Danmark i
Guldalderen
1800-1853

Velkommen til den danske romantik
– en periode i Danmarks historie, vi indenfor
kulturen og kunsten kalder for Guldalderen.
Der var ellers politisk set ikke særlig meget gyldent
over perioden. Tværtimod var den præget af store
nederlag og kriser. Når man i kunsten alligevel taler
om en guldalder, er det fordi det var her, at dansk
kunst for alvor kom på banen og blomstrede.
Ikke kun i Danmark, men også i store dele af Europa.
Vi starter med, hvordan det danske samfund så
ud i perioden. Så er det nemmere at forstå,
hvorfor kunsten så ud, som den gjorde.

Kapitel 1

Det politiske liv
i perioden
Tiden omkring Romantikken og
Guldalderens begyndelse var på
alle tænkelige måder en politisk og
økonomisk kaotisk tid, og ligesom i
resten af Europa, blev det i Danmark
en tid med store forandringer.
Her er nogle af de store kriser og
nederlag, Danmark gennemlevede
i tiden op til 1814:

KRISER OG NEDERLAG
1795 - KØBENHAVN BRÆNDER. I 1795 hærgede en storbrand

København. Københavnerne boede på dette tidspunkt på et
forholdsvis lille område mellem de gamle fæstningsvolde og
havnen. Husene lå klemt tæt sammen og vandforsyningen var
mangelfuld. En brand kunne derfor få katastrofale følger for byen
og dens beboere, og det fik branden, der brød ud på Gammelholm
i 1795. Under branden gik store dele af byens huse op i flammer
og efterlod 6.000 københavnere hjemløse og uden ejendele.
1801 - SLAGET PÅ REDEN - DANMARK MISTER
SIN FLÅDE: Slaget på Reden kalder vi søslaget mellem den

britiske og den danske flåde den 2. april 1801. Det fandt sted
ved Københavns Red, en åben ankerplads ud for København.
I over 4 timer kæmpede danske søfolk mod briterne, en på
alle måder overlegen fjende, der havde 1058 kanoner mod
danskernes 630. Danmark mistede ved nederlaget sin flåde,
der blev fuldstændigt ødelagt.
1807 - KØBENHAVNS BOMBARDEMENT. København

bliver offer for verdens første bombardement rettet mod en
civilbefolkning, da englænderne angreb Danmark i 1807.

1813 - DEN DANSKE STAT GÅR BANKEROT. I forbindelse

med Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene voksede
militærudgifterne kraftigt, samtidig med at staten ikke fik
nok indtægter. Den danske Stat var ikke længere i stand til
at betale sin gæld. Den gik altså bankerot.
1814 - DANMARK MISTER NORGE TIL SVERIGE.

Danmark var under Napoleonskrigene i Forbund med Napoleon.
Da Napoleon tabte krigen, gik det dermed også ud over Danmark,
der måtte afgive Norge til Sverige.

Slaget ved Reden
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Enevælden
afskaffes og grundloven indføres
I begyndelsen af perioden regerede
Frederik d.6. Han blev efterfulgt
af Christian d. 8. Begge konger
var enevældige.
Enevældig betød kort og godt, at kongen
styrede landet uden indblanding fra
andre end de kongelige rådgivere
og embedsmænd, han selv udpegede.
Uden for Danmark var der imidlertid
helt andre strømninger i retning af
større medbestemmelse og frihed.
Den franske revolution i 1789 og til
dels den amerikanske forfatning,
der blev vedtaget i 1787, påvirkede hele
Europa. Og i det oplyste borgerskab
opstod der overalt ideer om den
enkeltes ret til frit at tale om, skrive
om og deltage i landets styre.

I Danmark gik mænd som Orla Lehmann, N. F. S. Grundtvig,
J.F. Schouw og brødrene H.C. Ørsted og A. S. Ørsted sammen
for at forberede en overgang fra enevælden til folkestyre,
enten ved revolution eller ved en mere fredelig udvikling.
Det blev en sej kamp, der varede fra 1820’erne til 1848,
hvor den nyudnævnte konge Frederik d. 7. (der efterfulgte
den enevældige Christian d. 8) gik med til at afgive sin enevældige magt til fordel for et folkestyre.
De mænd, som havde arbejdet for at opnå dette, blev nu også
dem, som skrev Danmarks første grundlov, Danmarks Riges
Grundlov af 5. juni 1849.
Grundloven sikrede alle mænd over 30 år med egen husstand
valgret til Folketinget, mens man til Landstinget skulle være
40 år og have en stor og solid indkomst.
Hermed havde danskerne taget de første små skridt på vejen
mod et demokratisk styre, ledet af demokratisk valgte politikere
og med kongen som repræsentativt overhoved.

