
I>anske bidrag ved det 
6. nordiske musikforskermøde 

i Helsingfors og Abo, maj 1970 

NILS SCHIØRRING: 

Carl Nielsen i sin 
samtids danske musik 
(l ndledni ngsforedrag) 

Da Helge Rode i 1931, umiddelbart efter 
Carl Nielsens død nedskrev nogle af sine 
erindringer om deres arbejde i fællesskab 
på festspillet »Moderen«, kom han ind på 
den ejendommelige dobbelthed i ydre optræ
den og indre gehalt, der var så betegnende 
for Carl Nielsen, og som måske dybest set 
er det, der forklarer spændvidden i hans 
musik. Helge Rode nævner nemlig som et 
træk, der slog ham, når han var sammen 
med Carl Nielsen, hvordan Carl Nielsen 
kunne småsnakke og småsmile elskværdigt, 
og hvordan man så pludselig måtte stud
se ved uformidlet at møde et skarptskåret 
udtryk for det dybt gennemtænkte og fuld
stændigt uafhængige. 

Der er sagt og skrevet meget om Carl 
Nielsen og hans musik. Mindre om hvad 
han gennem sin kunstneriske indsats og dens 
eksempel kom til at betyde i dansk musik 
som helhed og den for ham. Dette kan det 
også have sine vanskeligheder helt at ud
trykke, navnlig måske, når man betænker, 
at den gængse dom i det udland, som har 
modtaget hans musik og følt sig fængslet 
af den, i alt væsentligt betragter ham som 
en romantiker, en Brahms-skikkelse i dansk 
musik, medens vi herhjemme først og frem
mest ser antiromantikeren i ham. Man øj
ner værdidommens uberegnelighed bag dette, 
selvom det nok er muligt at slå bro mellem 
opfattelserne, specielt når man betænker, at 
Carl Nielsen fik sin afsluttende uddannelse 

i et overvejende senromantisk milieu, og 
Brahms i sin musik var den romantiker, der 
med særlig forkærlighed søgte inspiration 
uden for romantikkens cirkler, i ældre mu
sikalske idealer og former. 

Dansk musik var helt frem til århundred
skiftet stærkt præget af ånden fra højroman
tikken. Niels W. Gade havde til sin død i 
1890 en næsten enerådende indflydelse på 
dansk musik, indflydelse, der i udpræget 
grad var bevarende for en indstilling, som 
stadig satte ånden og idealerne fra Mendels
sohns og Schumanns dage i højsædet. Det 
var dette milieu, Carl Nielsens uddannelse 
skete i. I »Musikforeningen«, der var det 
absolutte midtpunkt i dansk musikliv uden
for operaen, bestemte Gade repertoiret, der 
kun nødigt gik ud over højromantikken og 
dens epigonværker. På Københavns Musik
konservatorium, som begyndte sin virksom
hed i 1867, og hvor Gade var den domi
nerende med Hartmann og Paulli som bisid
dere, fulgtes linien fra Leipzig-konservato
riet, hvor Gade selv i sin ungdom havde un
dervist, og indenfor kirkemusikken stod 
Gade som komponist af salmemelodier med 
romantisk romancepræg og som organist ved 
Holmens kirke også som traditionens 
vogter, og det føltes i vide kredse som en 
udfordring, at Thomas Laub, som Carl Niel
sen i så mange henseende kom til at gøre 
fælles sag med, og som i sit syn på kirke
sangen vendte sig mod det 19. århundredes 
romanceprægede salme, blev Gades efterføl
ger. 

Kun Det kg!. Teater stod i periferien af 
Gades indflydelse. Efter Paulli, som havde 
indført Wagner og Verdi, herskede den 
norskfødte Johan Svendsen med mesterhånd 
over dansk opera. Svendsen tilhørte selv 
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den ejendommelige dobbelthed i ydre optrre
den og indre gehalt, der var sä betegnende 
for Carl Nielsen, og som maske dybest set 
er det, der forklarer sprendvidden i hans 
musik. Helge Rode nrevner nemlig som et 
trrek, der slog harn, nar han var sammen 
med Carl Nielsen, hvordan Carl Nielsen 
kunne smasnakke og smasmile elskvrerdigt, 
og hvordan man sa pludselig matte stud
se ved uformidlet at m0de et skarptskaret 
udtryk for det dybt gennemtrenkte og fuld
strendigt uafhrengige. 

Der er sagt og skrevet meget om Carl 
Nielsen og hans musik. Mindre om hvad 
han gennem sin kunstneriske indsats og dens 
eksempel kom til at betyde i dansk musik 
som helhed og den for harn. Dette kan det 
ogsa have sine vanskeligheder helt at ud
trykke, navnlig maske, nar man betrenker, 
at den grengse dom i det udland, som har 
modtaget hans musik og f01t sig frengslet 
af den, i alt vresentligt betragter harn som 
en romantiker, en Brahms-skikkelse i dansk 
musik, medens vi herhjemme f0rst og frem
mest ser antiromantikeren i harn. Man 0j
ner vrerdidommens uberegnelighed bag dette, 
selv om det nok er muligt at slä bro mellem 
opfattelserne, specielt när man betrenker, at 
Carl Nielsen fik sin afsluttende uddaonelse 

i et overvejende senromantisk milieu, og 
Brahms i sin musik var den romantiker, der 
med srerlig forkrerlighed s0gte inspiration 
uden for romantikkens cirkler, i reldre mu
sikalske idealer og former. 

