaser han dog 
Døren og ser forsigtig under alle Møbler, om ingen har gemt sig dèr!

Det banker, han lukker op, og dèr staar saa den nøgne Amor, hvis 
gule Lokker driver af den sivende Regn. Drengen faar Vin, bliver kaad, 
danser og er uartig, og naar jeg særlig vil understrege hans Uartighed, 
lader jeg ham synge. – Til sidst skyder han naturligvis Digteren i Hjer-
tet og bliver jaget bort.

“En Fremmed” træder nu ind, en tysk Kunstner, som beretter, at 
Jenny Lind, der lige har sunget paa Operaen i Berlin, er paa Vej hen til 
Digteren, som lidt efter modtager “Divaen”. I Skæret fra det tændte 
Juletræ, som hun har bragt ham, sidder de og taler sammen. Og alt som 
Digteren erindrer sin Barndom, ser man de skiftende Billeder: Odense-
Aa, Vaskepladsen fra “Hun duede ikke”, Klokkedybet, Skræppesko-
ven, Hyldebusken. Alt dette ledsages af Musik, og ind imellem synger 
Jenny Lind, først en italiensk Arie af Guido Cavalcanti, der er hen-
rivende paa det italienske Sprog, hvori den foredrages, dernæst ved 
Spinettet en Sang om “Nordlyset”. 

Endelig fortæller Digteren, at det er blevet ham spaaet, at han skul-

1 176.
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de se sin Fødeby for hans Skyld af “Festblus overdrysset”. Og se, det 
sker: Det sidste Billede viser os Odense, der illumineret hylder H.C. 
Andersen som Æresborger, og Jenny Lind er ogsaa dèr med til at fejre 
ham. Umærkelig glider Billedet nu over til Nutiden: Juni 1930 med 
Festlighederne i Odense By.”1

Man kan allerede på dette grundlag forstå, at Nielsen og Michaëlis 
simpelthen har taget digterens ønskedrøm, at Jenny Lind skulle dukke 
op og forsøde hans juleaften i Berlin, ikke hans skuffede og forgæves 
venten på den attråede, som han skildrer i sine dagbøger2, de har ført 
H.C. Andersens egen harmoniserede version, som han har fortalt den 
i Mit Livs Eventyr3 til vejs ende, idet de på scenen blot har fuldbyrdet 
drømmen – og i det øjemed også banaliseret eventyret om den uartige 
dreng.

 Ideen var Nielsens egen; da han blev bedt om en kantate, havde 
han svaret, at en kantate vist vanskeligt kunne inspirere ham, så hel-
lere en lille opera eller et festspil. ”Naa, og saa bladede jeg i Tankerne 
straks Eventyre ne igennem og standsede snart ved Eventyret om “Den 
uartige Dreng”. Denne Fortælling om Digterhjertet, der vel var gam-
melt, men ak, stadig saa tilgængelig for Amor, har bl.a. den Fordel, at 
den rummer en meget dramatisk Situation ... De ved det Øjeblik da 
den uartige Dreng, som Digteren har lukket ind, skyder ham sin Pil i 
Hjertet. Det er dette Eventyr, Sophus Michaëlis nu har dramatiseret, 
idet han benytter H.C. Andersens Forelskelse i den store svenske San-
gerinde Jenny Lind, og desuden flere Sidemotiver.”4

Før festspildigteren havde skrevet sine ord, havde komponisten 
måske haft et større perspektiv, da han da talte om ”et lille Billede af 
Livet set gennem den forkerte Ende af Kikkerten, altsammen ganske 
smaat … og saa stort alligevel.”5

Kantate eller festspil, ingen af delene var til syvende og sidst kunst-
nerisk tilfredsstillende; til gengæld kan det ikke have været uden en 

1 Samtid nr. 176.
2 H.C. Andersen: Dagbøger III, 1845-1850, Kbh. 1974, s. 29-37.
3 H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr, Revideret tekstudgave ved H. Topsøe-Jensen, Kbh. 1975, s. 

241-243.
4 Samtid nr. 174.
5 Samtid nr. 160.
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vis pikant charme, og måske have givet anledning til et lille uartigt 
stik også i den aldrende komponists hjerte, at blandt tilhørerne i den 
fulde teatersal befandt sig også hans første flamme fra tiden i Odense, 
teatermalerens datter Gerda, som læderhandler Wiggo Dreyer havde 
snuppet for næsen af den lille musiker, som fra København var blevet 
ved med at skrive forgæves breve til Gerda. Hun sad nu i salen med 
Wiggo læderhandler, og at der har været kommunikeret, måske om 
gamle dage, ved vi, for Carl Nielsen og hans kone og Frederikke Møl-
ler var tirsdag den 15.7.1930 til frokost hos familien Dreyer i villaen i 
det statelige Fruens Bøge-kvarter (178), og Gerda takkede bagefter for 
besøget (184).

Flere kantater
Carl Nielsen havde i det mindste undgået en H.C. Andersen-kantate, 
men kantater var han ikke færdig med. Den moderne udvikling havde 
stadig mange behov, som den søgte dækket af den store komponist. 
Det blev både til bestilling på en Kantate til indvielsen den 1.11.1930 
af Københavns Idrætsparks Svømmehal, en minikantate: Korsang til 
Ligbrændings-foreningens 50-års jubilæum, som blev opført i en radio-
udsendelse om Ligbrændings-foreningen den 23.3.1931. Også en lidt 
større sag blev det til: Kantate ved foreningen til unge handelsmænds 
uddannelses 50-års jubilæum, opført på Børssalen den 3.11.1930.

Igen var det den samarbejdsvillige Hans Hartvig Seedorff Pedersen, 
der kunne levere de store ord. Carl Nielsen gik op i sagen med liv og 
sjæl, og blev så optaget af den, at han flere gange fastslog sit engage-
ment: ”jeg maa gøre netop et saadant Lejlighedsarbejde saa godt jeg 
overhovedet formaar, saa kan det maaske for de nye Komponister for 
Fremtiden herhjemme blive et Tegn, at vi ikke skal slappes i det min-
dre, for saa vil det ogsaa mærkes i det større.” (291) Eller: ”Jeg sidder 
ellers i den store Kantate, som jeg har lagt hele min Kraft i, da den har 
fanget mig som en Slave.” Senere i samme brev hedder det ligefrem: 
”denne Kantate anser jeg for den bedste, jeg har skrevet og det bliver 
nok Slutstenen paa denne Side af mit[!] Virksomhed.” (299)

Man må indrømme at kantaten stråler af både kunnen og raffi-
nement og af umiddelbar, medrivende musikalitet. Men man tænker 
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let, at her har vi det samme svælg mellem musikalsk kvalitet og et 
tekstligt umuligt budskab, som i Bachs verdslige kantater: en musik 
der har rod i den større bevidsthed om liv og eksistens, som hoved-
værkerne blotlægger, komponeret til et budskab der, i Carl Nielsens 
tilfælde, trivialiserer den store økonomiske krisetids (og næsten vor 
tids) markedsmani:

Der drog – og der drager! – et Tog over Jorden,
en tung Karavane: de handlendes Hær.
Der vandt vi os Navnet de blonde fra Norden
og kommende Stjærner skal søge os der.
Hvad Danmark har virket med flittige Hænder
har før som en Last paa vor Skulder vi lagt.
Vi løfter den atter … Og hjemad vi vender
med Lykke og Fremtid som Fragt!

Skjult bag denne kantate står ungdomsvennen Emil B. Sachs, fætter 
til brødrene Brandes, komponisten Victor Bendix og en af Carl Niel-
sens oprindelige mæcener fra Odense, grosserer Albert Sachs.1 Emil 
B. Sachs, der fra 1902 var økonomiinspektør og bibliotekar ved Køb-
mandsskolen på Nørrevold i København, og som med denne stilling 
som basis opbyggede en enestående foredrags- og musikkultur på 
denne handelsskole, et ungdommens opdragelsesprogram, som Carl 
Nielsen både som musiker og foredragsholder var et genkommende 
element i gennem alle årene (følg selv henvisningerne til Sachs i denne 
brevudgave), også efter Emil B. Sachs’ død i 1920, og efter at den-
nes yndlingselev Axel Nordqvist havde overtaget hans poster og hans 
pædagogiske og kulturelle bestræbelser, også ved at bestille jubilæ-
umskantaten hos Carl Nielsen. Det er til minde om Emil B. Sachs, at 
Carl Nielsen har skrevet sin måske smukkeste erindringsartikel, og det 
er Emil B. Sachs der har givet Carl Nielsen anledning til at formulere sit 
humane udgangspunkt allermest sublimt enkelt og moderne sokratisk:

”Enhver der tænker bliver højnet; selv det enfoldigste Menneske 

1 Jf. Vil Herren s. 34.
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bliver værdifuldere for hver Gang han tænker over noget, ligemeget 
hvad. Men selvstændigt skal det være, saa godt han kan ud fra sin egen 
Hjærnes Kammer og sin egen Hjærtensgrund i ren og stor Troskyldig-
hed. Saa er det godt: Da er det som de første Spadestik i den Jord der 
gemmer Guldets Aarer. Det gælder altsaa om at faa Mennesker til at 
tænke selvstændigt og vi kan sige at Alverdens Bøger, Filosofi, Kunst, 
Videnskab og Religion nytter os ikke det ringeste selv om vi kunde 
modtage, rumme og huske det altsammen. Alle disse høje Ting har 
i Virkeligheden foreløbig i en vis Forstand [ingen] Betydning for os. 
Først fra det Øjeblik et Frø fra disse Verdener falder i vor Sjæl og slaar 
Rod[,] først da sker der noget som for Alvor angaar os og som kan 
komme til at gælde Liv og Død. I dette Befrugtningens Øjeblik begyn-
der vort aandelige Liv og dermed det vi kalder personlig Kultur. Thi 
vel var Frøet et fremmed Legeme, men Grunden er vor egen, Spiringen 
fuldbyrdes kun gennem vor egen Grund og de mange fine Rødder der 
nu søger til alle Sider finder kun Næring gennem vort eget Væsen. Og 
nu sker der en fuldkommen Forvandling. Alt det vi tidligere ikke æn-
sede og ingen Brug havde for bliver nu til Rigdomskilder hvis Strømme 
paa engang nærer vor Aand og klarer vor Forstaaelse. Vi selv bliver nu 
skønnere. En stor Velvillie lyser ud fra os. Der er noget der gror indeni 
os. Hvilken Lykke, hvilken Fryd!”1

”Købmandskantaten” blev bemærket af samtiden, den fik ikke kun 
sin opførelse ved den højtidelige lejlighed på Børsen den 3.11.1930, 
den blev også gentaget ved Dansk Koncert-Forenings koncert den 
23.2.1931, igen med Palestrinakoret og Mogens Wöldike (492, 493). 
Carl Nielsen hørte på Damgaard koncerten i radioen. Anne Marie 
Carl-Nielsen skrev fra København: ”Du er en Knup[,] skønt og man-
digt og krydret klang det.”

Bilulykken
Heller ikke ved førsteopførelsen i Børssalen havde Carl Nielsen været 
tilstede. Få dage forinden, den 28.10.1930 ved 10-tiden om aftenen 
kolliderede han med en sporvogn i sin højrestyrede Morris, K 2928, da 

1 Samtid nr. 75.
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han ville krydse Østre Farimagsgade fra Skovgaardsgade til Lundsga-
de. Ved sammenstødet mellem bilens venstre forparti og sporvognens 
forvogn blev bilen kastet tilbage mod fortovet på en så uheldig måde, 
at bivognen greb fat i dens ene baghjul og slæbte den med ca. 10 meter 
hen ad gaden. Carl Nielsen havde ikke set sporvognen, hans venstre si-
derude var tildugget, den højre havde han åbnet; han havde heller ikke 
hørt sporvognens advarselssignal, som vognstyreren indrømmede at 
han først havde givet, da han så at bilen ikke holdt tilbage; han havde 
da ”gruset”, dvs. udløst at grus blev kastet på skinnerne for at mulig-
gøre hasteopbremsning, dog uden at kunne forhindre sammenstødet.