Den enevældige konge,
Frederik d. 6
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Hans Christian Ørsted,
født 1777, død 1951
H. C. Ørsted var politisk aktiv sammen med sin bror,
A.S. Ørsted, ved de reformer, der førte frem til enevældens afskaffelse,
men det er som fysiker, vi først og fremmest kender ham i dag.
H. C. Ørsted er en verdens store fysikere. Han opdagede
elektromagnetismen og grundstoffet Aluminium.
Det er H.C. Ørsted, vi plejer at give æren for ”højrehåndsreglen”
– eller som vi også kalder den: ” Ørsteds regel”. Det er en enkel måde
at forudsige magneters bevægelse i nærheden af strøm.
Det er vigtigt, når man skal arbejde med elektromagnetisme.
Elektromagnetisme bruges overalt i vores samfund for eksempel
i tog, kraner og hospitalernes MR scannere.

De rådgivende
Stænderforsamlinger
Det danske rige bestod i perioden 1814-64 foruden kongeriget
Danmark også af hertugdømmerne Slesvig, Holsten samt Lauenborg,
og det var her, de liberale stemmer først krævede en stænderforsamling,
et sted hvor repræsentanter for de forskellige grupper i samfundet
kunne diskutere politik.
Den enevældige konge opfattede stænderforsamlingerne som en trussel
mod sin magt, men på grund af pres fra udlandet, tillod han dem i 1834.
Stænderforsamlingerne, der holdt møde hvert andet år i perioden 1835-48,
var kun rådgivende. Det vil sige, at de kunne foreslå love, som den enevældige
konge så kunne vælge at imødekomme eller afslå.
Til forsamlingerne kunne kun vælges mandlige ejendomsbesiddere,
altså godsejere, bønder og fæstere samt grundejere i byerne.
Valgret havde den samme gruppe, hvis man var over 25 år gammel.
Kun ca. 3 % af befolkningen kunne opfylde disse krav.
Kilde: Skovgaard museet
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Slesvig – Holsten

Samtidig med at det folkelige styre
blev indført i Danmark, nærede
befolkningen i de tysktalende dele
af Slesvig-Holsten et ønske om at
frigøre sig fra det danske styre.
Men da den danske regering ønskede,
at Danmark gik til Ejderen og altså
ikke havde i sinde at opgive de danske
dele af området, endte det med krig;
treårs-krigen 1848-1851. Efter krigen
kunne Danmark fortsat styre i
Slesvig til Ejderen, hvorimod
Holsten kom under tysk styre.

Denne krig var i høj grad med til at skabe en nationalfølelse
for mange danskere; en følelse af, at de var noget for sig.
De havde et eget flag, Dannebrog, et eget sprog, som egnede
sig til smukke digte og romaner og en egen natur, hvis ynder
blev beskrevet af tidens malere, digtere og komponister.

Ejderen
”DANMARK TIL EJDEREN!”.
Dette var parolen i den politiske kamp
om Danmarks grænse mod syd.
Men hvad er Ejderen egentlig?
EJDEREN ER EN DEN LÆNGSTE FLOD
I DEN TYSKE DELSTAT SLESVIG-HOLSTEN.
Ejderen blev Danmarks første geografisk
fastlagte rigsgrænse ved den fred,
som kong Hemming 1. sluttede med
Karl den Store i 811.

5

Kapitel 2

Kunsten
og kulturlivet
i perioden
”Gud giv Dig fremtid,
som han gav Dig Minder”
H. C. Andersen, Danmark, mit Fædreland

I takt med, at Danmark bliver
mindre, vokser og blomstrer tanken
om det danske.
Den dominerende strømning i
perioden var nationalromantikken.
Romantik, fordi det var de store
følelsers tid, og national, fordi det var
det danske, den danske nationalitet,
der var særligt i fokus.