Dansk musik var helt frem til arhuodred
skiftet strerkt prreget af anden fra h0jroman
tikken. Niels W. Gade havde til sin d0d i 
1890 en nresten eneradende indflydelse pa 
dansk musik, indflydelse, der i udprreget 
grad var bevarende for en indstilling, som 
stadig satte anden og idealerne fra Mendels
sohns og Schumanns dage i h0jsredet. Det 
var dette milieu, Carl Nielsens uddannelse 
skete i. I »Musikforeningen«, der var det 
absolutte midtpunkt i dansk musikliv uden
for operaen, besternte Gade repertoiret, der 
kun n0digt gik ud over h0jromantikken og 
dens epigonvrerker. Pa K0benhavns Musik
konservatorium, som begyndte sin virksom
hed i 1867, og hvor Gade var den domi
nerende med Hartmann og Paulli som bisid
dere, fulgtes linien fra Leipzig-konservato
riet, hvor Gade selv i sin ungdom havde un
dervist, og indenfor kirkemusikken stod 
Gade som komponist af salmemelodier med 
romantisk romanceprreg og som organist ved 
Holmens kirke ogsa som traditionens 
vogter, og det f0ltes i vide kredse som en 
udfordring, at Thomas Laub, som Carl Niel
sen i sa mange henseende kom til at g0re 
frelles sag med, og som i sit syn pä kirke
sangen vendte sig mod det 19. arhundredes 
romanceprregede salme, blev Gades efterf01-
ger. 

Kun Det kgl. Teater stod i periferien af 
Gades indflydelse. Efter Paulli, som havde 
indf0rt Wagner og Verdi, herskede den 
norskf0dte Johan Svendsen med mesterhand 
over dansk opera. Svendsen tilh0rte selv 
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den række af betydende nordiske musikere 
som søgte deres uddannelse ved Leipzigs 
konservatorium. Blandt dem finder vi Svend
sens store landsmand Grieg, svenskeren SO
derrnan og danskeren Horneman, grund
læggerne af det, man i Sverige har døbt 
nationalromantikken. Selvom de ganske na
turligt - i hvert fald Soderman og Horne
man - inspireredes af det vældige, der skete 
i europæisk musik, hvor Wagner var det sto
re nye navn, var det dog ånden fra Men
delssohn-tiden, de især førte videre. Efter 
studieophold i udlandet sporedes også hos 
Heise en nyorientering indenfor hans ro
maneestil, som efterhånden førte helt frem 
til impre,ssionismens tærskel. Ellers var det 
mest dygtige, smagfulde og i mange tilfælde 
udmærket håndværksmæssigt arbejdende 
komponister, der producerede herhjemme, 
det gjaldt Asger Hamerik, der i mange år 
hævdede sig på en fremskudt plads i det unge 
Amerikas musikliv, det gjaldt Leopold Ro
senfeld, hvis sange omkring århundredskif
tet opnåede en urimelig udbredelse på be
kostning af Heises og Lange-Mlillers, det 
gjaldt Emil Hartmann, Otto Malling, for
tjent især som dirigent for koncertforenin
gen, der i tyve år fra 1874 til 1893 vendte 
sig mod Musikforeningens repertoire med 
opførelser af nyere musik, det gjaldt Julius 
Bechgård, især som operakomponist af nu 
helt glemte operaer, det gjaldt Viktor Ben
dix, først og fremmest pianist, og en række 
andre, hvis navne nu mest er glemt, selvom 
en del af dem havde deres med rette værd
satte plads i dansk musiklivs daglige hus
holdning. 

Kun den blandt dem helt unge Carl Niel
sen var det indrømmet at blive selvstændigt 
nyskabende ud fra en opfattelse og følernåde, 
som man snart måtte erkende stod i afgø
rende kontrast til de idealer, romantik og 
senromantik brød sig om. 

Hvad skete der i europæisk musik i de 40-
45 år, hvor Carl Nielsen var den utrætteligt 
skabende og fornyende i dansk musik? 

Det var en tid, som spændte fra Wagners 
»Parsifal«, Hugo Wolfs sange, Brahms' og 
Bruckners sidste og Mahlers første symfo
nier, Richard Strauss' kraftgeniale symfoni
ske digtninge og Debussys tidligste værker 
og rakte frem til Bartoks hårdeste periode, 
hans tredie og fjerde strygekvartet, hans før
ste klaverkoncert og til StravinskiJs fuld
byrdede overgang til nybarok og nyklassisk 
i den første klaverkoncert, salmesymfonien 

og balletten »Apollon«, som Carl Nielsen 
nok har hørt her i København. Jævnsides 
hermed den anden store nordiske symfoni
ker Sibelius' udvikling gennem symfoniske 
digtninge, ikke til operaen som Richard 
Strauss, men til symfonien med syv vær
ker, som kom omtrent parallelt med Carl 
Nielsens og sideløbende desuden senroman
tikkens konvertering fra Schonbergs eks
pressionisme til den spirende dodekafoni. 