Carl Nielsens i forvejen svage bryst og hjerteregion blev ved sam-
menstødet trykket mod bilens rat, glassplinter fløj omkring ham, og 
han blev stærkt forskåret. Før han mistede bevidstheden og blev bragt 
bevidstløs til Kommunehospitalet, nåede komponisten at registrere 
at mange mennesker stimlede sammen om ham, mærkede også nogle 
frygtelige smerter og tænkte: ”Nu er jeg færdig!” Kunne dog svare 
ja til, at han var Carl Nielsen, selv om han ikke kunne huske sit te-
lefonnummer. Anne Marie havde i Frederiksholms Kanal bestyrelses-
møde for Kvindelige Kunstneres Samfund, da politiet ringede hende 
op, hvorefter mødet opløstes og hun straks tog til Kommunehospitalet.

Nyheden om ulykken var straks ude i radioen og dagen efter i alle 
aviser, og der blev i de kommende dage skrevet mange urolige og med-
levende breve til den indlagte komponist, således også fra nyvundne 
Gerda Dreyer i Odense. På hjørnet af Lundsgade boede komponisten 
Kristian Sandby på 1. sal; han var om ikke øjenvidne så ørevidne til 
sammenstødet, men var vant til ulykker med sporvognen på det sted, 
og blev først dagen efter, da han så avisen, klar over hvem det var gået 
ud over denne gang (340).

Det viste sig dog som dagene skred frem, at Carl Nielsen var knap 
så slemt tilredt, som man først frygtede. Den 18.11. blev han udskrevet 
fra hospitalet (332-364). Det retslige efterspil fulgte med domsafsigelse 
i Københavns Byret den 18.2.1931. Komponisten modtog dommen 
in absentia, på Damgaard arbejdende på periodens hovedværk, orgel-
værket Commotio. En bøde på 50 kr. skulle indbetales inden tre dage 
med halvdelen til Statskassen og halvdelen til Københavns Kommunes 
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Kasse. Komponisten og hans forsikringsselskab blev dømt til at betale 
udbedringen af skaden på sporvognen: 36 kr. og 50 øre. Udbedrelsen 
af skaden på hans egen motorvogn beløb sig til 1261 kr. og 67 øre, 
som forsikringsselskabet forgæves forsøgte at få Københavns Sporveje 
dømt til at skulle betale en andel af med den begrundelse at vognsty-
reren havde medvirket til skaden ved ikke at give signal i tide (485).

Carl Nielsen var svag i lang tid efter den voldsomme medfart. 
Efterårets store Nielsen-begivenhed var opsætningen af Maskarade i 
Göteborg, hvor det havde stået som en selvfølge at han skulle overvære 
premieren. Man udsætter den for at få ham med, og koncerter han 
skulle have dirigeret i Finland må helt aflyses. Maskaradepremieren i 
Göteborg ender ikke desto mindre med at finde sted uden komponisten 
den 1.12., mens man løbende kommunikerer om, at han skal komme 
til en senere forestilling. Han er for svag til at rejse alene, og først den 
13.12. rejser han sammen med Anne Marie til Göteborg, hvor de bli-
ver modtaget af pressen, der kan nå at lægge op til en ekstraforestilling 
den 15.12. til ære for ham.1 

Topposten
Aldrig så snart var han hjemme igen, stadig svag, før den næste ulyk-
ke i toppen af dansk musikliv indtrådte: Den 84-årige Anton Svend-
sen, øverste leder og samlende kraft på Musikkonservatoriet, dør den 
23.12.1930. Gennem hele Carl Nielsen-brevudgaven vidner korre-
spondancen om venskabet mellem Anton Svendsen og Carl Nielsen, 
der endda har været hans elev, og hvis værker Svendsen har spillet som 
en af de første. For Nielsen kompliceredes situationen yderligere af, 
at Musikkonservatoriets bestyrelse allerede i 1926 havde besluttet, at 
han skulle være formand, når Anton Svendsen fratrådte eller faldt fra. 
Dansk musikliv syntes at trække mere og mere i ham, jo svagere han 
blev, og jo mere han længtes efter at få fred til sit eget. 2. juledag kunne 
Carl Nielsens mindeord ved Anton Svendsens død læses i Politiken, 
begyndende med ordene:

”Anton Svendsens Død vil efterlade en gabende Tomhed paa det 

1 Jf. Samtid nr. 179.



 
22

Om dette bind 

Omraade, hvor han virkede og færdedes, men hans store Oprigtighed, 
hans Fasthed, Godhed, Strenghed og varme Menneskelighed vil virke 
videre som Forbillede for dem, der nu skal tage hans Gerning op. Han 
er altsaa efter sin Død med til at lukke det Hul og læge det Saar i vort 
Musikliv, som hans pludselige Bortgang har slaaet.”1

Ved Anton Svendsens begravelse den 29.12. dirigerede Carl Nielsen 
i Garnisons Kirke 2. sats af Schuberts h-mol-symfoni, den ufuldendte. 
Enkens personlige tak til Nielsen for hans efterfølgende indsats for at 
der blev skaffet hende en mindre pension, kan også læses i udgaven 
(639 og 487).

Den 7. januar 1931, hvor bestyrelsen konstituerer sig med ny for-
mand, formelt konfirmerer den gamle aftale fra 1926 og supplerer sig 
med to ny medlemmer, holder Carl Nielsen endnu en mindetale for 
de samlede lærere og elever. Han siger bl.a., og karakteriserer dermed 
ikke kun Anton Svendsen, men også musikkens aktuelle situation:

”… han var egentlig den eneste nulevende betydelige Skikkelse fra 
den store Tid i dansk Musikhistorie, den eneste Repræsentant for den 
Tid hvor Musiken betød noget her i Landet. Det var ogsaa derfor at 
han havde den usvigelige Tro paa sin Gerning og paa Musikens Kunst 
som Kulturfaktor. Han havde arvet det frimodige Kunstnersyn der li-
gesom kaster Lys og Liv over Tilværelsen.”2

I overensstemmelse med kulturens udvikling havde man i 1926 til 
alt held for Carl Nielsen, som nu hang på den, omdefineret formandens 
rolle: ”Naar Anton Svendsen trækker sig tilbage fra Formandsstillin-
gen, overdrages denne til Carl Nielsen, dog saaledes at den Forman-
den hidtil paahvilende daglige Gerning saavel af musikalsk som af ren 
administra tiv Art under Formandens Overtilsyn besørges henholdsvis 
af Rudolph Simonsen og Godfred Hartmann, der samtidig optages 
som Medlem af Bestyrelsen i den ved Anton Svendsens Fratræden le-
dige Plads.

Ved andre fremtidige Besættelser af Formandsstillingen bør det ef-
ter vor Opfattelse iagttages, at der ved Valget tages afgørende Hensyn 

1 Jf. Samtid nr. 180.
2 Jf. Samtid nr. 182.
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til, at den paagældende i Kraft af sine musikalske Forudsætninger ind-
tager en særlig fremskudt og anset Plads i vort Musikliv, saaledes at 
ved kommendes administrative Kvalifikationer kun kommer i Betragt-
ning i anden Række, idet navnlig den daglige Forvaltning af kunstne-
riske og rent administrative Forhold maa kunne forudsættes varetaget 
af andre Medlemmer af Bestyrelsen.”1

Saul og David i Stockholm
Samme aften rejste Carl Nielsen fulgt af datteren Anne Marie til Stock-
holm for at overvære premieren på Saul og David, som oprindelig 
var ansat til den 10.1.1931. Den blev dog udskudt på grund af David 
Stockmans sygdom; han skulle 52 år gammel, og godt i stand, have 
sunget David, men blev erstattet af nordmanden Conrad Arnesen, der 
havde sunget David til komponistens tilfredshed i Göteborg. Forsin-
kelsen af premieren, der fandt sted den 13.1., havde til gengæld den 
positive bivirkning, at der blev en ekstra prøvedag, ”og det var ogsaa 
et Held, thi vel er Järnefelt en fin og begavet Musiker, men flere Tempi 
var ikke rigtige (4 Steder for langsomme og en Gang for hurtigt) og 
det fik vi saa i Orden.” (447) Forestillingen var en stor succes, og også 
Carl Nielsen havde meget godt at sige om både de udøvende og om 
opsætningen.

Nielsen blev fejret med middage og selskaber både hos operache-
fen, hans gamle ven John Forsell, og hos den danske ambassadør i 
byen, Erik Scavenius, som senere blev mere kendt – og berygtet – som 
statsminister under den tyske besættelse af Danmark, og hvis bror Ove 
havde været Carl Nielsens elev (og kæreste med Søs). Året før havde 
Scavenius’ernes herresæde Klintholm på Møn været hjemsted for kom-
ponisten, mens han komponerede ouverturen til H.C. Andersen-fest-
spillet Amor og Digteren.

Saul og David gik dog kun tre gange i Stockholm, før teatret ud-
skiftede succesen med en sikrere indtægtskilde: et gæstespil med diri-
genten Leo Blech i Puccinis La Bohême (461). Sidst på året kom Saul 

1 Underskrevet af Anton Svendsen, A.P. Weis og Carl Nielsen, tiltrådt af Rudolph Simonsen, 
Protokoller over Bestyrelsesmøder 1919-30, 5420-01-4, 23.11.1926, Det Kongelige Danske 
Musikkonserva torium, arkiv nr. 1579, Rigsarkivet. Jf. Samtid nr. 183.
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og David dog på plakaten igen, og den 19.9. blev den radiotransmit-
teret og hørt af vennerne i Göteborg (811).

Det kulturelle skred
Tiden var i 1931 endnu ikke så frem- og udskreden, at man ikke kunne 
tale om den store musik – den klassiske og den der stod på ryggen 
af den – som musikken, men spaltningen i vores kultur og dermed i 
musikken blev under den store verdenskrise på få år tydeliggjort som 
aldrig før. Musiklivet – for nu fortsat at vove at tale om det i ental 
– dvs. det materielle fundament for det ideale musikliv, som det me-
ste af et par tusind år havde udfoldet sig fra den ældste kirkesang til 
1900-tallets forskellige varianter af nytænkning, smuldrede i løbet af 
få år: Musikforeningerne mistede deres medlemmer og lukkede, spille-
lærerinderne mistede deres elever, musikerne blev arbejdsløse, klaver-
produktionen i verden faldt til det halve, mens radioer, grammofoner 
og musikbokse holdt deres indtog overalt. I et musikliv, hvor den store 
musik og den lettere musik havde levet i en symbiose, hvor der ikke 
havde været noget skarpt skel mellem de levende småensembler af re-
staurations- og cafémusikere og symfoniorkestrenes musikere, hvor de 
tværtimod supplerede hinanden, og hvor mange musikere optrådte i 
og var økonomisk afhængige af begge verdener, var denne udvikling 
en katastrofe. I sin første officielle tale som Musikkonservatoriets leder 
sagde Carl Nielsen disse ord: ”Vi har snart intet Musikliv mere her i 
Danmark. Opimod Halvdelen af Landets Musikforeninger har maattet 
lukke. Vi har intet andet tilbage end Musikkonservatoriet, der er Mu-
sikens sidste Skanse. Det er den, som vi, Elever og Lærere, skal kæmpe 
sammen for at holde.” Dagen efter stod ordene i Politiken.1

Så snart han var hjemme igen, fulgte flere sortseende interviews 
(Samtid nr. 186, 187), og da Palækoncerterne, som Schnedler-Petersen 
havde stået for, og som havde fundet sted hver søndag eftermiddag i 
vintersæsonen siden 1896, måtte indstilles, skrev han et åbent brev til 
Schnedler-Petersen, hvori han beklagede det, men ikke var overrasket: 
”Hele vort Musikliv er jo i de sidste Aar gledet rask ned ad Skraapla-

1 Jf. Samtid nr. 183.
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net.” … ”Giv mig din Haand. Jeg trykker den, medens vi haaber paa 
bedre Tider for vor Kunst. Men vi er nødt til at bøje vore Hoveder un-
der den isnende Ligegyldighed, der nu hersker over for den gode Musik 
i det ganske Land.”1

Den sidste bevægelse
At komponere havde han endnu ikke opgivet. Selvom dagen og vejen, 
kan vi synes på lang afstand, havde fået lov at dominere vel rigeligt de 
sidste år, havde han endnu et hovedværk at aflevere, og han havde ikke 
tænkt sig at topposten i det danske musikliv skulle sluge ham helt. Til 
Lisa Mannheimer i Göteborg skrev han: ”Helst vilde jeg have benyttet 
Lejligheden til at gaa fra Konservatoriet og Marie var enig med mig 
deri, men jeg kan ikke slippe, da alle Røster uden Undtagelse forlanger 
at jeg skal blive idetmindste til vi kan se at det kan gaa og efterhaanden 
komme i en god Gænge. Jeg kan jo altid gøre mig fri saasnart jeg ser 
det gaar uden mig, og intet Menneske er uundværligt, jeg langtfra!” 
(419) Til Sigrid Rabe skriver han, at han håber han kan forlade embe-
det igen om et årstid (424).