Nationalromantikken kommer i Danmark til at fremstå som en
reaktion på danskernes tab i Englandskrigene, hvor København
bombarderes i 1807,den efterfølgende statsbankerot i 1813 og
afståelsen af Norge i 1814. Kort sagt kommer nationalromantikken på et tidspunkt, hvor det går rigtigt dårligt i Danmark.
Der søges væk fra krise og brutal virkelighed og hen imod en
indre ophøjet og bedre virkelighed. Man ser tilbage på tidligere
storhedstider for at skabe håb om, at Danmark atter kan rejse sig
og blive lige så storslået en nation som tidligere. Man dyrker alt det
smukke og storslåede ved den danske natur og kultur. Det bliver
vigtigt at iscenesætte en danskhed som noget ganske særligt, der
adskiller os fra andre.
Det er i nationalromantikken, at mange af vores store sange om
fædrelandet er skrevet. Det gælder for eksempel Der er et yndigt
Land af Adam Oehlenschläger og Danmark, mit Fædreland af
H.C. Andersen.
Naturen spiller en helt central rolle i nationalromantikken,
hvor man beskriver naturen som noget særligt dansk.
Dette gøres i smukke, romantiske digte om den danske natur
og i guldaldermalerier af blandt andre C.W. Eckersberg,
Christen Købke og P.C. Skovgaard.
Flere af de danske forfattere tager gammelt stof op og giver det
nyt liv. Grundtvig forsker i nordisk mytologi og oversætter Saxos
Danmarkskrønike fra latin til dansk. Oehlenschläger bruger
temaer fra den nordiske mytologi i sine dramaer og skriver
blandt andet digtet Guldhornene, der handler om en tabt skat fra
Danmarks oldtid. På den måde sætter de fokus på dansk identitet,
danske værdier og dansk kulturarv.
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Niels Frederik Severin Grundtvig
(født 1783, død 1872)
Grundtvig er et af de mest betydningsfulde mennesker
i nyere dansk historie. N.F.S. Grundtvig var en dansk præst,
digter og politisk skikkelse. Hans tanker om folkelighed, kristendom,
samfundsliv og nationalitet fik afgørende betydning for det danske
samfund og vores kultur.
Nogle af Grundtvigs hovedtanker, som har haft størst indflydelse på eftertiden helt frem til i dag, er hans krav om frihed til forskellighed, samt hans forestilling om, at det danske politiske demokrati skal være forankret i en folkelighed.
Og hvis folket skulle være med til at bestemme, måtte det enkelte menneske
være oplyst og uddannet. Den opgave mente Grundtvig ikke, at den
daværende latinskole kunne løfte. På det tidspunkt bestod mange
menneskers skolegang mest i at lære salmevers og at gennemgå
Den lille Katekismus (en samling af de vigtigste kristne skrifter).
Grundtvig kaldte hånligt latinskolen for ”den sorte Skole for Døden”
og ønskede sig i stedet ”en Skole for Livet”.
Karlehold på
Rødding Højskole
1869-70

Den opgave mente Grundtvig ikke, at den daværende
latinskole kunne løfte. På det tidspunkt bestod mange
menneskers skolegang mest i at lære salmevers og at gennemgå
Den lille Katekismus (en samling af de vigtigste kristne skrifter).
Grundtvig kaldte hånligt latinskolen for ”den sorte Skole for Døden”
og ønskede sig i stedet ”en Skole for Livet”.
Derfor stiftede Grundtvig, sammen med Christen Kold, Den Danske Folkehøjskole.
En skole, hvor landbefolkningen (og til den hørte de fleste i Danmark) kunne udvikles
og dannes gennem oplysning, der knyttede sig til det virkelige liv. Det handlede om at kende
sin danske arv, for eksempel den danske historie og litteraturen og forbinde den med nutiden.
Og der var ingen pensum og eksamen.
Grundtvig var frem for alt præst og hans tanker om kirken var meget nytænkende i forhold
til samtidens almindelige opfattelse af kirken. Grundtvig troede på ”Det levende Ord”.
Han mente, at lige som Kristus blev født ind i den menneskelige verden, måtte kirken rumme
de levende mennesker og bygge på en levende dialog mellem menneskene. Den enkelte
menighed skulle selv bedømme, hvad sand kristendom er i stedet for at blive belært om det
af de lærde og belæste.
Også Grundtvig syn på kristendommen var lysere end tidligere tiders syn.
Hans menighed skulle blive bekræftet i håbet om opstandelsen og den kærlighedsfulde Gud – ikke belæres om synd. Denne ide går igen i hans salmer.
Og dem er der mange af. Grundtvig er en af Danmarks største og mest
elskede salmedigtere. Af Den Danske Salmebogs 791 salmer har
N.F.S. Grundtvig skrevet de 163. Blandt de mest kendte er
Dejlig er den himmel blå, Den signede dag
og Et barn er født i Betlehem.
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Kapitel 3