Debussys og impressionismens hovedværk 
»Pelleas og Melisande« kom til Køben
havn i midten af 1920'rne, Stravinskij og 
Schonberg på samme tid, efter at de ude i 
Europa længe hver for sig havde sat spor, 
og Debussy endda havde fremkaldt ny reak
tion hos de unge i Paris. Honegger, Mil
haud, Poulenc, der ville skabe fransk mu
sik om til en sund frisk pige med solide 
knogler og som ville lægge afstand mellem 
sig og Debussys sensitivt farverige skildrin
ger af skyer, bølger, og natlige dufte, var 
på vej mod en lignende bevidst afromantise
ring af musikken, som lidt efter i Tyskland 
hos Hindemith og Kurt Weill tenderede mod 
brugsmusik og genoplivelse af barokmusik
kens motoriske element, ganske som - men 
udtrykt på en anden måde - i Stravinskijs 
værker fra 1920'rne. 

Alt dette var Carl Nielsen direkte iagt
tager af, og gennem den elevskare, der mel
lem 1910 og 1920 begyndte at samles om 
ham og optrådte som en livvagt for ham i 
en tid, hvor han fortsat stort set var ufor
stået og genstand for kunstneriske attentater, 
kom han omvurderingerne i mellemkrigsåre
nes europæiske musikliv på nærmere hold 
end nogen anden af den ældre generation 
herhjemme. Han var da for hvilende i sig 
selv og for sikker i sin linie til at forsøge 
efterligninger af andre, og selvom han for
stod, så billigede han ikke alt. Men han var, 
som i de helt unge år, stadig blandt de 
vågne og modtagelige. 

Carl Nielsen følte sig ikke som fornyer 
for fornyelsens skyld. Han vedstod sin gæld 
til sine lærere og sin ungdoms forbilleder, 
som på ingen måde var omvæltere, f. eks. til 
Orla Rosenhoffs gedigne teori- og komposi
tionsundervisning og til Johan Svendsens 
usentimentalt farverige kompositionsstil. For 
Carl Nielsen var dette grundlaget, som man 
oplevede det i G-dur strygekvintetten fra 
1888 og i den første symfoni fra 1892. Hvad 
der blev betegnende for hans modning var i 
høj grad noget, som han selv drog frem gen-
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den rrekke af betydende nordiske musikere 
som s0gte deres uddannelse ved Leipzigs 
konservatorium. Blandt dem finder vi Svend
sens store landsmand Grieg, svenskeren SÖ
derman og danskeren Horneman, grund
lreggerne af det, man i Sverige har d0bt 
nationalromantikken. Selv om de ganske na
turligt - i hvert fald Söderman og Horne
man - inspireredes af det vreldige, der skete 
i europreisk musik, hvor Wagner var det sto
re nye navn, var det dog anden fra Men
delssohn-tiden, de isrer f0rte videre. Efter 
studieophold i ud landet sporedes ogsa hos 
Heise en nyorientering indenfor hans ro
mancestil, som efterhanden f0rte helt frem 
til impre,ssionismens trerskel. Ellers var det 
mest dygtige, smagfulde og i mange tilfrelde 
udmrerket handvrerksmressigt arbejdende 
komponister, der producerede herhjemme, 
det gjaldt Asger Hamerik, der i mange är 
hrevdede sig pa en fremskudt plads i det unge 
Amerikas musikliv, det gjaldt Leopold Ro
senfeid, hvis sange omkring arhundredskif
tet opnaede en urimelig udbredelse pa be
kostning af Heises og Lange-Müllers, det 
gjaldt Emil Hartmann, Otto Malling, for
tjent isrer som dirigent for koncertforenin
gen, der i tyve ar fra 1874 til 1893 vendte 
sig mod Musikforeningens repertoire med 
opforelser af nyere musik, det gjaldt Julius 
Bechgard, isrer som operakomponist af nu 
helt glemte operaer, det gjaldt Viktor Ben
dix, f0rst og fremmest pianist, og en rrekke 
andre, hvis navne nu mest er giernt, selv om 
en deI af dem havde deres med rette vrerd
satte plads i dansk musiklivs daglige hus
holdning. 

Kun den blandt dem helt unge earl Nie1-
sen var det indr0mmet at blive selvstrendigt 
nyskabende ud fra en opfattelse og f0lemade, 
som man snart matte erkende stod i afg0-
rende kontrast til de idealer, romantik og 
senromantik brod sig om. 

Hvad skete der i europreisk musik i de 40-
45 är, hvor earl Nielsen var den utrretteligt 
skabende og fornyende i dansk musik? 