Det større værk, som det endnu lykkes ham at færdiggøre er or-
gelværket Commotio. Hvornår han har påbegyndt værket, ved vi ikke 
præcis. At han allerede i 1913 drømte om at komponere for orgel, kan 
vi læse i et brev til hustruen: ”Jeg har faaet Lyst til at skrive en Phantasi 
for Orgel og har allerede begyndt. Det er mægtigt som et Orgel kan 
lyde, naar en stor Mester tumler med det.” (4: 761) Kort forinden har 
han været sammen med Karl Straube, som har givet koncerter i Køben-
havn. Slående er det, at han bruger ordet ”fantasi”, og at han direkte 
undslår sig brugen af det samme ord om Commotio her i 1931, da han 
forud for Emilius Bangerts opførelse af Commotio i Lübeck forsøger at 
formulere en programnote: ”Jeg vil ikke gerne have noget om ”phanta-
sierende” ind. Værket er jo saa strengt i sin Form og Stemmeføring at 
jeg ikke evner at gøre noget fastere.” (759)

I brevene optræder Commotio imidlertid først sent, da han den 
17. februar om morgenen rejser med tog til Damgaard, i Jylland er der 

1 Jf. Samtid nr. 188.
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snestorm, og samme dag fra Damgaard skriver, at han ”er her en 10-
12 Dage for at lægge sidste Haand paa et større Orgelværk som jeg i 
mange Aar har ønsket at prøve paa.” Det gør han faktisk, altså lægger 
sidste hånd på det, idet han allerede den 1.3. melder Commotio færdig 
(510) og dagen efter skriver til sin kone:

”Nu er mit store Orgelstykke helt færdigt og jeg er glad for det Ar-
bejde fordi det er gjort med større Dygtighed end alle mine andre Ting, 
det kan jeg jo nok selv bedømme, derimod ikke hvordan det ellers er 
i Aanden. Det er et stort Værk og varer vist circa 22 Minutter. Bachs 
største Orgelværk (Præludium og Fuga i e moll) er paa 368 Takter, mit 
er 511, saa hvad Omfanget angaar – – ? Bach er uopnaaelig!” (512)

Commotio kommer til at følge ham som den røde tråd indtil han 
dør 7 måneder senere. Intet andet værk har fået så mange forpremierer 
som Commotio, eller har før den offentlige uropførelse været genstand 
for så stor opmærksomhed fra kollegers og fagfællers side. Hele 6 op-
førelser bliver det til ved private lejligheder,1 før Emilius Bangert offi-
cielt uropfører det ved orgelfestivalen i Lübeck den 6.10.1931, 4 dage 
efter komponistens død.

Bangert beretter selv i brev til Anne Marie Carl-Nielsen om, hvor-
dan han i Lübeck bliver opsøgt af præsidenten for ”Nordische Ge-
sellschaft”, der fortæller ham at Carl Nielsen er død, og hvordan han 
ved et møde for deltagerne i orgelugen dagen før opførelsen af værket 
bliver opfordret til at sige nogle mindeord om Carl Nielsen, hvad han 
så gør ”kæmpende baade med det fremmede Sprog og min egen Bevæ-
gelse. Der var stor Grebethed over Forsamlingen, – og ikke mindre i 
Tirsdags ved Værkets Opførelse. Jeg ved selv knapt nok, hvordan det 
gik, men efter kompetente Tilhøreres Dom skal det være gaaet godt. 
Begejstringen over det nye Orgelværk var overvældende; ved Sammen-
komsten efter Koncerten circulerede Manuskriptet, – alle Organisterne 
studerede og diskuterede det og fremsatte énstemmigt Ønske om, at 
det gennem en snarlig Offentliggørelse maa blive tilgængeligt.” (844) 

1 Peter Thomsen i Christiansborg Slotskirke den 24.4. (567 og 569); Finn Viderø i Nicolai Kirke 
den 14.6. (640); Emilius Bangert i Roskilde Domkirke den 23.6. (663 og 667), i Domkirken 
i Bern den 22.7. (708), for forfatter og orgelbygger Hans Henny Jahnn i Hamburg den 29.7. 
(716) samt i Aarhus Domkirke den 14.8. (738).
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I København blev det Peter Thomsen, der først fremførte Com-
motio offentligt, i Helligåndskirken den 9.11.1931. Til den sidste pri-
vate opførelse i Aarhus den 14.8. havde Carl Nielsen i brev fra Skagen 
specielt glædet sig ved at indbyde Margrete Rosenberg til at tage fra 
Damgaard til Aarhus på hans regning (738). De to mødtes dog ikke i 
Aarhus; som det fremgår af breve som den hidtidige litteratur ikke har 
kendt, var Carl Nielsen, da dagen oprandt, for syg til at tage den lange 
vej fra Skagen til Aarhus retur (740 og 742). Der er en del om Carl 
Nielsens forsøg på at få Commotio hurtigt udgivet i brevene fra hans 
sidste måneder, men værket udkom først efter hans død. Manuskrip-
tet til Commotio lå ved hans død på skrivebordet; den fulde titel lød 
Commotio nr. 1. Titlen er helt hans egen, ordet commotio har han ikke 
fra nogen anden komponist, ordet betyder ”bevægelse”, af Carl Niel-
sen også opfattet som ”åndelig bevægelse” (759). Det er måske mere 
end en pudsighed, at Carl Nielsens op. 1, Suite for strygere, består af 
de tre satser Præludium, Intermezzo og Finale, tre satsbetegnelser der 
forholder sig til noget, der ikke er i værket, og at han nu sluttede med 
”Bevægelse nr. 1”, og skrev 1-tallet vel vidende at der ikke kom flere.

Platon
Efter færdiggørelsen af Commotio komponerede Carl Nielsen kun 
korsangen Nordens Harpe (604) og nogle få toner til den Grundtvig-
forestilling, som blev givet på Det Kongelige Teater den 4.4.1931 til 
støtte for færdiggørelsen af P.V. Jensen-Klints Grundtvigs Kirke på 
Bispebjerg (117 og 541). Sommeren stod i hans dårlige hjertes tegn; 
nærlæser man brevene, som ikke er klagende, er udsagnene om at han 
har det dårligt ikke desto mindre hyppige i al deres upåtrængenhed. 
Det er også tydeligt, at han gerne ville i gang med at komponere noget 
større, offentligt havde han endda sagt at han antagelig snart ville tage 
fat på at skrive musik til en ny opera, og Det Kongelige Teaters ny chef 
Andreas Møller fandt det ligefrem nødvendigt så sent som den 19.9. 
at forhøre sig nærmere, for at kunne indpasse det kommende værk i 
sæsonplanen for 1931-32 (786).

Dagen og vejen og håndteringen af hans position i (resterne af) det 
danske musikliv, udfyldte tiden og huggede den i stykker. Han kom-
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penserede ved intensiveret læsning af Platon, som havde været hans 
livslange interesse, og som han i juli fortæller Emil Telmányi, at han nu 
har fået alle værker af, en interesse han nu tydeligvis deler med Mar-
grete Rosenberg, hvis kommentar til Platons dialog Theaitetos (580) 
måske ikke kun karakteriserer den oprindelige bevidsthedsstruktur i 
den gamle filosofi, men også den grundoplevelse, som stadig er til stede 
hos Carl Nielsen og andre i den tids usædvanlige kunstnerintellektuelle 
autodidaktmiljø: 

”Endnu skiller ingen Afgrunde det ene Menneskes Indre fra det 
andet, som i vor Tid saa ofte gør Bitterhed og ensom Foragt mellem 
Mennesker. De Billeder, Sokrates bruger, er ikke vilkaarligt valgte. Han 
oplever endnu som i den gamle Tid sine Tankefostre halvt udenfor sig, 
som noget, der maa opjages, og sit Indreliv som Vokstavlen, hvorpaa 
der udefra skrives ind i.” (580) Det var ikke kun i musikken at svaret 
på opløsningen lå i en søgen tilbage til de oprindelige menneskelige 
erfaringer og tænkemåder.

Hele to breve fra Carl Nielsen til Margrete Rosenberg (738 og 920) 
er der i dette bind, skønt Margrete, efter sigende efter ordre fra Carl, 
udslettede alle breve fra ham. Der må have været mange; til medlem-
mer af familien Nielsen er der bevaret mere end 170 breve fra Mar-
grete Rosenberg, 52 er kommet med i Carl Nielsen Brevudgaven. 

Den evige genkomst
Det gamle forlag Wilhelm Hansen og forlagsproblematikken bliver 
ved med at trænge sig på og kaster både mødeaktivitet og breve af sig. 
Ikke mindst Maskarade, som Carl Nielsen i 1906 havde solgt til Wil-
helm Hansen. Kontraktens fulde ordlyd er:

”Undertegnede tilstaar herved at have overdraget og solgt til Herr 
Musikforlægger Wilhelm Hansen i Kjøbenhavn og Leipzig den 
uindskrænkede og udelukkende Eiendomsret til følgende af mig 
komponerede Værk

Operaen Maskarade
saaledes at Herr Wilhelm Hansen for bestandig og for alle de skan-
dinaviske Landes Vedkommende er eneberettiget til Udgivelse og 
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Forhandling af den nævnte Komposition, saavel i den Skikkelse, 
hvori den af mig leveres, som i hvilket som helst andet Arrange-
ment, hvilken som helst Bearbeidelse eller Omskrivning. Tidspunk-
tet for Værkets Udgivelse overlades Forlæggeren at bestemme.

Som Vederlag for den skete Overdragelse har jeg Dags Dato af 
Herr Wilhelm Hansen modtaget Kr. 1000, som samlet Honorar og 
har derefter intetsomhelst videre Krav paa ham i den Anledning.

Kjøbenhavn den 24 Novbr: 1906
Carl Nielsen.”

Nu var miseren, at denne kontrakt endnu ikke havde givet anledning 
til at der var udkommet andet end et klaverudtog til repetitionsbrug. 
Navnlig operaens ouverture og Hanedansen var i årenes løb blevet yn-
dede orkesternumre, som kun havde kunnet spilles fordi Carl Nielsen 
selv udlånte håndskrevne noder og stemmer til både danske, skandina-
viske og europæiske orkestre. 

Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik var blevet stiftet i 1871, 
og havde i årenes løb haft skiftende roller i det danske musikliv, farvet 
af samfundsudviklingen og de klassiske komponister og den klassi-
ske musiks skiftende rolle deri. Skønt formålsparagraffen talte om ”at 
virke til den danske Musiks Fremme, ved at bekoste eller understøtte 
Udgivelsen af Toneværker af blivende Betydning, saavel ældre som ny-
ere, navnlig saadanne, hvis Udgivelse ad anden Vej er forbunden med 
Vanskelighed”, havde Samfundets rolle i mange år især været at for-
midle klavertransskriptioner af orkestermusik til brug for de borger-
lige hjem. Således udgav Samfundet også flere af Carl Nielsens tidlige 
værker på denne måde.