Musikken
i Romantikken
Nu skal der tudes! For romantikken
er følelsernes tidsalder.
Mens man i klassicismen havde troet
på fornuften og videnskaben, er det
nu følelserne, der er de vigtige.
Og komponisterne går helt amok.
I operaens verden dør heltinderne
på stribe, mens publikum tuder.
Det handler om tragedie, om jalousi,
om ulykkelige skæbner og især om
stor, umulig kærlighed.

Musikken skal handle om noget, og den er fuld af eventyr
og fortællinger. I Frankrig skriver Berlioz ”Symphonie
Fantastique” – Den Fantastiske Symfoni. En musik, der handler
om ulykkelig forelskelse, død og fortabelse, hekse og døde,
der står op af gravene. Berlioz sprænger i sin Symphonie
Fantastique alle kendte grænser for orkestermusik. I Rusland
finder komponisterne inspiration i de gamle russiske eventyr,
sange og traditioner. Og i Tyskland skriver Richard Wagner om
magiske ringe, valkyrier og spøgelsesskibe.
Symfoniorkestret vokser og udvides med nye instrumenter,
så der kan komme flere farver på de mange, fantastiske
fortællinger. I løbet af 1800 tallet bliver instrumenter som harpe,
basklarinet, kontrafagot, engelskhorn, tuba og masser af slagtøj
en fast del af det symfoniske orkester.
Musikken i Danmark hentede stilmæssigt sin inspiration i den
tyske romantiske musik. Faktisk var mange af Romantikkens
danske komponister født i Tyskland, men levede hele deres
arbejdsliv i Danmark. Omvendt levede og arbejdede den danske
komponist Niels W. Gade en årrække som dirigent og komponist
i Tyskland.
Det danske, der ligger musikken, kommer af, at mange af komponisterne brugte dansk folkemusik, danske folkesagn og danske
myter som oplæg til deres musik. Ligesom billedkunstnerne og
forfatterne i perioden var også komponisterne optagede af den
danske natur og brugte den som inspiration til musikken.
Friedrich Kuhlau skrev for eksempel musikken til skuespillet
Elverhøj, skrevet af den danske forfatter Johan Ludvig Heiberg.
Elverhøj er bygget over et gammelt, dansk sagn om Elverkongen
på Stevns og en historie om forbyttede børn. Kuhlaus musik til
Elverhøj spiller på følelserne: De unges kærlighed til hinanden
og til den mystiske, sjællandske natur, der er befolket af elverpiger
og andre fortryllede væsener.
Stykket er fra 1828 og blev med det samme meget populært,
især ouverturen og den afsluttende kongesang Kong Christian
stod ved høien Mast. Både stykket og kongesangen betragtes i dag
som en vigtig del af Danmarks nationalskat, og Det Kgl. Teater
spiller jævnligt Elverhøj.

Sygdommen tuberkulose hærger de Europæiske
storbyer, især i de fattige kvarterer. Den skrives
også ind i mange af operaens historier. Her er det
den tuberkulose-syge Violetta fra Giuseppe Verdis
opera La Traviata.

Komponister som Henrik Rung og C.E. F. Weyse skrev musik
til tidens bedste digte. Sangene og salmerne, de skrev til
digtene, synges stadig i dag. Det gælder for eksempel
I Østen stiger Solen op, Den Signede Dag og I Danmark er jeg født
(Danmark, mit Fædreland).
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Fankultur i romantikken
Glem alt om skrigende Justin Bieber fans!
I romantikken gik publikum for alvor HELT amok.
De største af musikerne var verdensberømte musikidoler,
der især fik kvinderne til at besvime af fryd og betagelse.
Den berømte pianist og komponist, Frantz Liszt, var så populær
og omsværmet, at man ligefrem talte om en Lisztomani!
Der fortælles, hvordan publikum nåede en nærmest hysterisk ekstase
under hans koncerter. Hans fans flokkedes om ham og sloges om
at få et af hans lommetørklæder eller en handske.
Fans bar hans portræt på brocher ved hans koncerter.
Kvinder forsøgte at få en lok af hans hår, og når han en gang i mellem
sled en klaverstreng op, lavede fans armbånd af den.
Nogle kvindelige fans bar endda rundt på små glasflakoner,
så de kunne opsamle bundfaldet fra den kaffe,
han havde drukket…
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Niels W. Gade (1817-1890)
og Efterklange
af Ossian - af Mathias Hammer, DR P2
Niels W. Gade var en superstjerne.
Han var berømt i hele Europa.
I Danmark så alle komponister
op til ham.
Han blev født i København i 1817.
Hans far var instrumentmager,
og Niels W. Gade begyndte tidligt
at spille violin. Han var et vidunderbarn og viste hurtigt, at han også
havde store evner som organist,
dirigent og komponist. Da han var
i begyndelsen af 20’erne, fik han
sit internationale gennembrud
som komponist.

