
Anmeldelser 

Johannes Mulvad (udg.) : Fiskerne. Et syngespil 
i tre handlinger. Tekst af Johannes Ewald. 
Musik af Johann Ernst Hartmann (den 
endelige version fra 1792). (Dania Sonans VI). 
Edition Egtved, København I993. 508 s. ISBN 87-

7484-068-1, ISSN 0105-9637. Kr. 431,50. 

Med udgivelsen af Johann Ernst Hartmanns 
syngespil Fiskerne som bind seks i vores natio
nale monumentudgave Dania Sonans har Jo
hannes Mulvad ført et meget omfattende og 
meget ambitiøst projekt til den smukkest tæn
kelige afslutning. Alene i sit ydre fremstår dette 
bind -ligesom Mulvads udgave af Balders Død, 
der udkom for IS år siden - som et monument 
over en livslang beskæftigelse med det danske 
syngespil i almindelighed og Hartmanns bi
drag til genren i særdeleshed. Hver en node i 
det 508 sider tykke bind og hver en tekst
staveIse i partituret er omhyggeligt kaligraferet 
af udgiveren selv. Ikke noget med computer
sats eller anden form for mekanisk nodere
produktion, men klare håndskrevne noder, der 
giver disse bind deres helt specielle præg. Her
til kommer en fyldig redegørelse for værkets 
baggrund og de kildernæssige problemer samt 
naturligvis en revisionsberetning, som det sig 
hør og bør i en videnskabelig udgave. Man 
imponeres over, at en og samme mand har 
kunnet overkomme en sådan opgave. 

Mulvad har tilsyneladende så at sige levet 
med det tidlige danske syngespil gennem de 
sidste mange årtier. Som programredaktør ved 
Danmarks Radio var han en mesterlig formid
ler af dette lidet kendte stof ved de koncerter, 
han arrangerede i Radiohusets koncertsal, og 
som han præsenterede med sin karakteristiske 
blanding af alvor og tør humor. Faktisk er disse 
radiokoncerter vel stadig den eneste mulighed, 
vi har for at opleve den klingende musik fra 
Hartmanns to syngespil. Siden fulgte i 1976 
Mulvads afhandling om kildeproblemerne om
kring Fiskerne, et stof, som året før var blevet 
præsenteret ved et foredrag i Dansk Selskab for 
Musikforskning. ' Så kom i 1980 udgivelsen af 
Balders Død og endelig her i [994 det andet af 
Hartmanns hovedværker, syngespillet Fiskerne. 

Udgaven er forsynet med en fyldig intro
duktion (sideløbende dansk og engelsk tekst), 
en kildebeskrivelse samt en fuldstændig gengi
velse af hele Ewalds tekst. Ikke mindst det sid
ste giver mulighed for et studium af værket i 
dets helhed og mulighed for at sætte musik
numrene ind i deres rette sarnmenhæng. Hertil 
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kommer et tillæg med Claus Schalls ballet
musik og et par varianter til visse af numrene. 

I indledningen gøres der rede for værkets 
baggrund i det franske syngespil og dettes ind
pas ved det danske hof. Med et væld af detaljer 
berettes om, hvordan teksten bygger på en vir
kelig begivenhed, formidlet gennem Ove Mal
lings Store og Gode Handlinger fra 1777. Heref
ter følger beskrivelsen af værkets skæbne fra 
premieren i 1780 og frem til den hidtil seneste 
opførelse på Det kgl. teater i 1947/48 med om
hyggelig angivelse af versioner og varianter. 
Her som i kildebeskriveIsen er detaljerigdom
men sommetider næsten for overvældende. 
Men bag alt dette fornemmes overalt udgive
rens indsigt i og optagethed af sit stof. 