Det var en tid, som sprendte fra Wagners 
»Parsifal«, Hugo Wolfs sange, Brahms' og 
Bruckners sidste og Mahlers f0rste symfo
nier, Richard Strauss' kraftgeniale symfoni
ske digtninge og Debussys tidligste vrerker 
og rakte frem til Bartoks hardeste periode, 
hans tredie og fjerde strygekvartet, hans for
ste klaverkoncert og ti1 StravinskiJs fuld
byrdede overgang ti1 nybarok og nyklassisk 
iden f0rste klaverkoncert, salmesymfonien 

og balletten »Apollon«, som earl Nielsen 
nok har h0rt her i K0benhavn. Jrevnsides 
hermed den anden store nordiske symfoni
ker Sibelius' udvikling gennem symfoniske 
digtninge, ikke til operaen som Richard 
Strauss, men til symfonien med syv vrer
ker, som kom omtrent parallelt med earl 
Nielsens og sidel0bende desuden senroman
tikkens konvertering fra Schönbergs eks
pressionisme til den spirende dodekafoni. 

Debussys og impressionismens hovedvrerk 
»Pelleas og Melisande« kom til K0ben
havn i midten af 1920'rne, Stravinskij og 
Schönberg pa samme tid, efter at de ude i 
Europa lrenge hver for sig havde sat spor, 
og Debussy endda havde fremkaldt ny reak
tion hos de unge i Paris. Honegger, Mil
haud, Poulenc, der ville skabe fransk mu
sik om til en sund frisk pige med solide 
knogler og som ville lregge afstand mellem 
sig og Debussys sensitivt farverige skildrin
ger af skyer, b01ger, og natlige dufte, var 
pa vej mod en lignende bevidst afromantise
ring af musikken, som lidt efter i Tyskland 
hos Hindemith og Kurt Weill tenderede mod 
brugsmusik og genoplivelse af barokmusik
kens motoriske element, ganske som - men 
udtrykt pa en anden made - i Stravinskijs 
vrerker fra 1920'rne. 

Alt dette var earl Nielsen direkte iagt
tager af, og gennem den elevskare, der meI
lern 1910 og 1920 begyndte at samles om 
harn og optradte som en livvagt for harn i 
en tid, hvor han fortsat stort set var ufor
staet og genstand for kunstneriske attentater, 
kom han omvurderingerne i mellemkrigsare
nes europreiske musikliv pa nrermere hold 
end nogen anden af den reldre generation 
herhjemme. Han var da for hvilende i sig 
selv og for sikker i sin linie til at forsoge 
efterligninger af andre, og selv om han for
stod, sa billigede han ikke alt. Men han var, 
som i de helt unge ar, stadig blandt de 
vagne og modtagelige. 

earl Nielsen f0lte sig ikke som fornyer 
for fornye1sens skyld. Han vedstod sin greld 
til sine lrerere og sin ungdoms forbilleder, 
som pa ingen made var omvreltere, f. eks. til 
Orla Rosenhoffs gedigne teori- og komposi
tionsundervisning og til Johan Svendsens 
usentimentalt farverige kompositionsstil. For 
earl Nielsen var dette grundlaget, som man 
oplevede det i G-dur strygekvintetten fra 
1888 og i den forste symfoni fra 1892. Hvad 
der blev betegnende for hans modning var i 
hoj grad noget, som han selv drog frem gen-
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nem de for ham karakteristiske, men hos 
langt de fleste højst usædvanlige studier i 
ældre musik: det lineære hos Paiestrina, som 
giver grundlag for forståelsen af det fine 
liniespil i »Hymnus amoris«, 1896, det kir
ketonale, som på det tidspunkt var ved at 
vinde terræn igen, som modvægt mod dur
moll-tonalitetens opløsning, melodikken som 
søgte at befri sig for intervalmæssig overdi
mensionering og en levendegørelse af det 
rytmiske, som i et fuldt århundrede mest 
havde været lidet signifikant. Og når han 
søgte tekstlig inspiration var det i de unge 
år ikke i guldalderdigtningen men hos J. P. 
Jacobsen og de danS/ke \Symbolister, i det 
gamle testamente, hos Holberg, alt nye træk 
i dan'sk sangkunst og opera, ikke for at cho
kere, men for at fortsætte i egen opfattelse 
af, hvad musikken havde at bringe igennem 
ham. 

Det kan være meget underholdende, men 
er set i større sammenhæng ganske uden 
interesse, når man oplever, at Carl Nielsen 
bliver grebet i selvmodsigelser, som f. eks. 
når han i de unge år, først erklærede Wag
ner sin beundring og senere forkastede ham 
for Brahms. Også den jævnaldrende Debussy 
og mange med ham, som slog ind på andre 
veje, var begyndt som Wagner-beundrere. 
Det var for Carl Nielsen et spørgsmål om 
at finde sig selv, det største og vigtigste 
spørgsmål for enhver kunstner, og Carl 
Nielsen fandt sig selv forunderligt hurtigt 
og gav udtryk derfor igennem hele den per
sonlige nyvurdering af næsten alle de musi
kalske grundelementer, i første række det 
tonale, det melodiske og det rytmiske. 