Efterhånden som det ny århundrede skred frem, fik de nulevende, 
aktive komponister dog en stærkere position i bestyrelsen, det såkaldte 
Samfundsråd, og Samfundet begyndte at udgive flere og flere værker 
i originalversion til spillebrug for orkestre og ensembler. Således var 
Samfundet kommet for skade at udgive Carl Nielsens Maskarade-
ouverture i efteråret 1929; der var jo brug for noderne. Det resulterede 
imidlertid i et sagsanlæg fra Wilhelm Hansens side. Det skete samtidig 
med at Stockholmfilharmonikerne korresponderede med komponi-
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sten om lån af de håndskrevne noder, hvilket Wilhelm Hansen nu også 
ville forbyde komponisten, skønt det var den praksis, der havde gjort 
de mange opførelser mulig hidtil. Stockholmfilharmonikerne blev nu 
en slags gidsel i sagen mellem Samfundet, Wilhelm Hansen og Carl 
Nielsen, og resultatet blev en næsten absurd korrespondance.1 Mas-
karade-sagen blev ikke følelsesmæssigt enklere af, at Wilhelm Hansen 
tilsyneladende drillede med parallelsager. Således udgav man to hefter 
med pædagogiske klaverstykker, som yngre komponister havde kom-
poneret som et resultat af mødet i Musikpædagogisk Forening den 
22.12.1929.2 Det var ved dette møde Carl Nielsen havde holdt sit fore-
drag, som resulterede i at han komponerede Klavermusik for små og 
store, op. 53, som Wilhelm Hansen afviste at udgive, og dermed stil-
lede Carl Nielsen i en vanskelig position over for sine egne elever (145, 
206 og 481). Til gengæld tilbød Wilhelm Hansen deres assistance ved 
forsendelse af de håndskrevne noder til en opførelse af Klarinetkoncer-
ten i Tyskland, skønt der hverken var skrevet kontrakt på værket eller 
en sådan havde været på tale (290 og 293).

Carl Nielsen, til gengæld, bad om kopier af samtlige forlagskontrak-
ter, og søgte ligeledes juridisk bistand (305 og 380), men han appellerede 
også fra sygesengen efter sammenstødet med sporvognen (359).

Problemet med Maskarade-ouverturen løstes til sidst ved et forlig, 
som Peder Gram bragte i hus. Læg mærke til hvor mange gange Carl 
Nielsen og Peder Gram møder hinanden i dette bind, eller ligefrem hol-
der møde med hinanden. Peder Gram blev formand for Samfundsrådet 
i 1931, og samme år den 16.2. valgtes han på Carl Nielsens forslag til 
formand også for Dansk Komponistforening (476).  Forliget indebar, 
at Samfundet godkendte Wilhelm Hansens rettighed til ouverturen, 
mod at Samfundet beholdt rettigheden til at sælge 125 af de allerede 
trykte eksemplarer og samtidig modtog en godtgørelse fra Wilhelm 
Hansen på 450 kr., hvoraf de 200 kr. gik til komponisten som et ”an-
tageligt honorar”.3

1 Jf. 460, 509, 518, 520, 537, 539, 544, 564, 650, og 665.
2 Jf. Samtid nr. 167.
3 Jf. 528 og Elly Bruunshuus Petersen: Carl Nielsen og Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 

1899-1931, Fund og forskning, bd. 40, København 2001, s. 222-224.



 
31

Om dette bind

Man kan roligt sige, at Carl Nielsen/Wilhelm Hansen-striden gik i 
arv til eftertiden og forblev et sår og et samtaleemne i dansk klassisk 
musik lige til den samlede Carl Nielsen-nodeudgave (herunder bl.a. de 
to operaer for første gang på tryk) udkom 1998-2009 – på Wilhelm 
Hansens Musikforlag. Da de mange mindeudtalelser kom i dagene 
efter Carl Nielsens død, lød Asger Wilhelm Hansens, ikke ganske i 
overensstemmelse med sandheden: ”Carl Nielsen var jo en god Ven af 
Huset, gennem mange Aar en Ven af min Fader og Onkel. Vi var jo 
hans Hovedforlæggere og trykte de fleste af hans Værker. De to Ope-
raer ”Saul og David” og ”Maskarade”, 4 Symfonier, 4 Kvartetter, et 
par Koncerter samt en Mængde Sange og smaa Klaverstykker.”1

Kulturkritik
Wilhelm Hansen-konflikten var formodentlig den mest belastende af 
de konflikter, Carl Nielsen levede med i sine sidste måneder og år. Den 
endnu større, mindre private, mere objektive og endnu alvorligere pro-
blemstilling, han levede med i stigende grad efterhånden som hans liv 
og århundredet skred frem, var den store musik og dens (værdiers) 
truede stilling i vor kultur. Den berørte ikke kun vilkårene for hans 
liv som musiker og komponist, men trængte helt ind i de dybeste lag 
i hans kunstneriske skaben, og forlagsproblematikken var måske et 
udtryk for det samme. 

Samme dag som han på Damgaard fuldførte Commotio, havde 
hans ven forfatteren Karl Larsen en kronik i avisen: Menneskemusik 
og mekanisk Musik.2 Dermed fik kritikken af musiklivets situation, 
som Carl Nielsen selv havde sat på programmet, før han rejste til Dam-
gaard, ny vind i sejlene. 

For Karl Larsen var skurken ”den klangændrede, mekaniserede 
Musik, der er blevet sluppet løs paa selve Kulturens Arne, Hjemmene, 
og som allerede har lukket den ene levende Musikforening efter den 
anden Landet over, vanskeliggjort Solistkoncerter af de mest fremra-

1 Jf. Berlingske Tidende 3.10.1931. Sandheden er, at hos Wilhelm Hansen udkom af symfo-
nierne nr. 1, 2 og 4; af kvartetterne de første 3; af koncerterne violinkoncerten, blæserkon-
certerne udkom begge på Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, klarinetkoncerten i 1931, 
fløjtekoncerten først i 1952.

2 Jf. Politiken 1.3.1931.
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gende Kræfter og – sidst og mest – nedbrudt den Musikundervisning 
og musikalske Udøvelse i Skolen og særlig i Familien, der er selve 
Grundlaget for alt Musikliv i et Samfund. Dersom Forgiftningen af 
disse Musikforstaaelsens Kilder uhindret fortsættes, vil vi blive givet 
den mekaniske Musik fuldkomment i Vold ...

Paa en egen dulgt Maade er Kampen mellem Menneskemusik og 
mekanisk Musik foregaaet her i Danmark, besynderligt neden under 
den offentlige Bevidsthed, indtil Radiogudens Statue nu med fuld Ret 
staar opstillet i vor nationale, litterære og musikalske Skueplads’ nye 
Bygning.1 Mekaniken synes hos os at have sejret i en Art snigende 
Materialslag mod levende Kød og Blod og musikalsk Sans, uden at der 
udsendtes Bulletiner eller offentliggjordes Tabslister fra dens Krigsfø-
relse. Musikere og Musiklærere forarmedes, Nodelitteraturen udtyn-
dedes, Musikkulturen forringedes med hver Dag, der gik, men Publi-
kum fik kun Indtryk af Radioens talmæssige og forretningsmæssige 
Vælde, hvad der selvfølgelig i Tidens Aand opfattedes som et Bevis for, 
at den hele Bevægelse var ikke blot levedygtig, men ogsaa betød ægte 
Fremskridt.”

På denne svada svarede, ikke Carl Nielsen, men to af hans unge 
venner, Jørgen Bentzon, hans elev siden 1915, og Finn Høffding.2 Beg-
ge unge komponister, der var kommet i forbindelse med den ny folke-
musikbevægelse i Tyskland, og som nu benyttede lejligheden til at slå 
et slag for deres opfattelse af, hvordan masserne bedst blev musikalsk 
opdraget.  Tilstandens gru var der for så vidt ikke større uenighed om, 
om end de unge så knap så negativt på radioens og grammofonens mu-
ligheder. ”De mekaniske Instrumenter har blot tilspidset Situationen,” 
som Finn Høffding udtrykte det, ”man opdager det gabende Svælg 
mellem Koncertliv og Musikliv. … mens det gaar nedad med Kon-
certlivet, gaar det svagt fremad med Musiklivet. … Koncertlivet i dets 
nuværende Form vil utvivlsomt dø.”

Her overfor hævdede Karl Larsen, som en god konservativ, i en ny 
kronik: ”Koncertsalen maa – i Forbindelse med Kirke og Opera – være 

1 Det Kongelige Teaters ny scene, den såkaldte ”stærekasse”, som var blevet indrettet til radio-
studie.

2 Politiken 8.3.1931.
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og forblive den levende Musiks Højborg, der skal holdes for enhver 
Pris, selv med de største Ofre. Falder den, vil den styrte ødelæggende 
sammen over selv den prægtigst ledede, musikalske Selvvirksomhed af 
Dilettanter. Kunstneren er og maa blive det ivrigt dyrkede, i mangt og 
meget nødvendige, Forbillede og belærende Mønster for Amatøren. 
Saa vist som selv de ypperste Symfoniorkestre vil komme til at spille 
for tomme Bænke, hvor en aktiv, musikalsk Opdragelse mangler, saa 
vist vil selv en Fritz Jödes Opdragelse af sine Elever løbe ud i baade præ-
tentiøs og ”maltrakterende” Dilettantisme, hvis de virkelige Kunstneres 
Gardermaal tabes af Syne.”1

Carl Nielsen sørgede for at Dansk Tonekunstnerforening udgav 
Karl Larsens artikler suppleret med Jørgen Bentzons og Finn Høff-
dings diskussionsindlæg, og han skrev selv et af sine bedste forord til 
den lille bog, som udkom allerede i slutningen af april 1931 (573). 

Nu hed det om situationen: ”Aldrig før har Musikens Kunst været 
saa ilde stedt som i dette Øjeblik. Fra at være en aandelig Værdi, som 
vi alle samledes om, er den blevet en Skøge, som tilbyder sig fra aabne 
Døre og Vinduer, fra Kælderhalse og stinkende Jazz-Buler. End ikke 
langt ude paa Havet kan vi blive fri for de tarveligste og mest nærgaa-
ende Døgnmelodier.

Musikens Kunst er et mærkeligt Væsen. – Ingen af de andre – 
saakaldte skønne – Kunster er istand til øjeblikkeligt at udtrykke saa 
banale og lave Følelser som Musiken, men paa den anden Side heller 
ikke istand til at fremkalde saa ophøjede og løftende Forestillinger. 
Imellem disse to Yderpunkter, det høje og det lave, ligger en hel Verden 
af de forunderligste Værdier; det er derfor sørgeligt at langt den stør-
ste Del af Befolkningen ikke er istand til at modtage det bedste, men 
foretrækker det allertarveligste {…} Hvis det kunde tænkes, at et af de 
værste Musikstykker eller Melodier kunde oversættes (transponeres) i 
Ord, vilde de blive forbudt af Sædelighedspolitiet som stridende imod 
den offentlige Velanstændighed.”2

I tidsskriftet Musik og Handel, Organ for Musikalie – Grammofon 

1 Politiken den 13.3.1931 og Karl Larsen: Levende Musik – mekanisk Musik, Kbh. 1931, s. 44.
2 Jf. Samtid nr. 190.
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– samt Musikinstrumentbranchen blev han angrebet for at vende sig 
”meget skarpt imod den populære Musik” og at han ”frakender vor 
Dansemusik al aandelig Værdi” og mener, at ”hvis en Dansemelodi 
kunde transponeres til Ord, vilde den blive forbudt af Politiet”.