Netop på denne baggrund kan man undre 
sig lidt over, hvorfor behandlingen af kompo
nisten Hartmann er så forholdsvis nødtørftig. 
Netop i forbindelse med udgivelsen af disse to 
hovedværker i hans produktion havde der væ
ret god lejlighed til en nærmere præsentation af 
komponisten og hans betydning for det køben
havnske musikliv også uden for teatret. Som 
hofkapelmester og navnlig som koncertmester 
i Harmonien prægede han byens blomstrende 
klub- og musikforeningsliv, formentlig i højere 
grad end den del af hans musik lader ane, som 
er blevet skånet for eftertiden fra slots brandens 
flammer i 1794. Kun to af hans værker forelig
ger trykt (symfoni i D-dur, Simphonie perio
diquc, trykt hos Hummel i Amsterdam, opført 
i Breitkopfs katalog fra 1770 og senere samme 
år averteret i AdresseaJJisen, samt Air favori 
varM, et sæt klavervariationer over hans egen 
"Rolf Skattekonge" fra Gorm den Gamle, trykt 
hos Sønnichsen i København). Var Hartmanns 
ambitiøse projekt om at lade trykke ... 12 nye 
symfonier. .. foruden Balders Død og Fiskerne 
blevet realiseret, således som han lader det 
meddele i Adresseavisen 3. april 1781, havde me
get set anderledes ud. Den bevarede del af fun
damentet for dette projekt er de tre Hartmann
symfonier i manuskript, bevaret i Oslo Uni
versitetsbibliotek.2 

Måske er kildematerialet ikke tilstrækkeligt 
til at stykke en egentlig redegørelse sammen 
for Hartmanns år i Danmark, og måske er 
netop dette forhold baggrunden for den lidt 
stedmoderlige behandling, han her udsættes 
for. Ikke mange andre kender i hvert fald tiden 
og kilderne bedre, end netop Johannes Mul
vad. 

Enhver moderne udgave som den fOt'elig-
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Med udgivelsen af Johann Ernst Hartmanns 
syngespil Fiskerne som bind seks i vores natio
nale monumentudgave Dania Sonans har Jo
hannes Mulvad f0rt et meget omfattende og 
meget ambiti0st projekt til den smukkest ta':n
kelige afslutning. Alene i sit ydre fremstär dette 
bind -ligesom Mulvads udgave af Balders DiJd, 
der udkom for 15 är siden - som et monument 
over en livslang beska':ftigelse med det danske 
syngespil i almindelighed og Hartmanns bi
drag til genren i sa':rdeleshed. Hver en node i 
det 508 sider tykke bind og hver en tekst
stavelse i partituret er omhyggeligt kaligraferet 
af udgiveren selv. Ikke noget med computer
sats eller anden form for mekanisk nodere
produktion, men klare händskrevne noder, der 
giver disse bind deres helt specielle pra:g. Her
til kommer en fyldig redeg0relse for va':rkets 
baggrund og de kildema':ssige problerner samt 
naturligvis en revisionsberetning, som det sig 
h0r og b0r i en videnskabelig udgave. Man 
imponeres over, at en og samme mand har 
kunnet overkomme en sädan opgave. 

Mulvad har tilsyneladende sä at sige levet 
med det tidlige danske syngespil gennem de 
sidste mange ärtier. Som programredakt0r ved 
Danmarks Radio var han en mesterlig formid
ler af dette lidet kendte staf ved de koncerter, 
han arrangerede i Radiolmsets koncertsal, og 
som han pra':senterede med sin karakteristiske 
blanding af alvor og tor humor. Faktisk er disse 
radiokoncerter vel stadig den eneste mulighed, 
vi har for at opleve den klingende musik fra 
Hartmanns to syngespil. Siden fulgte i 1976 
Mulvads afhandling om kildeproblemerne om
kring Fiskerne, et staf, som äret f0r var blevet 
pra':senteret ved et foredrag i Dansk Selskab for 
Musikforskning. ' Sä kom i 1980 udgivelsen af 
Balders DiJd og endelig her i [994 det andet af 
Hartmanns hovedva':rker, syngespillet Fiskerne. 

Udgaven er forsynet med en fyldig intro
duktion (sidel0bende dansk og engelsk tekst), 
en kildebeskrivelse samt en fuldsta':ndig gengi
velse af hele Ewalds tekst. Ikke mindst det sid
ste giver mulighed for et studium af va':rket i 
dets helhed og mulighed for at sa':tte musik
numrene ind i deres rette sarnmenha':ng. Hertil 
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kommer et tilla':g med Claus Schalls ballet
musik og et par varianter til visse af numrene. 