Hvis man ville være en stjerne i musikken i 1800tallet, skulle
man bo i Tyskland. Så i 1843 flyttede Niels W. Gade til Leipzig,
hvor den tyske komponist Felix Mendelssohn tog ham under
sine vinger. Mendelssohn så et lysende talent i den unge dansker
og dirigerede flere af hans værker med sit symfoniorkester.
Da Mendelssohn døde i 1847, kun 38 år gammel, overtog
Niels W. Gade stillingen som chef for orkestret. Men året
efter brød krigen mellem Danmark og Preussen ud, og
Niels W. Gade var tvunget til at flytte hjem.
Her blev han hurtigt den centrale skikkelse i dansk musikliv.
Niels W. Gade var her, der og alle vegne. Det er ufatteligt, at han
kunne overkomme så meget! I 40 år var han dirigent for sit eget
symfoniorkester. Samtidig var han organist i Holmens Kirke
i København og direktør for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som han selv oprettede i 1867.
Som komponist skrev han store værker hele livet. Privat var
han en årrække alene-far til tvillinger, efter at hans hustru
døde kort tid efter fødslen.
Hans liv i Danmark var præget af stor arbejdsomhed og
regelmæssighed. I vinterhalvåret passede han sine pligter
i København. Om sommeren flyttede han på landet og
komponerede sin musik.
Efter hans død i 1890 blev hans musik gradvist mindre
populær i udlandet. Hans stil blev umoderne. De seneste
årtier har musikken dog fået en renæssance. I Danmark har
Niels W. Gades musik altid været populær, og han betragtes
i dag som en af de bedste og mest betydningsfulde komponister
i dansk musikliv.
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Efterklange
af Ossian (Ossian-ouverturen)
Det hele var et stort fupnummer!
I Skotland blev der i 1760 udgivet en
samling af oldgamle digte.

I slutningen af 1700tallet var der som i 1800 tallet stor
interesse for fortiden. Med fortiden kunne man forstå nutiden.
Og med Ossians beskrivelser af de tapre skotter, fik man
fornemmelsen af heltemodige forfædre.

Digtene var oversat til engelsk fra
det gæliske sprog, som digteren Ossian
havde skrevet dem på 1000 år tidligere.

Så da Niels W. Gade i 1840 skulle skrive et nyt orkesterværk,
tog han udgangspunkt i Ossians digte, der var oversat til dansk
af Steen Steensen Blicher. Men som dansker valgte Niels W. Gade
at skrive musikken over melodien til et gammelt dansk heltekvad
om den uovervindelige kriger Ramund (en slags dansk Ossian
figur). Melodien spilles første gang af celloerne efter cirka 40
sekunder.

Det var et mirakel, at digtene var
blevet fundet. Hurtigt blev de oversat
til andre sprog - også dansk.

Musikken begynder mystisk og svagt. Det er som at blive lukket
ind i et eventyr i en fjern fortid. Knap tre minutter inde brager
hele orkestret igennem med Ramund-melodien. Den bliver
efterfulgt af et vildere tema hvor pauker og trompeter skaber en
krigerisk stemning, inden et blidt kærlighedstema overtager.
Herefter overlapper de forskellige melodier og musikalske
stemninger hinanden. Det hele slutter som det begyndte, mystisk
og svagt. Vi bliver lukket ud af eventyret og tilbage til nutiden.
Musikken er som en dramatisk fortælling om krig og kærlig med
helte og heltinder - præcis som i Ossians digte. Men musikken
er ikke middelalderlig. Den er skrevet midt i den romantiske
periode, og musikken driver af store følelser og svulstige klange.
Niels W. Gade skrev værket til en konkurrence for unge
komponister. Han vandt konkurrencen, og det musikalske
portræt af gamle Ossian blev hans store internationale
gennembrud som komponist.
Det viste sig sidenhen, at de gamle gæliske digte slet ikke
var skrevet af Ossian. En skotsk forfatter, James McPherson,
havde selv skrevet dem i 1700tallet og løjet om deres oprindelse.
Det hele var et stort fupnummer! Men det bliver ’Efterklange
af Ossian’ ikke ringere af.
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Kapitel 4