Carl Nielsen mener i sit svar, at de to musikforlæggere har læst 
hans forord, som Fanden læser Biblen, og præciserer sit synspunkt:

”Mine Udtalelser i det nævnte Forord gælder selvfølgelig ingen be-
stemt Kategori, men kun det slette og banale i alle Musikens Former, 
enten det nu findes i en stor opsat Symfoni eller i en Dans. Naturligvis 
er der altid større Sandsynlighed for, at den Arbejder, som er beskæf-
tiget i Lavlandet, lettere vil træffe paa Raaddenskab og Uhumskheder 
end den, der arbejder længere oppe paa Bjærgsiden. Men Dansemusik-
ken er fuldt ud ligeberettiget med al anden Musik; vi behøver blot at 
nævne Navne som Gungl, Lanner, Strauss, Offenbach og Lumbye for 
at være paa det rene hermed. Den værste Art Musik er vistnok den 
lumre, sentimentale Salonmusik, der ofte giver sig Mine af en vis hø-
jere Stræben, men i Virkeligheden bevæger sig i en Luft, der er kvælen-
de tyk og kvalmende sød. Hele dette Smagsspørgsmaal er naturligvis 
vanskeligt, da vi intet virkeligt Kriterium har for Værdibestemmelser i 
Musik, jeg vil derfor slutte med en Erklæring om, at jeg holder ligesaa 
meget af en god Dans som af en god Symfoni, hvadenten de tilhører 
Fortiden eller Nutiden.”1

Karl Larsen ønskede at Carl Nielsen skulle have polemiseret mod 
Jørgen Bentzons og Finn Høffdings tro på, at der trods alt kunne kom-
me noget godt ud af mekaniseringen; det ville han ikke og argumente-
rede for sin sag, skønt han dybest set var mere enig med Karl Larsen 
end med Bentzon og Høffding: ”Ingen af de to Herrer – Bentzon og 
Høffding – mener at Radio er andet end en Afglans af den virkelige 
Musik; det er for mig Sagens Kærne og saa er der ingen Grund til Imø-
degaaelse fra min Side paa det Punkt. Der er heller ingen Uhøflighed 
eller Mangel paa Urbanitet overfor Dem at spore ellers var jeg alligevel 
gaaet frem, thi De skal kun have Tak fra Musikens Folk.

De Tanker og Forslag der fremsattes igaar (i Kroniken) kan sik-

1 Jf. Samtid nr. 193.
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kert hverken skade eller gavne og jeg tror de er glemte imorgen; Deres 
uomgængelig rigtige U[d]viklinger vil derimod blive husket og jeg tror 
bestemt de har virket og vil gøre det fremdeles.” (522)

Hvad Karl Larsen formentlig ikke vidste var, at Carl Nielsen alle-
rede havde haft et ”sammenstød”, der lå i samme boldgade, med hvad 
han formentlig selv anså for sin mest begavede elev, Jørgen Bentzon. 

Bentzon var i 1930 på rejse på det Anckerske Legat; den 8.4. 
skrev han hjem til Carl Nielsen fra Sevilla, et brev der ikke blot viser, 
men bekendtgør at han har meget svært ved at forholde sig til den 
store kunst og musik, han er rejst ud for at opleve (98). Den 27.11. 
skrev han igen, nu fra Berlin efter at have fået kontakt med den tyske 
folkemusikbevægelse og i en tro på at have fundet sin ny vej, der be-
tyder at den musik, han hidtil har komponeret, ikke længere betyder 
noget for ham.

Carl Nielsen besvarer brevet få dage senere. Han holder den sokra-
tiske tone, forsøger sig mere indirekte, som fødselshjælper; alligevel er 
det svært ikke at læse brevet som udtryk for den største afstandtagen 
og skuffelse over en elev, der svigter de fælles værdier, og indirekte gi-
ver han forklaringen. Til den unge mand der har fundet ikke blot en ny 
form for musik, men også proletariatet, siger han med ondt i skulderen 
efter sammenstødet med sporvognen: 

”Jeg er selv kommen fra Proletariatet, kender det altsammen, men 
siger: Mennesker er Mennesker i alle Samfundslag; de spiser naar de 
er sultne, drikker naar Tørsten melder sig, formerer sig af selvsamme 
Lyst. De fattige har langt større Glæde af Livet end de rige, thi de 
kender Sult og Tørst, Kulde og Sved, medens de rige aldrig kommer 
ned til Bunden af det stærkeste i de elementære Livsfunktioner. Jeg har 
ingen særlig Sympathi for det Begreb: Proletariat og jeg mener, at ifald 
man gaar kollektivt frem taber man let Sansen for det enkelte Individ. 
Men Du skal ikke høre paa mig men følge Dit eget søgende og rige 
Sind og mener Du at det for Menneskenes Skyld er vigtigt at arbejde 
for de fattige i Aanden og udslette sit eget Jeg, thi det er Prisen, saa vil 
Du alligevel gøre det, selvom jeg skreg mig hæs om Dine Evner. Men 
hvad saa Kunsten? Den bliver jo ved at være der og stiller Krav.” (377, 
samt faksimile af brevet s. 54-57).
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Hvordan de har talt om sagen ved Jørgen Bentzons hjemkomst, ved 
vi ikke, men vi ved at Carl Nielsen fastholdt den sokratiske distance til 
eleven: støttede i håb om at eleven fandt holdepunktet i sig selv. Mi-
chael Fjeldsøe har under udarbejdelsen af sin doktordisputats fundet at 
Carl Nielsen få dage før sin død, den 24.9. underskrev Musikteatrets 
appel, forfattet af Svend Borberg, om økonomisk støtte.1 Carl Nielsen 
støttede altså som en af sine sidste handlinger det miljø, som Jørgen 
Bentzon nu var primus motor i. Mange år senere, den 12.3.1949, skrev 
Jørgen Bentzon, efter at have talt om sin ensomhed i forhold til menne-
sker og sin isolation i forhold til virkeligheden, til Richard Hove disse 
selvmodsigende ord, som siger en del: ”Tænk, jeg tror at Carl Nielsen 
– trods al himmelvid forskel i evnernes rigdom, forudsætninger, tem-
perament etc. etc. har haft det nøjagtigt som jeg; Jeg har kendt ham i 
16 år; jeg stod ham meget nær, jeg elskede og beundrede ham. Men det 
er aldrig lykkedes mig at finde ud af, hvad der egentlig foregik i den 
mand, selv ikke når jeg syntes, vi var hinanden nærmest.”2

Sidste fødselsdage
Carl Nielsen forvaltede trods sygdom og svaghed sin rolle i dansk mu-
sikliv til det sidste. I juni var han dommer i en dirigentkonkurrence, 
man havde udskrevet for at besætte pladsen som 2. dirigent i Tivoli. 
Svend Christian Felumb og Thomas Jensen måtte dele 1. pladsen i kon-
kurrencen; Felumb fik stillingen. I de samme dage havde Carl Nielsen 
selv fødselsdag og dagen efter optrådte han for hvad der blev sidste 
gang som dirigent i Tivoli, dirigerede i anledning af Dansk Solist-For-
bunds festdag sin fløjtekoncert med Holger Gilbert-Jespersen som so-
list.

Dagen efter var det Marens fødselsdag; hun var jo en fuldstændig 
uundværlig bestanddel af huset, og selv om vi ikke ved, hvordan hun 
blev aflønnet, er det i hvert fald ikke et hus der menneskeligt behandler 
hende med smålighed; det er snarere hendes egen standsbevidsthed der 
sætter grænser. I 1931 har Maren i anledning af sin 65-års fødselsdag 
6 familiemedlemmer til chokolade, men selv om Carl Nielsen har sagt, 

1 Michael Fjeldsøe: Kulturradikalismens musik, København 2013, s. 183 og note 53 s. 712.
2 Morten Topp: Jørgen Bentzon, Musik & forskning 4, København 1978, s. 75.
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at de endelig må benytte spisestuen, vil Maren ikke. Hun tager alle 6 
med op på sit pigeværelse. ”Søs var her med fin Gave og var saa sød 
imod Maren,” (636) skriver Carl til Anne Marie i Bad Brambach. Hun 
rejste på kur den 30.5. og ingen ved hvornår hun er hjemme igen. Brev-
udgaven ved naturligvis, at hun var tilbage i København igen den 16.7.

På sin egen fødselsdag den 21.6. var Anne Marie Carl-Nielsen altså 
heller ikke hjemme, og det er vel rimeligt, hvis erindringen om tidligere 
tiders konflikter og adskillelse har meldt sig hos den syge mand af og 
til i de uger, og at den tanke, at han måske aldrig kom til at se sin kone 
igen, også har meldt sig med foruroligende virkning. 

Den 19.6. skriver han det smukkeste elskovssyge brev, nogen kvin-
de kan ønske sig af en 66-årig ægtemand efter 40 års stormfuldt æg-
teskab. Aftenen før har han været så dårlig, at Søs og Emil, som har 
været og set til ham, har ringet til overlæge Knud Faber og spurgt, 
hvem de skulle ringe til hvis det blev værre i løbet af natten, men Fa-
ber kender jo godt mit tilfælde, kommenterer patienten selv, og sagde 
blot at jeg skulle tage lidt rigeligt med dråber. ”Jeg har det meget godt 
idag og Smerterne var foraarsagede af en Forkølelsesfeber som nu er 
ovre.” … ”Nu, min egen Ven! Jeg sidder i Solen og skriver og tænker 
paa Dig. Paa Søndag vil jeg fejre Din Fødselsdag ved at samle alle mine 
her og saa ved Du at vi alle tænker paa Dig og vil naturligvis savne Dig 
meget.”(654) Brevet er vedlagt den flotteste firkløver, som han selv har 
fundet, og som stadig klæber til brevet i arkivet.

Svigersøn og datter af Carls bror Anders i Californien, Kirstine og 
Einar Petersen, er på deres første Europabesøg med deres 6½-årige 
datter Norma, og de er netop ankommet til København tids nok til 
at kunne deltage i Anne Marie Carl-Nielsen fødselsdag, fødselsdagen 
uden fødselar. Foruden dem er naturligvis mødt de barnløse børn og 
svigerbørn, Søs og Emil og Irmelin og Eggert med, og endelig Eggerts 
mor, Frederikke Møller, hvis hjerte heller ikke har det for godt.

Dagen går med at besøge Christiansborg Ridebane og vise Chri-
stian 9. frem, og med at køre ud og spise medbragt frokost hos Irmelin 
og Eggert i deres ny sommerhus i Tibirke. Om aftenen er der middag 
i Frederiksholms Kanal, og den ensomme ægtemand fortæller selv om 
det i et brev til konen dagen efter:
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”Vi fik dejlig Suppe (Tomatsuppe) med Boller og Søs øste op. Der-
efter kogt Oxetunge med Ærter, Blomkaal o.s.v., saa disse varme Ærte-
pinde og tilsidst Vanille-Is med Frugt. Jeg havde bestemt hvad vi skulde 
have og det gik altsammen godt. Saa talte jeg for Fødsels[dags]barnet 
nede i Brambach og Einar [faldt] efter Hurra’erne i med: ”Og skam for 
den der ikke” o.s.v.” (663)

Komponistens tale for billedhuggerinden er også bevidnet i et notat 
som Frederikke Møller senere har dikteret:

”Den 21ende Juni iaar var jeg sammen med Carl Nielsens ame-
rikanske Broderdatter og flere indbudt til Middag i Frederiksholms 
Kanal. Carl Nielsen bød først de amerikanske Gæster velkommen paa 
sin sædvanlige Maade; saa sad han stille lidt, slog paa sit Glas og talte 
nu i en helt anden, stærkere Tone og med et meget smukt Udtryk om 
hvormeget han havde savnet sin Hustru – som jo den Dag havde Fød-
selsdag – i den Tid hun havde været i Udlandet, hvormeget hun fyldte 
i Hjemmet, hvormeget han havde følt, hvad hun betød for ham med 
sin friske Personlighed og hvormeget han glædede sig til at faa hende 
hjem igen.

Efter Middagen førte han alle Gæsterne ned i Atelieret og fremviste 
med Begeistring og Forklaring hvert enkelt af hendes Arbejder. – Des-
værre husker jeg ikke flere Enkeltheder, men det er en stærk og smuk 
Erindring.” (661)

Så talte svigersøn Emil Telmányi på sit indvandrer-dansk for kunst-
nerinden, og dagen efter, som netop er Emil Telmányis fødselsdag, for-
tæller Søs i et brev moderen: ”Senere stod Emil op, og holdt en nydelig 
Tale for Dig, min egen kære Mor. Det var saa rigtig hvad Emil sagde, 
og jeg blev saa glad ved at høre med hvadfor kærlige smaa varme Øjne 
han betragter Dig, kære Mor – Saa gik vi rundt og saà i Atelierne. Emil 
har faaet Haspen pirret af i det lille Atelier og saa har vi nu laaset til 
paa den anden Side med den lille Nøgle, og sat Haspen paa igen. De 
var begge meget betagede af Din Uffe. – Ja det var underligt at gaa der 
og seé paa alle Dine Arbejder naar Du selv var væk. Tænk oppe i det 
store Vindue blomstrer den lille Plante der krøb ind, Du ved, med lut-
ter smaa fnugagtige Blomster.