I indledningen g0res der rede for va':rkets 
baggrund i det franske syngespil og dettes ind
pas ved det danske hof. Med et va':ld af detaljer 
berettes om, hvordan teksten bygger pä en vir
kelig begivenhed, formidlet gennem Ove Mal
lings Store og Gode Handlinger fra 1777. Heref
ter f0lger beskrivelsen af va':rkets ska':bne fra 
premieren i 1780 og frem til den hidtil seneste 
opf0relse pä Det kgl. teater i 1947/48 med om
hyggelig angivelse af versioner og varianter. 
Her som i kildebeskrivelsen er detaljerigdom
men sommetider na':sten for overva':ldende. 
Men bag alt dette fornemmes overalt udgive
rens indsigt i og optagethed af sit staf. 

Netop pä denne baggrund kan man undre 
sig lidt over, hvorfor behandlingen af kompo
nisten Hartmann er sä forholdsvis n0dt0rftig. 
Netop i forbindelse med udgivelsen af disse to 
hovedva':rker i hans produktion havde der Va':
ret god lejlighed til en na':rmere pra':sentation af 
komponisten og hans betydning for det k0ben
havnske musikliv ogsä uden for teatret. Som 
hofkape1mester og navnlig som koncertmester 
i Harmonien pra:gede han byens blomstrende 
klub- og musikforeningsliv, formentlig i h0jere 
grad end den del af hans musik lader ane, som 
er blevet skänet for eftertiden fra slotsbrandens 
flammer i 1794. Kun ta af hans va':rker forelig
ger trykt (symfoni i D-dur, Simphonie perio
diquc, trykt hos Hummel i Amsterdam, opf0rt 
i Breitkopfs katalog fra 1770 og senere samme 
är averteret i AdresseaJJisen, samt Air favori 
parie, et Sa':t klavervariationer over hans egen 
"Rolf Skattekonge" fra Gorm den Gamle, trykt 
hos Sonnichsen i Kobenhavn). Var Hartmanns 
ambitiose projekt om at lade trykke ... 12 nye 
symfonier. .. foruden Balders DiJd og Fiskerne 
blevet realiseret, säledes som han lader det 
meddele i AdresseaJJisen 3. april 1781, havde me
get set anderledes ud. Den bevarede del af fun
damentet for dette projekt er de tre Hartmann
symfonier i manuskript, bevaret i Oslo Uni
versitetsbibliotek.2 

Mäske er kildematerialet ikke tilstra':kkeligt 
til at stykke en egentlig redegorelse sammen 
for Hartmanns är i Danmark, og mäske er 
netop dette forhold baggrunden for den lidt 
stedmoderlige behandling, han her udsa':ttes 
for. Ikke mange andre kender i hvert fald tiden 
og kilderne bedre, end netop Johannes Mul
vad. 

Enhver moderne udgave som den forelig-
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gende tjener såvel et videnskabeligt som et 
praktisk formål. Hvad det videnskabelige an
går, er vi godt hjulpet; nu foreligger to af de 
vigtigste tidlige bidrag til det nationale danske 
syngespil i moderne udgaver med alt hvad der
til hører. Forskningen har noget at bygge vi
dere på, og den stigende interesse i disse år for 
komponister som ].A.P. Schulz, F.L.Ae. Kun
zen og C.F.E. Weyse, der alle bidrog med dra
matisk musik til dansk tekst, kan nyde godt af, 
at Hartmanns syngespil er umiddelbart tilgæn
gelige. 

Udgavens praktiske nytte er måske mere 
problematisk. Ikke fordi den ikke er egnet til at 
spille efter, men fordi man har meget svært ved 
at forestille sig et værk som Fiskerne opført i 
vore dage. Alle Hartmanns musikalske kvalite
ter ufortalt, så fremstår musikken påfaldende 
anæmisk i forhold til Ewalds højstemte vers. 
Musikdramatiker er Hartmann ikke, og i det 
hele taget er der noget alt'ImJdisch over hans 
tonesprog, når man betænker, at værket havde 
premiere i januar 178o, på et tidspunkt, da der 
var andre boller på suppen sydpå. Tag som ek
sempel det dramatiske højdepunkt i Fiskerne, 
hvor de tapre Hornbækfiskere forsøger gen
nem det frådende hav at nå ud til den stran
dede skonnert for at redde den skibbrudne 
kaptajn. Alt dette foregår for tilskuernes øjne 
på scenen: havet, mændende i båden, det forli
ste skib, der hugger i søen, de ængstelige pårø
rende på stranden. Ud over de enorme scene
tekniske krav, dette stiller, lægges der også op 
til en musikalsk underlægning, som modsvarer 
denne dramatiske og kritiske situation, men 
som Hartmann ikke magter; musikken kører 
lidt i tomgang på disse højdepunkter -
postulerende, kunne man kalde det. Hart
manns ideal har her utvivlsomt været Gluck, 
hvis reformoperaer han kendte fra koncert
opførelser, som han vismok selv dirigerede. Al
ligevel er der et stykke vej fra Glucks "edle 
Einfalt und stille Grosse" til Hartmanns lange 
C-dur passager. Langt stærkere fremstår kom
ponisten i de indlagte romancer, "Liden Gun
ver vandrer som helst i Qvel" og "En Edder
Fugl var haardt i Klemme" fra Tredie Handling. 
Her er der bedre balance mellem teksten, mu
sikken og den dramatiske situation. 