Og så stor var denne personligt både mil
de og faste mand i sin kunst, at hvad han 
fandt ret og rimeligt smittede af på opfat
telsen hos de yngre, der i ham så fornyeren 
i dansk musik. Det fik uoverskuelige posi
tive konsekvenser, men naturligvis også ne
gative. Det betød at dansk musik lukkede 
sig ude fra meget af det mest betydnings
fulde, der var sket og stadig skete i euro
pæisk musik. Der oparbejdedes en fornem
melse af, at Wagners, Bruckners og Mah
lers musik var mindreværdig, og at Schon
berg både i sin ekspressionistiske og senere 
dodekafone periode var uden reel betydning. 
Det betød også, at man ikke i tide fik gjort 
opmærksom på, at England havde en stor 
komponistpersonlighed i Vaughan Williams, 
som englænderne stadig med en vis ret sam
menligner Carl Nielsen med, og at der an-

dre steder i Europa skete noget væsentligt 
på det musikalske område, i Ungarn - Bar
tok og Kodaly, i Spanien - de Falla. 

Carl Nielsen var ikke helt uskyldig i den 
indsnævring af horisonten, der skete samti
dig med, at han selv så afgørende udvidede 
den nationale synskreds. Men det hang til
lige sammen med en vis almindelig træghed 
i de kredse, som havde haft mulighed for at 
råde bod derpå. Først fra midten af 1920'rne 
skete der et delvis omslag gennem Dansk 
Koncertforenings og Dansk filharmonisk 
Selskabs koncerter, gennem Det unge To
nekunstnerselskabs og foreningen Ny Mu
siks voksende aktivitet, gennem besøg af 
Stravinskij, Hindemith og Ravel, gennem 
gradvis forøgelse af solistkoncerternes reper
toire og - det fortjener ikke helt at glemmes 
- Schnedler-Petersens indsats ved Tivoli- og 
Palækoncerter, hvor han gennem 25 år, fra 
1909-35, opførte henved 80 symfonier for 
første gang, deraf henimod 50 for første 
gang i Danmark. 

Sin møjsommeligt tilkæmpede frihed delte 
Carl N ielsen gerne med andre, men det be
tød i mange år kun en ret beskeden kreds 
af venner, som for en stor del ikke var mu
sikere af fag. Først i de sidste godt 15 år af 
sit liv kunne han dele den med elever af et 
sådant format, at de selv varigt kom til at 
præge dansk musik. Det er i disse kredse 
overbevisningen om Carl Nielsens storhed 
som skabende musiker er grundlagt og fra 
dem, den er gået ud over landet, og det må 
ikke glemmes, at han kæmpede forbitret og 
højt op i årene ofte fortvivlet mod sin og 
andre alvorligt og målbevidst skabende kom
ponisters placering i samfundet. Det kom 
til udtryk så sent som omkring hans 60-års
dag, hvor han i et interview sagde: »Kunne 
jeg leve mit liv om igen, ville jeg piske 
alle kunstner griller ud af mit hoved og gå 
i handelslære eller gøre et andet nyttigt ar
bejde' hvoraf jeg tilsidst kunne se et resul
tat. Hvilken menneskelig tilfredsstillelse må 
det dog ikke være, når en mand om aftenen 
kan lukke sin butik eller sit værksted og vide, 
at han har gjort et hæderligt og godt arbej
de og så få sin rimelige løn derfor. Men 
disse simple og til enhver tid gældende tan
ker har ingen gyldighed, når talen er om 
skabende kunstnere. Man kan næsten sige: 
Tværtimod. Jo mere umage man gør sig, jo 
ringere bliver faktisk ens praktiske situa
tion. - Hvad nytter det mig, om hele ver
den tager hatten af for mig, men skynder 
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nem de for harn karakteristiske, men hos 
langt de fleste hojst usredvanlige studier i 
reldre musik: det linerere hos Palestrina, som 
giver grundlag for forstaelsen af det fine 
liniespil i »Hymnus amoris«, 1896, det kir
ketonale, som pa det tidspunkt var ved at 
vinde terrren igen, som modvregt mod dur
moll-tonalitetens oplosning, melodikken som 
sogte at befri sig for intervalmressig overdi
mensionering og en levendegorelse af det 
rytmiske, som i et fuldt arhundrede mest 
havde vreret lidet signifikant. Og nar han 
sogte tekstlig inspiration var det i de unge 
ar ikke i guldalderdigtningen men hos J. P. 
Jacobsen og de danS/ke \Symbolister, i det 
gamle testamente, hos Holberg, alt nye trrek 
i dan,sk sangkunst og opera, ikke for at cho
kere, men for at fortsrette i egen opfattelse 
af, hvad musikken havde at bringe igennem 
ham. 