 
39

Om dette bind

Nu i Dag kom Dit søde Brev til Emil paa hans Fødselsdag. Hvor 
det var kærligt af Dig at huske ham saa fint!” (666)

Døden
Dage med dårligdom og mange smerter og enkelte dage med bedring 
bliver ved med at afløse hinanden. Dødslængslen, som aldrig har været 
ham fremmed, er ofte nærværende. Selv om det ofte har heddet sig, 
før brevudgaven forelå, at Carl Nielsen til det sidste benægtede hvor 
dårligt han havde det, skriver han ligeud f.eks. til Lisa Mannheimer, 
veninden i Göteborg: 

”Jeg har – imellem os sagt – ikke haft det rigtig godt. Nogle Dage 
før jeg tog til Tibirke havde jeg Feber og saa bliver de andre Smerter 
saa skrækkelig stærke fordi Blodet og Pulsen er hurtigere under Feber.

Jeg ønsker saa ofte at jeg dog maatte dø strax, men saa bliver det jo 
bedre igen og saa vil jeg dog gerne leve og endnu arbejde i min Kunst 
og stræbe efter et Maal som aldrig kan naaes.” (680)

Set med viden om, hvor dårligt han faktisk havde det, er der ikke 
så lidt af det han foretager sig de sidste måneder, der får karakter af 
afsked: Besøget hos Vilhelm Andersen i Fredensborg f. eks., og det 
efterfølgende brev, som vi kun delvis kender, fordi Vilhelm Andersen 
offentliggjorde et brudstykke i faksimile i forbindelse med en erin-
dringsartikel den dag Carl Nielsen blev begravet (881). Også Svend 
Godske-Nielsen oplevede Carl Nielsens sidste besøg som et afskeds-
besøg.1

Thorvald Nielsen har følgende notat i sin dagbog for mandag den 
21.9.1931, halvanden uge før Carl Nielsen døde, to dage efter at Det 
Kongelige Teaters direktør ville programsætte en ny opera af Carl 
Nielsen:

”Hos Carl Nielsen. Han ringede ved 7-tiden, at han sad alene: om 
jeg havde lyst til at komme og slå en sludder af. Talte om hans sygdom. 
Har daglig småanfald. Beskrev stemningen derved, at han ønskede sig 

1 Jf. Svend Godske-Nielsen: Nogle Erindringer om Carl Nielsen, Tilskueren, juni 1935, s. 429. 
Der er dog en modstrid i Godske-Nielsens erindring, idet Carl Nielsens nævnte besøg hos 
Vilhelm Andersen og Holger Begtrup fandt sted i begyndelsen af juli, mens Peter Thomsens 
nævnte privatopførelse af Commotio fandt sted allerede den 24.4.1931.
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10 alen under jorden – et så deprimerende tryk kom der over ham. Jeg 
sagde ham, at jeg nærede frygt for døden. Det havde han også gjort 
i sine unge dage, men det fortager sig – nu kendte han det ikke. Som 
så ofte før kom vi ind på at tale om evigheden og muligheden for et 
personligt liv efter døden. Carl Nielsen: ”Umuligt er det jo ikke, at der 
her omkring os er ånder, som måske smiler af os, at vi ikke kan forstå 
disse ting. Når vi dør lukkes der måske op for sanser, som har været 
bundet af vort fysiske liv. Hvad er en tanke? Noget absolut uhånd-
gribeligt, men dog den største virkelighed.” Så kom vi ind på Platons 
idélære. For øvrigt var han meget oplivet af prøverne på ”Maskarade” 
i denne tid under den fortræffelige italienske dirigent Egisto Tango. 
Fra Det kgl. Bibliotek havde han fået henvendelse om at skænke det 
manuskriptet til denne opera: ”Jeg har ledt efter det og fundet blyant-
partituret og afrevne lapper, men det ville de allerhelst have – det er 
nogle løjerlige folk disse biblioteksmennesker”. Senere kom fru Carl 
Nielsen hjem. Spiste. Men Carl Nielsen kun et æble: ”For nu vil jeg 
være tynd”. Spillede en rubber bridge sammen med en ung læge, hvis 
navn jeg har glemt. Herefter trak Carl Nielsen og jeg os tilbage til hans 
arbejdsværelse. Han tog klaverudtoget til ”Maskarade” frem: ”Der er 
en ting, jeg vil spørge Dem om. Tror De ikke, vi godt kan lade Jonna 
Neiiendam synge dette sted en oktav dybere og lette hende lidt – jeg vil 
så gerne have hun synger dette parti – jeg synes hun er så go’.”1

Som vi stod sammen ved flyglet blev jeg pludselig bevæget i be-
vidstheden om, at det sikkert var sidste gang, vi skulle være sammen. 
Jeg fik da måske lidt kejtet sagt: ”– Jeg holder så meget af Deres mu-
sik”. Han sagde ikke noget, smilede vist knap, men slog sin arm om 
mig og så mig ind i øjnene med dette mærkelig brændende blik – de 
samme strålende øjne, som jeg mindes fra vort første møde”.2

Fredag den 25. september er der generalprøve på genopsætningen 
af Maskarade på Det Kongelige Teater. Komponisten er naturligvis til 
stede, alle de medvirkende er til stede i kostumer og maskerede, fotogra-

1 Sml. 787.
2 Thorvald Nielsen: Nogle personlige erindringer. Carl Nielsen i hundredåret for hans fødsel 

(red. Jürgen Balzer), Kbh. 1965, s. 17.
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fer er til stede,1 og antallet af scenemedarbejdere har dengang formo-
dentlig været mere end 30. Og her kommer så den historie, som har 
fulgt komponistens død lige siden; den ældste nedskrevne version i 
biografien fra 1948 lyder:

Da Carl Nielsen ”stod paa Scenen med Tango, viste der sig at være 
noget i Vejen med Snoreværket paa en høj Mast bag Scenen. En Ma-
skinmand havde ikke Kræfter til at klatre op og bringe det i Orden, 
men Carl Nielsen lod haant om Hjertet. ”Det kan jeg,” erklærede han, 
og i sine Arme alene klatrede han op til Toppen. Bagefter fulgte Tango 
ham hjem til Frokost, og under megen Latter fortalte de begge Fru 
Anne Marie, hvad der var hændt.”2

Kilden til historien kan næsten kun være Irmelin, som kan have 
hørt historien af sin far de sidste dage han levede, men som mere sand-
synligt kun kender den fra sin mor, som fik den ved frokosten umiddel-
bart efter af de glade spasmagere. Søs gentager historien i sine erindrin-
ger om barndomshjemmet fra 1965 og det samme gør Emil Telmányi i 
sine erindringer fra 1978. Det er en typisk familieanekdote, der vokser 
med afstanden!3

Der kan have været godt 21 m op og ned, hvis det skal være, og hvis 
der altså overhovedet var et tov at klatre i? Uafhængige fagfolk med 
viden om og erfaring med Gamle Scenes teknik mener, at der nærmest 
ikke kan have været et tov, der kunne passe ind i den historie, og at han 
i givet fald aldrig havde fået lov til at klatre; man ville have forhindret 
ham i den vovelige gerning. Hvis klatreturen har fundet sted, vil det 
med al rimelighed skulle betegnes som et selvmordsforsøg, og forkla-
ringen på hans handling: ”Hans Kaadhed, Overmod og konsekvente 
Negligeren af sin Sygdom”,4 som det hedder, også i forskellige varian-
ter, i forbindelse med denne historie, måtte man karakterisere som de 
pårørendes overspringsmanøvre eller fortrængning, og da i øvrigt også 
som en meget overfladisk opfattelse af den mand, som vi gennem 11 

1 Det Kongelige Teaters Journal for 25.9.1931: Pr. p. Maskarade (fuldst i Kost og Mask m/Ork. 
og Fotogr Gl. Sc.” – Ingen yderligere bemærkninger, intet tegn på at der er foregået noget 
usædvanligt.

2 MS II, s. 334-335.
3 Jf. AMT s. 177 og Telmányi s. 191.
4 MS II, s. 335.
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bind breve kender ret godt. Som en sprælsk mand, javel, men ikke som 
tankeløs og uansvarlig, derimod en mand der livet igennem udtrykte 
sin længsel efter døden, ikke mindst når han ikke kunne komme i gang 
med nyt betydeligt værk, som det nu havde været tilfældet i et halvt år 
siden han færdigdaterede Commotio den 1.3.1931. 

Vi tvinges til alvorligt at overveje, om Anne Marie Carl-Nielsen, 
som må være den eneste viderebringer af historien, måske som et re-
sultat af de følgende dages begivenheder, har misforstået Carl Nielsens 
og Egisto Tangos pjankede leg med komponistens sygdom og en måske 
uanselig episode på teatret: ”Se, jeg fejler jo ingenting!” Carl Niel-
sens død en uge senere, behøver ikke en særlig forklaring, en uoverlagt 
overbelastning; udviklingen i hans tilstand, som den fremgår af dette 
sidste brevbind, er tilstrækkelig forklaring. 

Lørdag var der premiere på den ny opsætning af Maskarade. Den 
syge komponist var igen i teatret. I programmet står en lille artikel om 
Maskarade, som han formodentlig har skrevet få dage forinden.5 Den 
gamle biografis oplysning, at han midt under forestillingen måtte for-
lade sin plads for at tage hjem,6 er formodentlig heller ikke rigtig. En 
anden version, som lader ham blive i teatret til forestillingen var slut, 
må bygge på anmelderes selvsyn og findes i flere aviser:

”Da han forleden overværede Opførelsen af Maskarade paa Det 
kgl. Teater, var han allerede en dødsmærket Mand. Han sad i Parkettet 
med Hovedet træt støttet til Haanden og Blikket sløret af Feber. Da 
Tæppet sænkede sig, vaklede han ud, støttet af sin Hustru og Sviger-
søn, men mens han fik Tøjet paa, lød Bifaldsstormen oppe fra Teatret, 
og en Ven fik ham med op i Teaterrummet. Han naaede dog kun hen til 
en af Søjlerne i Orkestergraven, hvorfra han nikkede ud til Publikum, 
der dog slet ikke saa ham. Men saa var hans Kræfter udtømt, og han 
vaklede ud til en ventende Bil.”7 

Denne version harmonerer også bedre med Anna Anchers formu-
lering i kondolancebrevet: ”Det var altsaa rigtig alvorligt den Aften da 

5 Jf. Samtid nr. 197.
6 MS II, s. 335.
7 Aarhus Stiftstidende 3.10.1931. Denne version støttes også af Dolleris s. 347.
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han var træt og ikke vilde tage imod sin fortjente Hyldest.”1 Søndag 
den 27.9. skriver Olfert Jespersen, der formodentlig også har over-
været komponisten i teatret aftenen før, nr. 797: ”Ogsaa Du er paa 
Smertens Lejet?”

To dage senere, tirsdag aften den 29., ringer Carl Nielsen efter 
Gudmund Hatt, han kommer, de spiller bridge, og Hatt beretter sam-
me aften i brev til Emilie derom: ”… og i Aften har jeg spillet Bridge 
hos C.N. Han er rigtig sløj og har haft nogle slemme Anfald af sin 
Angina pectoris. Alligevel morede han sig storartet og fik 12 dublede 
Undertræk i een game. Men han ser ængstelig svag ud.”2

Torsdag den 1.10.1931 skriver Carl Nielsen sit sidste brev en time 
før han endelig lader sig indlægge. Brevet (801) til Gereon Brodin er 
følgebrevet til programartiklen om De fire temperamenter, som han 
må have skrevet i de foregående dage, og som han nu undskylder, at 
han ikke kan få tid til at renskrive. 