I forbindelse med overvejelser over værkets 
muligheder på scenen skal man heller ikke 
overse de vanskeligheder, et moderne publi
kum vil have med Ewalds tekst. De pragtfulde 
vers gør sig, når de læses eller opføres med 

Anmeldelser 

Hartmanns musik i uddrag ved en koncert, 
selvom der er langt mellem Ewalds sprogtone 
og det hverdagssprog, man må formode jævne 
hornbækfiskere i 1777 har betjent sig af; men 
skønt publikum i dag er vant til mange uhyr
ligheder fra senere tiders opera, vil et værk som 
Fiskerne næppe gøre sig på scenen i sin helhed: 
sproget, problemstillingen, den stærkt nationa
listiske undertone vil utvivlsomt falde til jor
den. 

Disse betragtninger fremføres ikke for at 
underkende denne udgaves nytte og værdi. 
Den praktiske side af en monumentudgave 
som den foreliggende kan udmønte sig på 
mange andre måder end gennem en "auten
tisk" opførelse af værket. 

Enhver anmelder med respekt for sig selv 
skal løfte pegefingeren og gøre opmærksom på 
skavanker og fejltagelser. Her er to fra niveauet 
under småtingsafdelingen: kor 12, takt 19, tek
sten skal rettelig være "Lige slag!" og ikke som 
anført "Lige tag!"; visse steder (f.eks. s. no, s. 
III, s. n8 og s. 145) kan man i reproduktionen 
af den håndskrevne nodetekst ane konturerne 
af noget, der kunne se ud til at være ind
klæbede rettelser - men man skal se godt efter! 

Mulvads udgave af Fiskerne placerer sig 
smukt blandt de meget vægtige bind, som hid
til er indgået i Dania Sonans - det danske svar 
på de store udenlandske udgaver over monu
menter fra den nationale musikhistorie. Den 
indbydende layout, den smukke nodeskrift og 
de mange musikhistoriske oplysninger indby
der til et nærmere studium. Dansk musikviden
skab skylder Johannes Mulvad en stor tak for 
dette arbejde. 

Niels Krabbe 

Noter 

r. "Om kildeproblemer i dansk syngespil
repertoire med særligt henblik på Fiskerne", 
Dansk Arbog for Musikforskning VII [973-76, 

København 1976, s. 141-189. 

2 . Jf. The Symphony in Denmark udg. af. Car
sten E. Hatting, Niels Krabbe og Nanna 
Schiødt, The Symphony [720-[840) Series F, 
Volume VI, New York & London 1983. 
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gende tjener savel et videnskabeligt som et 
praktisk formal. Hvad det videnskabelige an
gar, er vi godt hjulpet; nu foreligger to af de 
vigtigste tidlige bidrag ti! det nationale danske 
syngespil i moderne udgaver med alt hvad der
til horer. Forskningen har noget at bygge vi
dere pa, og den stigende interesse i disse ar for 
komponister som ].A.P. Schulz, F.L.Ae. Kun
zen og C.F.E. Weyse, der alle bidrog med dra
matisk musik ti! dansk tekst, kan nyde godt af, 
at Hartmanns syngespi! er umiddelbart tilga:n
gelige. 