Det kan vrere meget underholdende, men 
er set i storre sammenhreng ganske uden 
interesse, nar man oplever, at earl Nie!sen 
bliver grebet i selvmodsigelser, som f. eks. 
nar han i de unge ar, forst erklrerede Wag
ner sin beundring og senere forkastede harn 
for Brahms. Ogsa den jrevnaldrende Debussy 
og mange med harn, som slog ind pa andre 
veje, var begyndt som Wagner-beundrere. 
Det var for earl Nielsen et sporgsmai om 
at finde sig se!v, det storste og vigtigste 
sporgsmal for enhver kunstner, og earl 
Nielsen fandt sig selv forunderligt hurtigt 
og gay udtryk derfor igennem hele den per
sonlige nyvurdering af nresten alle de musi
kalske grundelementer, i forste rrekke det 
tonale, det melodiske og det rytmiske. 

Og sa stor var denne personligt bade mil
de og faste mand i sin kunst, at hvad han 
fandt ret og rimeligt smittede af pa opfat
tel sen hos de yngre, der i harn sa fornyeren 
i dansk musik. Det fik uoverskuelige posi
tive konsekvenser, men naturligvis ogsa ne
gative. Det betOd at dansk musik lukkede 
sig ude fra meget af det mest betydnings
fulde, der var sket og stadig skete i euro
preisk musik. Der oparbejdedes en fornem
meise af, at Wagners, Bruckners og Mah
lers musik var mindrevrerdig, og at Schön
berg bade i sin ekspressionistiske og senere 
dodekafone periode var uden reet betydning. 
Oet betod ogsa, at man ikke i tide fik gjort 
opmrerksom pa, at England havde en stor 
komponistpersonlighed i Vaughan Williams, 
som englrenderne stadig med en vis ret sam
menligner earl Nielsen med, og at der an-

dre steder i Europa skete noget vresentligt 
pa det musikalske omrade, i Ungarn - Bar
tok og Kodaly, i Spanien - de Falla. 

earl Nielsen var ikke helt uskyldig iden 
indsnrevring af horisonten, der skete samti
dig med, at han se!v sa afgorende udvidede 
den nationale synskreds. Men det hang til
lige sammen med en vis almindelig trreghed 
i de kredse, som havde haft mulighed for at 
rade bod derpa. Forst fra midten af 1920'rne 
skete der et delvis omslag gennem Dansk 
Koncertforenings og Dansk filharmonisk 
Selskabs koncerter, gennem Det unge To
nekunstnerselskabs og foreningen Ny Mu
siks voksende aktivitet, gennem besog af 
Stravinskij, Hindemith og Ravel, gennem 
gradvis forogelse af solistkoncerternes reper
toire og - det fort jener ikke helt at glemmes 
- Schnedler-Petersens indsats ved Tivoli- og 
Palrekoncerter, hvor han gennem 25 ar, fra 
1909-35, opforte henved 80 symfonier for 
forste gang, deraf henimod 50 for forste 
gang i Danmark. 

Sin mojsommeligt tilkrempede frihed delte 
earl N ielsen gerne med andre, men det be
tod i mange ar kun en ret beskeden kreds 
af venner, som for en stor dei ikke var mu
sikere af fag. Forst i de sidste godt 15 ar af 
sit liv kunne han dele den med elever af et 
sadant format, at de selv varigt kom til at 
prrege dansk musik. Det er i disse kredse 
overbevisningen om earl Nielsens storhed 
som skabende musiker er grundlagt og fra 
dem, den er gaet ud over landet, og det ma 
ikke glemmes, at han krempede forbitret og 
hojt op i arene ofte fortvivlet mod sin og 
andre alvorligt og malbevidst skabende kom
ponisters placering i samfundet. Det kom 
til udtryk sa sent som omkring hans 60-ars
dag, hvor han i et interview sagde: »Kunne 
jeg leve mit liv om igen, ville jeg piske 
alle kunstnergriller ud af mit hoved og ga 
i handelslrere eller gore et andet nyttigt ar
bejde, hvoraf jeg tilsidst kunne se et resul
tat. Hvilken menneskelig tilfredsstillelse ma 
det dog ikke vrere, nar en mand om aftenen 
kan lukke sin butik eller sit vrerksted og vide, 
at han har gjort et hrederligt og godt arbej
de og sa fa sin rimelige 10n derfor. Men 
disse simple og til enhver tid greldende tan
ker har ingen gyldighed, nar talen er om 
skabende kunstnere. Man kan nresten sige: 
Tvrertimod. Jo mere umage man g0r sig, jo 
ringere bliver faktisk ens praktiske situa
tion. - Hvad nytter det mig, om he!e ver
den tager hatten af for mig, men skynder 
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sig forbi og lader mig sidde tilbage med 
mine varer, indtil det hele bryder sammen 
og jeg til min skændsel opdager, at jeg 
har levet som en fjottet fantast, og troet at 
jo mere jeg arbejdede og stræbte i min kunst, 
jo bedre måtte hele min stilling blive. Nej, 
det er ikke nogen lykkelig lod at være ska
bende kunstnere .. . . 