Billedkunsten
i perioden
I 1820’erne kom der et voldsomt
opsving i kunsten i Danmark.
Kunstnerne vendte opmærksomheden fra den tidløse og idealiserende
kunst til deres egen samtid og virkelighed. Motivvalget hang tæt sammen
med landets kriser.
Kunstmalerne blev nu optagede
af det nære, velkendte og beskedne.
Det var særligt motiver fra dagligdagen – af familielivet, af veje og gader,
af landskabet.

Ostindisk købmand Schmidt (malet i 1818)
og Madam Schmidt (malet i 1818)
C. W. Eckersberg.
Billederne tilhører Den Hirschprungske Samling.

PORTRÆTMALERIET

Den borgerlige livsanskuelse, altså borgerskabets syn på og tanker om livet, prægede guldalderkunsten. Det var borgerskabet, der
blev skildret, og det var også dem, der købte kunsten.
Portrætmaleriet var periodens mest populære genre. De, der blev
portrætteret, blev fremstillet, så det blev tydeligt, at de besad de
borgerlige dyder: Arbejdsomhed, moderskab, respekt for familien, dens traditioner og dens videreførelse.
C. W. ECKERSBERG.

Kunstmaler, født 1783, død 1853.
En af de helt store kunstmalere i tiden var Christoffer Wilhelm
Eckersberg. Eckersberg er blevet kaldt ”den danske malerkunsts
fader”, fordi hans evner som maler og lærer fik betydning for hele
generationen af guldaldermalere.
Den detaljerede realisme, altså at alt blev beskrevet/malet
i realistiske detaljer, var for Eckersberg kunstens ideal,
dens sandhed. Han indprentede dog sine elever, at ”alt det
mangelfulde skulle lades ude af betragtning”, for at drømmen
om det perfekte kunne opfyldes. Man kan sige, at flere af
Eckersbergs motiver skal ses som en oplevelse af en digterisk
inspiration, mere end en nøjagtig gengivelse af virkeligheden.
Han skræller det mindre skønne bort, så motiverne fremstår
rensede og idealiserede. Men fordi hans gengivelse er så detaljeret
og realistisk, virker den alligevel naturlig og direkte oplevet.
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Købmand Schmidt var en af de mange borgere, der lod sig
portrættere i perioden. Han handlede på Ostindien (østlige
Asien) og havde mange skibe og mange folk ansat. Eckersberg
har da også portrætteret ham, mens han er i gang med sine
regnskabsbøger, og det virker som om han, nærmest modvilligt,
lader sig løsrive. Man fornemmer, at han har travlt med at vende
tilbage til arbejdet.
Anderledes forholder det sig med hustruen, Madam Schmidt der,
placeret i den fine stue, repræsenterer hjemmet. Hun er klædt
i fin silkekjole og hovedbeklædning med strudsefjer (samme
hovedbeklædning som den daværende dronning Marie Sophie
Frederikke). Men strikketøjet viser, at hun dog alligevel er den
flittige kone, der forstår at udnytte tiden.
Billederne af Schmidt parret er et godt eksempel på Eckersbergs
sans for detaljen. For eksempel er alle små detaljer som hænder,
hår, kjolens og buksernes folder gengivet, som var det nærmest
et foto. Det gør, at vi opfatter det som en realistisk gengivelse,
også selvom billedet i høj grad er komponeret og manipuleret på
en måde, så personerne fremstår som ideelle.