Udgavens praktiske nytte er maske mere 
problematisk. Ikke fordi den ikke er egnet til at 
spille efter, men fordi man har meget sva:rt ved 
at forestille sig et va:rk som Fiskerne opfort i 
vore dage. Alle Hartmanns musikalske kvalite
ter ufortalt, sa fremstar musikken päfaldende 
ana:misk i forhold til Ewalds hOjstemte vers. 
Musikdramatiker er Hartmann ikke, og i det 
hele taget er der noget alt'1mJdisch over hans 
tonesprog, nar man beta:nker, at va:rket havde 
premiere i januar 178o, pa et tidspunkt, da der 
var andre boiler pa suppen sydpa. Tag som ek
sempel det dramatiske hojdepunkt i Fiskerne, 
hvor de tapre Hornba:kfiskere forsoger gen
nem det frädende hav at na ud til den stran
dede skonnert for at redde den skibbrudne 
kaptajn. Alt dette foregar for tilskuernes ojne 
pa scenen: havet, ma:ndende i baden, det forli
ste skib, der hugger i soen, de a:ngstelige paro
rende pa stranden. Ud over de enorme scene
tekniske krav, dette stiller, la:gges der ogsa op 
til en musikalsk underla:gning, som modsvarer 
denne dramatiske og kritiske situation, men 
som Hartmann ikke magter; musikken korer 
lidt i tomgang pa disse hojdepunkter -
postuierende, kunne man kalde det. Hart
manns ideal har her utvivlsomt va:ret Gluck, 
hvis reformoperaer han kendte fta koncert
opforelser, som han visrnok selv dirigerede. Al
ligevel er der et stykke vej fra Glucks "edle 
Einfalt und stille Grösse" til Hartmanns lange 
C-dur passager. Langt sta:rkere fremsclr kom
ponisten i de indlagte romancer, "Liden Gun
ver vandrer som helst i Qvel" og "En Edder
Fugl var haardt i Klemme" fra Tredie Handling. 
Her er der bedre balance meilern teksten, mu
sikken og den dramatiske situation. 

I forbindelse med overvejelser over va:rkets 
muligheder pa scenen skal man heller ikke 
overse de vanskeligheder, et moderne publi
kum vi! have med Ewalds tekst. De pragtfulde 
vers gor sig, nar de la:ses eller opfores med 
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Hartmanns musik i uddrag ved en koncert, 
selvom der er langt meilern Ewalds sprogtone 
og det hverdagssprog, man ma formode ja:vne 
hornba:kfiskere i 1777 har betjent sig af; men 
skont publikum i dag er vant til mange uhyr
ligheder fra senere tiders opera, vii et va:rk som 
Fiskerne na:ppe gore sig pa scenen i sin helhed: 
sproget, problemstillingen, den sta:rkt nationa
listiske undertone vii utvivlsomt falde ti! jor
den. 

Disse betragtninger fremfores ikke for at 
underkende denne udgaves nytte og va:rdi. 
Den praktiske side af en monumentudgave 
som den foreliggende kan udmonte sig pa 
mange andre mader end gennem en "auten
tisk" opforelse af va:rket. 

Enhver anmeIder med respekt for sig selv 
skallofte pegefingeren og gore opma:rksom pa 
skavanker og fejltagelser. Her er to fra niveauet 
untier smatingsafdelingen: kor 12, takt 19, tek
sten skal rettelig va:re "Lige slag!" og ikke som 
anfort "Lige tag!"; visse steder (f.eks. s. no, s. 
III, s. n8 og s. 145) kan man i reproduktionen 
af den händskrevne nodetekst ane konturerne 
af noget, der kunne se ud til at va:re ind
kla:bede rettelser - men man skal se godt efter! 

Mulvads udgave af Fiskerne placerer sig 
smukt blandt de meget va:gtige bind, som hid
ti! er indgaet i Dania Sonam - det danske svar 
pa de store udenlandske udgaver over monu
menter fra den nationale musikhistorie. Den 
indbydende layout, den smukke nodeskrift og 
de mange musikhistoriske oplysninger indby
der til et na:rmere studium. Dansk musikviden
skab skylder Johannes Mulvad en stor tak for 
dette arbejde. 

Niels Krabbe 

Noter 

1. "Om kildeproblemer i dansk syngespil
repertoire med sa:rligt henblik pa Fiskerne", 
Damk Arbog for Musikforskning VII [973-76, 

Kobenhavn 1976, s. 141-189. 

2 . Jf. The Symphony in Denmark udg. af. Car
sten E. Hatting, Niels Krabbe og Nanna 
Schiodt, Tbe Symphony [720-[840) Series F, 
Volurne VI, New York & London 1983. 