Hvad han sagde her, kan ikke ubetin
get tages som udtryk kun for et øjebliks mis
trøstighed midt i den ydre glans, der faktisk 
stod om ham på 60-års-dagen. Omstændig
hederne omkring denne udtalelse viser, at 
Carl Nielsen havde tænkt dybt og alvorligt 
over det han sagde og var fuldt klar over 
den virkning, det måtte have netop i de dage, 
hvor alt syntes at føje sig lyst og lykkeligt 
for ham og tidligere tiders modgang vel 
måtte formodes at være glemt. Netop for
di Carl Nielsen ikke var af manio-depressivt 
anlæg - selvom naturligvis glæder og for
trædeligheder kunne gå ham på - giver den 
et meget stærkt indtryk af kunstens kamp 
og kår, som kun lader de stærke overleve. 
Carl Nielsen har overlevet, ikke alene fordi 
han havde et budskab, men fordi der i den 
spinkle skikkelse var en usædvanlig åndelig 
styrke. Han tålte og måtte tåle, at kun få 
af hans værker blev forstået straks ved de
res fremkomst. Det gælder hans ungdoms 
sange, hvor han skabte noget helt nyt in
denfor dansk klaverledsaget sang, det gæl
der hans symfonier, især de tre sidste, hans 
klavermusik, ja det gælder hans folkelige 
sange, som han var fælles med Thomas Laub 
om. Alt måtte først tilkæmpe sig sin plads, 
og selv var Carl Nielsen uden for den sta
dig voksende, men alligevel længe ikke alt 
for talrige kreds, som forstod ham og hans 
musik, til det sidste opfattet som eksperi
mentator for eksperimentets skyld, det han 
mest af alt afskyede. 

Alligevel må Carl Nielsen trods det mis
mod, som kunne gribe ham, have indset -
og han har for så vidt også givet udtryk der
for - at der i den frihed, han havde vundet 
med sine egne våben, var noget umisteligt. 
Hvert enkelt af hans betydeligere værker er, 
trods deres indlysende forbindelseslinier til 
fortid og samtid noget helt selvstændigt. In
gen af hans værker ligner noget andet skabt 
af tidligere komponister herhjemme eller 
ude. Selv når tidsstilen tages i betragtning 
skiller Carl Nielsens musik sig ud fra om
givelserne. Denne møjsommeligt tilkæm
pede frihed og selvstændighed vidste Carl 

Nielsen selv i de mørke øjeblikke nok vær
dien af, og de unge, der i den første ver
denskrigs år og senere blev hans direkte el
ler indirekte elever, lærte af ham i disse 
kunstneriske brydningsår at være vågne og 
modtagelige, mere end at bestræbe sig på at 
tilegne sig hans personlige stil. 

I I920'rne fik Carl Nielsen mulighed for 
jævnligt at opføre og høre sin egen musik 
opført rundt om i Europa, og samtidig op
levede han noget af det, der var nyt andre 
steder. I de samme år rejste hans elever og 
andre unge danske komponister ud for at 
lære og lytte. Nogen meget begejstret for
taler fik det nye i europæisk musik på den 
tid ikke i Carl Nielsen, og han advarede de 
unge mod at lade sig besnære af, hvad de 
hørte. Heldigvis fulgte de mere Carl Niel
sens eget eksempel end hans formaninger. 
Og resultatet blev, at 1920'rnes danske 
musik - med stærk inspiration fra nyorien
terede kredse, især i Tyskland og Frankrig 
- blev en frisk oase i det meget uoprindelige, 
der fortsat blev præsteret rundt om i Europa. 

»Musik er liv, som dette uudslukkeligt« 
skrev Carl Nielsen som motto over sin 4. 
symfoni, og denne opfattelse indpodede han 
de unge i 1920'rne og 1930'rne. Det betyder 
jævnligt, at en del af det, der her blev skabt, 
oftere end det burde, glemmes i musikkens 
livsstrøm og næsten føles som udslukket, selv 
om det har gnister i sig. Men genhøret med 
tidlige værker, f. eks. af Jørgen Bentzon og 
Finn Høffding, som var nogle af dem af 
generationen født lige før 1900, der stod 
Carl Nielsen nærmest, giver indtryk af, i 
hvor høj grad han som skabende kunstner 
og inspirator kom til at virke på efterslæg
ten. Han vil for altid stå som en fornyer, 
der forbandt fortid og fremtid bag om det, 
der var blevet slidt af den store romantiske 
og senromantiske traditions epigoner. Hans 
indsats betød, at man gennem sit slægtskab 
med ham følte, at man var positivt med i en 
musikalsk kulturdebat, og det kan visselig 
ikke lægges ham til last, at der kom et tids
punkt, hvor bekendelsen til ham kunne re
sultere i en næsten selvglad følelse af at væ
re garderet mod alle kunstneriske omvælt
ninger. 
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sig forbi og lader mig sidde tilbage med 
mine varer, indtil det hele bryder sammen 
og jeg til min skrendsel opdager, at jeg 
har levet som en fjottet fantast, og troet at 
jo mere jeg arbejdede og strrebte imin kunst, 
jo bedre matte hele min stilling blive. Nej, 
det er ikke nogen Iykkelig Iod at vrere ska
bende kunstner« .. . . 