Eckersberg døde
under koleraepidemien
København blev i den første del af 1800-tallet voldsomt overbefolket.
Det skyldtes, at flere og flere mennesker flyttede til byen, og at stort set
alle Københavns indbyggere boede indenfor voldene.
I 1853 nåede indbyggertallet 130.000 indbyggere. Familier var stuvet sammen
i bag- og sidehuse og flere familier boede i samme lejlighed. Renovationen
var dårlig, der var ingen kloakker og gaderne flød med affald og ekskrementer.
Københavnernes drikkevand var urent overfladevand, der blev ledt
gennem udhulede træstammer fra de omkringliggende søer.
Kort sagt: der var god grobund for sygdomme som f.eks. kolera.
Og det var netop, hvad der ramte København: I 1853 udbrød der koleraepidemi
i byen. Selvom byens læger længe havde advaret om, at det kunne ske,
var byen uforberedt på udbruddet. I løbet af blot 4 måneder døde
4.742 mennesker af kolera. Det var 3, 6% af byens befolkning.
Hvis Københavns Kommune i dag blev ramt af en epidemi
med tilsvarende dødelighed, ville mere end 20.000 mennesker dø.
Under epidemien døde flere af Københavns kendte borgere
– herunder C. W. Eckersberg.
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Landskabsmalerne

NIELS LAURITZ HØYEN

Kunsthistoriker og senere direktør for Den Kongelige
Malerisamling ( i dag Statens Museum for Kunst)
født 1798, død 1870
Op gennem 1830’erne opstod der konflikter mellem de
dansksindede og de tysksindede i Slesvig og Holsten.
En af de meget aktive fortalere for den nationale sag og
for dyrkelsen af det danske, var N.L. Høyen. Han var
kunsthistoriker og en af de mest indflydelsesrige personer
i det kulturelle liv i Danmark på det tidspunkt.
Der var en udbredt opfattelse af, at den danske nationalkarakter var formet af landets natur. Og Landskabsmaleriet
blev derfor hurtigt inddraget i den nationale kamp.
N. L. Høyen opmuntrede tidens kunstmalere til at
fremhæve det generelle og særligt danske i naturen.
På den måde blev landskabsmaleriet et bidrag til at skabe
en national identitet – en danskhed.

PETER CHRISTIAN SKOVGAARD

Kunstmaler - født 1817, død 1875

P. C. Skovgaard kom allerede som 14- årig ind på Kunstakademiet i København. Han hører sammen med
Christen Købke og J. Th. Lundbye til blandt Guldalderens
betydeligste nationalromantiske landskabsmalere.
De kaldes nationalromantiske malere, fordi de tolkede
de nationalistiske følelser, der var oppe i tiden, ind i deres
landskabsmalerier.
P.C. Skovgaard brugte friluftsstudiet i naturen som forarbejde
for sine malerier. Men målet for ham og de andre landskabsmalere var ikke en detaljeret realistisk skildring i sig selv.
De malede Danmark med dets bakker og dale, skove og
fortidsminder – ikke nødvendigvis som de så det i sammenhæng, men ofte komponeret af detaljer fra forskellige studier,
de havde gjort ude omkring i det danske landskab. På denne
måde kunne de skildre Danmark så alt, hvad der var typisk,
samledes i ét billede.

SKOVSØ I MÅNESKIN

P. C. Skovgaard - 1837 - Tilhører Skovgaard Museet
ROMANTISK MÅNESKINSBILLEDE Træerne i dette
maleri danner en slags ramme inde i selve billedet, hvor
månen svæver frit på himlen, lidt til højre for midten.
Mørket omkring søen er et mørke, der kan gemme på
hvad som helst. Men er det uhyggeligt? Eller omskaber
månens lys naturen til en oase af ro og stille højtidelighed?

Med sit hvide skær lyser månen op i den klare, mørke nat,
og skyerne må vige til side for den. Månen spejles samtidig
i skovsøens stille, blanke vand. Det er som om søen trækker
himlen og det uendelige univers ned på jorden. Og det
uendelige bliver i små øjeblikke begribeligt for mennesket.
P.C. Skovgaard malede dette billede midt i en romantisk
litterær og kunstnerisk strømning, hvor naturen afspejlede
menneskets inderste følelsesliv. Med Romantikken kommer
fantasi og følelse i første række, hvor følelsesudbrud skaber
en febertilstand i det enkelte menneske. Det er disse nye,
følelsesfulde tilstande, der er romantik.
For Romantikkens kunstnere rummede naturen samtidig spor
af en guddommelig eksistens, der kun glimtvis kunne anes
af mennesket. Naturen var et ufattelig storslået værk og P.C.
Skovgaard har i dette billede indkapslet en lille bid af den.
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JOHAN THOMAS LUNDBYE

Kunstmaler - født 1818, død 1848

”Hvad jeg som maler har sat
som mit Livsmaal er: at male det
kjære Danmark, men med al den
Simpelhed og Beskedenhed, som er
saa characteristisk for det…”
(J. Th. Lundbye)

Lundbye valgte meget tidligt i sin karriere, at han ville
skildre danske motiver og specielt det danske landskab.
Det gjorde han i malerier og en lang række stregtanker,
og dermed fulgte han N.L. Høyens tanker om at male
det nationale.
Flere af billederne har henvisninger til den danske oldtid.
I den så Lundbye og andre af tidens kunstnere en oprindelighed, som den kulturelle udvikling havde fortrængt.