Om aftenen skal ”Stærekassen” indvies som radiostudie, og den 
første levende koncert transmitteres derfra. Carl Nielsen skulle have 
dirigeret 2. halvdel af koncerten: violinkoncerten med Peder Møller og 
Aladdin-suiten, men har meldt afbud og erstattes af Emil Reesen. Han 
ønsker at høre koncerten på hospitalet og får et krystalapparat stillet 
op ved sengen, men kan ikke holde den dårlige lyd ud og river hørete-
lefonerne af ørerne.

I løbet af det næste døgn bliver han dårligere og dårligere. Familien 
samles omkring hans seng. Han sover meget, men når han vågner er 
han ved fuld bevidsthed. Den 2.10. omkring kl. 22 vågner han for sidste 
gang, ser forsamlingen og siger: ”I står som i en ventesal, I venter …”3

Ti minutter over midnat, altså den 3.10.1931, konstateres det at 
døden er indtrådt.

De næste mange dage er landets aviser fyldt med Carl Nielsen; alle-
rede samme dag kan man læse om hans død i New York Times,4 og de 
mange kondolencebreve, som afslutter Carl Nielsen Brevudgaven, be-

1 804.
2 798.
3 AMT s. 177 og MS II s. 335.
4 808.
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gynder at strømme ind til Anne Marie Carl-Nielsen, gribende læsning 
med ny erindringsglimt og ofte ny viden om brevskrivernes relation til 
hovedpersonen.

Historien kort
Lad os rekapitulere:

Carl Nielsen blev født i en fattig landarbejderfamilie, der også 
ernærede sig som landsbymusikanter, i 1865, året efter at Danmark 
havde mistet en fjerdedel af sit areal i krig mod Preussen og Østrig. 
Carl Nielsens far deltog i krigen, der bragte familien på offentlig for-
sørgelse. 

De fynske landsbymusikanter stræbte dog opad, åndeligt. De stif-
tede en musikforening, Braga, mødtes på forskellige kroer på Fyn for 
med et spinkelt orkester at opføre ouverturer og satser af den klassiske, 
ikke mindst Wienerklassiske musik, ikke for et publikum, men for selv 
at lære den store musik at kende, ikke kun spille til gilder. Drengen 
Carl fik her sin musikalske og åndelige dåb.

Han kom til militærmusikken i den fynske hovedstad Odense for 
at få en livsvej, men fik desuden hos en stedlig kantor, der som ung 
var uddannet i Leipzig, begyndelsen til en uddannelse, der med private 
mæceners hjælp førte ham til Musikkonservatoriet i København på en 
friplads. Derfra kom han til Det Kongelige Kapel som 2. violinist fra 
1889 til 1905. I 1908 blev han 2. kapelmester med ambitioner om at 
forny operaen, men forlod teatret i 1914 efter konflikter og nederlag. 

I de følgende år var han dirigent for Musikforeningen i København, 
som havde dårlig økonomi og en så borgerlig skræmt bestyrelse, at han 
ikke gerne måtte spille Schönbergs Verklärte Nacht. Han blev også 
medlem af Konservatoriets bestyrelse og døde som dets direktør, på 
det danske musiklivs mest prestigefyldte post, da den store europæiske 
musik stod midt i sin værste krise, i forhold til sit eget indhold og i 
forhold til samfundsudviklingen. 

I Danmark stod Carl Nielsen i eftertiden, som den sunde danske 
mand med begge ben på jorden, som skrev melodier som børn kun-
ne synge; i virkeligheden var hans liv konflikt på mange planer, ikke 
mindst i forhold til Det Kongelige Teater, hans forlægger og hans æg-
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teskab, som lå i ruiner i årtier. Da han døde var dét i det mindste helet, 
og hans kone kunne ved hans grav sige: ”Jeg takker gud for hans na-
tur.” – En natur, som Carl Nielsen Brevudgaven afdækker så langt, det 
er muligt, forbavsende langt!

En del af musiklivet og kulturpersonligheder fra andre fag lagde 
fra begyndelsen mærke til hans musik. Hans fjender talte snart om 
hans menighed, ”livgardisterne”, der sagde ”Mozart, Beethoven og 
Nielsen”, hvis ikke ligefrem ”Nielsen, Beethoven og Mozart”! Hans 
værker blev dog kun spillet, når velstillede borgere sponsorerede hans 
koncerter, eller han selv gjorde det, og under 1. verdenskrig spekule-
rede han på børsen for at kunne finansiere sine egne koncerter. Det 
endte med en skattesag 10 år senere, og en fallit, der kun blev afvær-
get, fordi den danske rigsdag bevilgede ham, nu nationalkomponi-
sten, den hidtil største kunstnergage på finansloven. I slutningen af sit 
liv stod han uantastet som det danske musiklivs topfigur, men de ny 
værker han skrev udkom kun langsomt og for fleres vedkommende 
længe efter hans død, og ikke på hans egentlige forlag. Nu har han 
som den første danske komponist fået sin samlede nodeudgave og 
vel Danmarkshistoriens største brevudgave med udgangspunkt i en 
enkelt personlighed.

Man skal ikke høre mange takter for at genkende Nielsen. At pla-
cere ham i musikhistorien er en vanskeligere sag. Man kan høre glimt 
af ham, når man hører Hindemith, Honegger, Bartók eller Sjostako-
vitj. Det er typisk lidt yngre komponister, det er nærliggende at sam-
menligne med, og dog ville han slet ikke være moderne, men udtrykte 
tvivl om, hvorvidt det overhovedet endnu lod sig gøre at komponere 
værdifuld musik på det fremskredne tidspunkt i historien, hvor han 
levede. Han søgte tidligt at orientere sig i alle musikhistoriens perio-
der med hovedvægt på musikken fra renaissancen til wienerklassik-
ken. I det romantiske 19. århundrede var det næsten kun den klassisk 
orienterede Brahms han tog til nåde. Han mødte Brahms i Wien i 
1894, og mødet var så bevæget, at Nielsen væltede bagover i Brahms’ 
gyngestol.

Udover musikken efterlod Carl Nielsen sig sine barndomserin-
dringer, sporadiske dagbøger og et stort antal artikler og interviews, 
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som genudgivet fylder tre bind. Dertil en korrespondance med mange 
musik- og kulturpersonligheder i ind- og udland og danskere fra alle 
samfundslag, kort sagt grundlaget for Carl Nielsen Brevudgaven, der 
med sine 7000 sider i 12 bind står færdig ved indgangen til 150-året i 
2015. Musikfolk fra ind- og udland er knap begyndt at tilegne sig dette 
stof, som også har bud til andre humanistiske fag, og som måske, med 
en erfaring af musikken in mente, kan bidrage en smule til en større 
forståelse af vor store historie.

Vi ved nu, at den danske komponist og hans musik oprindelig har 
haft en større udveksling med det europæiske musikliv, end musiklit-
teraturen i Danmark hidtil har afsløret. Udenlandsk litteratur fandtes 
ikke; det danske sprog gør det ikke nemmere for Nielsen. Hans mu-
siks begyndende gennembrud i 60erne var ikke noget absolut nyt, men 
højst en genstart efter 30ernes og verdenskrigens nedlukning af den 
kulturelle udveksling og udvikling. 

I Nielsen egen tid gjorde f.eks. den østrigske dirigent Siegmund 
von Hausegger, den første der spillede Bruckner i originaludgaver, en 
indsats for flere Nielsen-værker i både Berlin, Hamburg og München. 
Artur Schnabel, som jo også var komponist, var en virkelig beundrer 
af Nielsen. Han kunne ikke afsætte Nielsens svære klavermusik på sine 
koncerter, men i København spillede han den ved private selskaber. 
Det samme gjorde han en hel aften i selskab med Schönberg, hvilket 
resulterede i at Schönberg opsøgte og gik forgæves til Nielsen, hvoref-
ter Nielsen gjorde genbesøg og fandt manden. De to var lige barnlige 
og fandt hinanden som mennesker, Schönberg skrev efter Nielsen en 
blæserkvintet, der selvfølgelig ikke ligner Nielsens, mens Nielsen til 
syvende og sidst selvfølgelig ikke brød sig om Schönbergs musik, men 
fandt den gammeldags! Han blev også ven med Joseph Hauer i Wien, 
og Busoni havde han forbindelse med fra sin ungdom til dennes død. 
Som Schönberg grundlæggende svarede på musiklivets (og vor civilisa-
tions) krise ved indgangen til det 20. århundrede, gjorde Carl Nielsen 
det også, men uden teoridannelse på en sjældent intuitiv-intellektuel 
måde, og med større sans for forbindelsen mellem kulturens top og 
bund.

Med årene blev Carl Nielsen et samlingsmærke for nordiske kom-
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ponister. Med centrum i Göteborg og med Wilhelm Stenhammar, Ture 
Rangström og musikforskeren Julius Rabe som hovedaktører opstod der 
i årene efter 1. verdenskrig en dialog med udgangspunkt i Nielsens musik. 
Rangströms første artikel som musikanmelder i Stockholm handlede om 
Carl Nielsens mission som ”afromantiserer” af musikken. Efter Stenham-
mars opførelse i 1918 af Carl Nielsens 1. symfoni (fra 1894) formulerede 
Julius Rabe hvad der ligner en fælles musikalsk trosbekendelse:

”Vi må lære det på ny, få øjnene op for at de store, som vi beundrer, 
ikke var sådanne stakkels stemningsmennesker som vi, men at de oplevede 
form ... og den som i kunstnerisk forstand oplever en form, oplever altid en 
brændende viljesakt ... Den kvietisme og viljesløshed, som kunsten af i går 
er et udtryk for, det er den som har bragt os en verdenskrigs elendighed, og 
som betyder, at i den generation som nu står ved roret, synes ingen at have 
kraft til at rede trådene ud. Vi må gøre os til åndelige aktivister, må udvikle 
en vilje til at gestalte, og gestalte stort. Dertil kan en formbetonet kunst 
hjælpe os, og i sin musik står Carl Nielsen som næsten den eneste, som kan 
bringe os nærmere denne fremtidens livsstemning.”1

Carl Nielsen talte  gerne om følemåde, når han skulle karakterisere an-
dres musik, f.eks. Wagners som han lagde bag sig allerede i 1890erne. Hans 
egen følemåde kommer ikke mindst til udtryk i det kontrapunktiske og 
polyfone, som han dyrker i højere grad end de fleste af sine samtidige.

”Medens Wagner var det store Tone-Hav, hvorpaa de enkelte Stemmer 
flød, gaar den moderne Musiks Bestræbelser ud paa at skille Vandene ad, 
omtrent som hvis vi kunde tænke os et Kor paa Scenen, der pludselig blev 
individualiseret,” sagde han i 1920erne og fortsatte: ”Jeg begyndte med at 
komponere med Klaver, som jeg senere omsatte for Orkester. Det næste 
Stadium var, at jeg skrev mit Partitur direkte for Instrumenterne. Nu tænker 
jeg ud fra Instrumenterne selv – ligesom kryber ind i deres sjæl… Klarinet-
ten f. Eks. kan være paa én Gang varmhjertet og bundhysterisk, mild som 
Balsam og skrigende som en Sporvogn paa daarligt smurte Skinner.”2

1 GHT 15.3.1918.
2 Jf. Samtid nr. 111.
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I Klarinetkoncerten frigør Nielsen f.eks. klarinetten, idet han tilfø-
jer endnu et lag til den musikalske polyfoni, en karakterpolyfoni med 
udgangspunkt i instrumenternes og musikernes karakter og personlig-
hed.