Hvad han sagde her, kan ikke ubetin
get tages som udtryk kun for et 0jebliks mis
tr0stighed midt iden ydre glans, der faktisk 
stod om harn pa 60-ars-dagen. Omstrendig
hederne omkring denne udtalelse viser, at 
earl Nielsen havde trenkt dybt og alvorligt 
over det han sagde og var fuldt klar over 
den virkning, det matte have netop i de dage, 
hvor alt syntes at f0je sig lyst og lykkeligt 
for harn og tidligere tiders modgang vel 
matte formodes at vrere glemt. Netop for
di earl Nielsen ikke var af manio-depressivt 
anlreg - selv om naturligvis glreder og for
trredeligheder kunne ga harn pa - giver den 
et meget strerkt indtryk af kunstens kamp 
og kar, som kun lader de strerke overleve. 
earl Nielsen har overlevet, ikke alene fordi 
han havde et budskab, men fordi der iden 
spinkle skikkelse var en usredvanlig andelig 
styrke. Han talte og matte tale, at kun fa 
af hans vrerker blev forstaet straks ved de
res fremkomst. Det grelder hans ungdoms 
sange, hvor han skabte noget helt nyt in
denfor dansk klaverledsaget sang, det grel
der hans symfonier, isrer de tre sidste, hans 
klavermusik, ja det grelder hans folkelige 
sange, som han var frelles med Thomas Laub 
om. Alt matte f0rst tilkrempe sig sin plads, 
og selv var earl Nielsen uden for den sta
dig voksende, men alligevel lrenge ikke alt 
for talrige kreds, som forstod harn og hans 
musik, til det sidste opfattet som eksperi
mentator for eksperimentets skyld, det han 
mest af alt afskyede. 

AlIigevel ma earl Nielsen trods det mis
mod, som kunne gribe harn, have indset -
og han har for sa vidt ogsa givet udtryk der
for - at der iden frihed, han havde vundet 
med sine egne vaben, var noget umisteligt. 
Hvert enkelt af hans betydeligere vrerker er, 
trods deres indlysende forbindelseslinier til 
fortid og samtid noget helt selvstrendigt. In
gen af hans vrerker ligner noget andet skabt 
af tidligere komponister herhjemme eller 
ude. Selv nar tidsstilen tages i betragtning 
skiller earl Nielsens musik sig ud fra om
givelserne. Denne m0jsommeligt tilkrem
pede frihed og selvstrendighed vidste earl 

Nielsen selv i de m0rke 0jeblikke nok vrer
dien af, og de unge, der iden f0rste ver
denskrigs ar og senere blev hans direkte el
ler indirekte elever , lrerte af harn i disse 
kunstneriske brydningsar at vrere vagne og 
modtagelige, mere end at bestrrebe sig pa at 
tilegne sig hans personlige stil. 

I 1920'rne fik earl Nielsen mulighed for 
jrevnligt at opf0re og h0re sin egen musik 
opf0rt rundt om i Europa, og samtidig op
levede han noget af det, der var nyt andre 
steder. I de samme ar rejste hans elever og 
andre unge danske komponister ud for at 
lrere og lytte. Nogen meget begejstret for
taler fik det nye i europreisk musik pa den 
tid ikke i earl Nielsen, og han advarede de 
unge mod at lade sig besnrere af, hvad de 
h0rte. Heldigvis fulgte de mere earl Niel
sens eget eksempel end hans formaninger. 
Og resultatet blev, at 1920'rnes danske 
musik - med strerk inspiration fra nyorien
terede kredse, isrer i Tyskland og Frankrig 
- blev en frisk oase i det meget uoprindelige, 
der fortsat blev prresteret rundt om i Europa. 

»Musik er liv, som dette uudslukkeligt« 
skrev earl Nielsen som motto over sin 4. 
symfoni, og denne opfattelse indpodede han 
de unge i 1920'rne og 1930'rne. Det betyder 
jrevnligt, at en dei af det, der her blev skabt, 
oftere end det burde, glemmes i musikkens 
livsstr0m og nresten f01es som udslukket, selv 
om det har gnister i sig. Men genh0ret med 
tidlige vrerker, f. eks. af J0rgen Bentzon og 
Finn H0ffding, som var nogle af dem af 
generationen f0dt lige f0r 1900, der stod 
earl Nielsen nrermest, giver indtryk af, i 
hvor h0j grad han som skabende kunstner 
og inspirator kom ti1 at virke pa efterslreg
ten. Han viI for altid sta som en fornyer, 
der forbandt fortid og fremtid bag om det, 
der var blevet slidt af den store romantiske 
og senromantiske traditions epigoner. Hans 
indsats bet0d, at man gennem sit slregtskab 
med harn f0lte, at man var positivt med i en 
musikalsk kulturdebat, og det kan visselig 
ikke lregges harn til last, at der kom et tids
punkt, hvor bekendelsen til harn kunne re
sultere i en nresten selvglad f0lelse af at vre
re garderet mod alle kunstneriske omvrelt
ninger. 