Også Margrete Rosenberg, Carl Nielsens evige skygge siden han 
som ung friede til hende og fik nej, som boede og arbejdede på Dam-
gaard og levede som musiklærerinde i Fredericia, forstod ham essen-
tielt, f.eks. da hun efter at have lyttet til en af mindeudsendelserne om 
Carl Nielsen i radioen skrev til Anne Marie Carl-Nielsen:

”Den, der skal tale om Carl Nielsens Musik og dens Betydning for 
det kommende Aandsliv, maa ikke være i saa høj Grad som A.B. [Kai 
Aage Bruun] Tidens Barn. Han skal kunne se prophetisk ud i Fremti-
den, saa han formaar at gøre anskueligt, hvilket Vendepunkt i Musi-
kens Historie, der her er sket.”1

Måske vil Nielsens musik, som et resultat af 150-års dagen i 2015, 
blive spillet oftere over en større del af verden, vel at mærke i den niche 
af verdens musikliv, der hedder den klassiske musik. At en del af Carl 
Nielsens musik slår igennem i en niche, betyder ikke nødvendigvis, at 
hans følemåde, at den bevidsthed og erkendelse som han i sin musik 
stræbte efter, slår igennem. Gennembruddet sker i givet fald heller ikke 
i et musikliv med de kulturelle implikationer, han drømte om, og som 
favner fra top til bund og udgør en samlende kraft i den kulturelle ud-
vikling. Nichemusikken har brug for en sproglig bevidstgørelse, og for 
at dens bevidsthed bryder ud af nichen.

Carl Nielsen Brevudgavens redaktionsmateriale udgør mere end 13000 
breve af, om eller med tilknytning til hovedpersonen. Tilsammen gengi-
ver de 11 tekstbind 5960 breve og 1912 dagbogs- og kalendernotater.

Udgivelsesprocessen har i virkeligheden været 13 års oprydningsar-
bejde og et forsøg på at bringe sammenhæng i det kildemateriale, som 
fortæller os det allermeste af, hvad vi i dag kan vide om komponisten 
Carl Nielsen, hans omgangskreds og livsvilkår fra han træder ud af 
sin fynske barndom til han dør i København den 3.10.1931. Stort og 

1 Jf. 869.
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småt i den eksisterende litteratur kan nu revideres og korrigeres, og det 
meste af, hvad der er skrevet før brevudgaven, bør vurderes i forhold 
til brevmassens oplysninger.

For den store biperson i Carl Nielsen Brevudgaven, billedhuggeren 
Anne Marie Carl-Nielsen, er forholdet et lidt andet, idet litteraturen 
om hende har været næsten ikke eksisterende. Som et resultat af bre-
vudgaven er hun for første gang kommet til syne i fuld figur, i al sin 
kunstneriske storhed, menneskelige og retlinede sejhed, og med sine 
vanskelige vilkår. Kunsthistorikeren Anne Christiansen har allerede 
gennemtrevlet Carl Nielsen Brevudgaven og meget andet stof og leve-
ret den første store monografi.1 Brevudgaven bukker ydmygt, stolt og 
taknemmeligt!

Vi påstår ikke, at der ikke kan findes stof og emneområder, Carl 
Nielsen Brevudgaven må melde pas overfor, heller ikke at der ikke 
mange år frem i tiden stadig i ny og næ kan dukke et nyt brev op, eller 
findes mere materiale i upåagtede arkiver, men vi tør mene, at brevud-
gaven har det allermeste af det der ikke er gået til grunde, og at den 
har så meget, at der foreløbigt er nok at erkende og formulere for en 
nation og et musikmiljø, der måske i årtier var for vant til at tro, at 
man kendte sin største komponist, og dernæst i årtier har set det som 
opgaven at promovere musikken på vor tids og den klassiske niches 
vilkår, vilkår som har deres udspring i den omfattende musik-, kultur- 
og civilisationskrise, som tog tilløb i Carl Nielsens tid og sprang ud, så 
enhver kunne se den, i hans sidste leveår. 

Tilbage står opgaven at forholde sig til musikkens og krisens histo-
rie og budskab. Vi er nu der, hvor stumperne af statuen, af historien 
er så talrige, at den med indlevelse kan genskabes i sine hovedtræk og 
grundtræk, om galt skulle være med en detaljerigdom til en sand folkelig 
mammutserie, helst ikke skabt af folk der i for høj grad er tidens børn! 

Det er ved den manglende erkendelse af historiens helhed og me-
ning vi har forsyndet os – i en sådan grad at det hele måtte endevendes. 
Det der trænger sig på, er at genvinde historien, dens fortid og dens 
mulige fremtid i dens sammenhæng med hele vor kultur- og samfunds-

1 Anne Christiansen: Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen, Odense 2013, 424 s.
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udvikling. Thi der var mere på spil end musik, da Nielsen og hans 
musik var på besøg ved de moderne samfunds fødsel.

Redaktionel note
Efter 13 års oprydningsarbejde ville det være underligt, hvis man ikke 
til sidst stod tilbage med om ikke en rodebunke, så dog nogle breve 
som ikke har kunnet anbringes eller som ikke er blevet anbragt i tide. 
Derfor slutter Carl Nielsen Brevudgaven med to mindre tillæg:

Tillæg 1, udaterede breve som er anbragt alfabetisk efter modta-
gere.

 Skønt mængder af breve er blevet dateret for første gang og måske 
lige så mange er blevet omdateret, fordi sammenhængen har gjort det 
nødvendigt, og fordi komponistens stigende berømmelse, efterhånden 
som vi arbejdede os frem gennem hans liv, gjorde det muligt af verifice-
re begivenheder og tidspunkter i aviser, tidsskrifter og andet materiale 
fra samtiden, er der dog en rest som ikke har kunnet dateres, og som 
derfor udgør tillæg 1.

Tillæg 2, ordnet kronologisk.
Andre breve har i på grund af fejldateringer (eller fejllæsning) væ-

ret placeret forkert i den ordnede brevmasse, som har været udgangs-
punktet for redaktionen af de enkelte bind. De er derfor først dukket 
op, når det bind, de skulle have været anbragt i, allerede var udgivet. 
Et mindre antal breve er dukket op eller er blevet indleveret til eller 
købt af Det Kongelige Biblioteket for sent i udgivelsesprocessen med 
samme resultat. Derfor et tillæg 2 til disse ”forsinkede” breve.

TAK!
Til de mange som i indledningsfasen, hvor hovedparten af indsamlings-
arbejdet foregik, bidrog til at muliggøre Carl Nielsen Brevudgaven, og 
som blev takket i indledningen til det første bind, følger ligeledes her 
en varm tak til dem der siden har ydet deres bidrag:

Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Professor eme-
ritus Peter Brask, Organist Jens E. Christensen, Kunsthistoriker Anne 
Christiansen, Inger Enquist, Statens musikbibliotek, Stockholm, Mu-
sikhistoriker Finn Gravesen, Speciallæge i kardiologi Finn Gustafsson, 
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Sceneingeniør Bent Johannsen, Elsebet Riisager, Niels Peder Jørgensen, 
Det Kongelige Teaters Arkiv, Teaterhistoriker Alette Scavenius, Musik-
historiker Inger Sørensen, Edition Wilhelm Hansen AS, København ved 
Managing Director Loui Törnqvist, Clara Vedsted.

En tak til de skiftende medlemmer af Carl Nielsen Brevudgavens 
styregruppe for deres vedholdende arbejde for udgavens mulighed for 
at nå vejs ende. En særlig tak til Anette Faaborg og Søren Clausen, 
som har delt indledningsfasen og slutfasen imellem sig som ledere af 
styregruppen, Anette som den begejstrede og inspirerende igangsætter, 
Søren som den erfarne, problemknusende embedsmand, begge med en 
usvigelig tro på projektets betydning og lige solidariske.

Uden ekstern finansiering havde der ikke været nogen Carl Niel-
sen Brevudgave. Tak for alle pengebidragene fra fonde, kulturmini-
sterium og Herbert Blomstedt, alle opregnet på side 5 i de enkelte 
bind. Tak for de mange skulderklap, som tilsagnene også har været, 
når de ankom under det 13 år lange arbejdsforløb. En ganske særlig 
tak til Niels Gangsted-Rasmussen for formidlende indsats i kritiske 
stunder.

Tak ikke mindst til forlaget Multivers og Henrik Borberg, som har 
formået at få de mange bind så hurtigt og smertefrit ud, at vi har følt 
os trygge til at kunne puste ud i det mindste et par dage, hver gang et 
bind var afleveret til forlaget.

Tak ikke mindre til de første redaktionsmedarbejdere: Henry Pe-
tersen, Hanne Hee Lange og Esther Kielberg, samt til vore arkivrotter 
Georg Simon, Claus Ahnfeldt-Mollerup og Adam Jon Kronegh. At Ge-
org, Henry og Claus efter sygdom har forladt denne verden i redakti-
onsperioden giver os anledning til at mindes nogle gode, engagerede og 
sandhedssøgende kolleger og at betænke endnu engang at Carl Nielsen 
Brevudgaven som al ægte humaniora peger ud over den individuelle 
erfaring. Tak til Morten Gudmund Hansen for sproglig hjælp, og til 
IT-konsulent Sigfrid Lundberg for skabelsen af et uundværligt hjælpe-
program til brevdatabasen.

Tak til bibliotekar René Thomsen, Småtrykssamlingen, og forsk-
ningsbibliotekar Claus Røllum-Larsen, Musik- og Teaterafdelingen, 
som begge har lettet os vejen til nyttige arkivalier. Ligeledes tak til 
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bibliotekar Christa Nettermann, KUB Diamanten, som med stor suc-
ces har løst den i det globalt digitaliserede biblioteksvæsen stadig van-
skelige opgave at fremskaffe indlån i tide inden for de enkelte binds 
deadline. Tak også til reprofotograf Helle Brünnich Pedersen, Det 
Kongelige Bibliotek, for de mange billeders færdiggørelse på samme 
vilkår. Tak til Hans Mathiasen for altid hurtig sætning og levering af 
de enkelte binds nodecitater.

En særlig og personlig tak til historikeren Gert Posselt, som blev 
ansat som redaktionsmedarbejder fra bind 6, og som derfor har været 
delagtig i halvdelen af Carl Nielsen Brevudgaven. Takken gælder hans 
faglige håndtering af redaktionsarbejdet på mange planer, men ikke 
mindst hans kompetence i forbindelse med det store, amorfe navne-
stof, der rækker fra konger og kejsere til 117 varianter af Ane i kæret. 
Allermest gælder takken, at hans tilstedeværelse har muliggjort en dag-
lig, faglig dialog hævet over den tidsåndskonforme humanioraudvik-
ling, som Carl Nielsen Brevudgaven ikke er en frugt af. 

Sidst, men ikke mindst, skal lyde en mere uhåndgribelig tak til 
den rest af Nielsen-arven som i Danmark har overlevet både national 
forvrængning og omsiggribende national og international populistisk 
overfladiskhed. Udviklingen i Danmark i de hundrede år fra Carl Niel-
sens tid til vor egen tid er kendetegnet ved at landet har taget skridtet 
fra lille selvstændig kulturnation med en original kunst, ret beset med 
bud til en større verden, til ubekymret småstat assimileret i den globale 
glemselsudvikling. 

Midt i manglen på et interesseret publikum til et stof og en hi-
storie, som i Danmark og Skandinavien for ikke mange årtier siden 
ville have haft en folkelig appel og talt til et større antal medier og 
mennesker og forsamlinger, har substansen i Carl Nielsen-arven gud-
dommeligt nok stadig haft en sådan tilstedeværelse og inerti, at den i 
de 13 år, arbejdet har stået på – år præget af et kulturelt og samfunds-
mæssigt skred, der nok kan måle sig med skredet i Carl Nielsens sid-
ste leveår – har kunnet trække Carl Nielsen Brevudgaven helskindet 
igennem en stor kulturarvsinstitution under forandring, har kunnet 
tiltrække de nødvendige midler, selv under riften om penge under det 
tumultariske opløb til fejringen af komponistens 150-års fødselsdag 
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i 2015, og altså også har kunnet tiltrække den nødvendige arbejdskraft, 
parat til i en årrække at begrave, forsvinde og fordybe sig i et forstadie 
i den danske nations historie som endnu havde kraft til at bekymre sig 
om et svar på den i dag knap nok længere erkendte værdiopløsning. Carl 
Nielsen Brevudgave-processen har haft karakter af mirakel, og den har 
trods den genkomne tumult, som har været dens vilkår, været en livgi-
vende oplevelse, som vi af hensyn til den lille og store verdens ve og vel 
endnu håber at få mulighed for at dele med en og anden.

John Fellow
14.3.2014
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Carl Nielsen til Jørgen Bentzon, 1.12.1930, jf. 377 og s. 35.
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