LANDSKAB VED ARRESØ

J. Th. Lundbye, 1838.
Tilhører Thorvaldsens Museum.
Lundbyes billede af landskabet ved Arresø åbner sig
som et panorama. Landskabet er monumentalt og bringer
detaljer fra mange forskellige kilder sammen, så det typiske
i den danske kultur kommer til at fremstå tydeligere.
Motivet er ændret i forhold til den reelle udsigt over Arresø:
Bakkerne er som bjerge, og gravhøjen findes ikke på stedet.
Den er en henvisning til den danske historie og understreger
billedets nationale karakter.

Døde i Treårskrigen
Lundbyes motivvalg viser, at han var stærkt
nationalt engageret. Dette engagement førte også
indirekte til hans alt for tidlige død:
Han meldte sig frivilligt til Den Første Slesvigske
Krig (1848-51) også kaldet Treårskrigen,
hvor han blev dræbt af et vådeskud, inden han
nåede at komme i kamp.
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Kapitel 5

Litteraturen
i perioden
Litterært kom Romantikkens gennembrud her i landet med Adam Oehlenschlägers digt Guldhornene fra 1809.
I Guldhornene digter han om Danmarks
glorværdige oldtid, det nationale danske,
og den store, guddommelige natur.
Oehlenschläger fulgte op med digtet
Der er et yndigt Land, der er så dansk,
at den er blevet vores nationalsang.

Andre af periodens digtere og forfattere havde det samme på
hjerte. De beskrev det nationale Danmark, sådan som det
kom til udtryk i sproget, i danskernes personlighed og i naturen.
Både H.C. Andersen og B.S. Ingemann skrev digte, der fortalte
om kærligheden til Danmark og den danske natur, sådan som
de oplevede den, når de færdedes i den.
I 1800-tallets begyndelse boede 90% af den danske befolkning
på landet, men det var i København at Romantikkens nøglepersoner havde deres daglige gang. Derfor var det især den
sjællandske natur med sine bøgeskove og blidt bølgende landskaber, der blev beskrevet.
Lige med undtagelse af Steen Steensen Blicher, der digtede
fra sine præstegårde i Jylland, og derfor beskrev den jyske hede,
som i digtet Min Fødestavn er Lyngens brune Land.
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Steen
Steensen
Blicher – forfatter (født 1782, død 1848)
Det er Steen Steensen Blicher, der
har oversat Ossian digtene, som Gade
har skrevet sit musikværk over.
Steen Steensen Blicher er en af de helt
store forfattere i perioden. Han blev
født på præstegården i Vium (i omegnen
af Silkeborg) hvor hans far var præst.
Han adskilte sig fra mange af periodens
kunstnere ved at være en af de få, der
boede udenfor København. Steen
Steensen Blicher boede det meste af
sit liv i Jylland ved den jyske hede, hvor
han vandrede og gik på. Hans opvækst
ved og kærlighed til den midtjyske
natur fyldte meget i hans liv og hans
fortællinger. Mange af hans romaner,
noveller og digte handler om eller
foregår på heden. Han beskrev og
ophøjede den jyske hede på samme
måde som hans samtidige kunstnerkolleger beskrev det Sjælland, de boede
i nærheden af.

AnSom barn lærte Blicher sin fødeegn at kende på vandreture
med sin far og gennem fortællinger fra egnens beboere. Blichers
mor fik til tider anfald af sindssyge. Når det skete, blev den lille
Steen sendt hjemmefra og boede hos sin mors familie på deres
herregård. Her blev der fortalt masser af historier: Gamle sagn,
kærlighedshistorier, spøgelsesfortællinger og jagt-beretninger.
Mange af disse historier brugte han senere i sit forfatterskab.
Blicher havde allerede som barn fået indblik i de store klasseforskelle, der var på herregården – hvilket ikke var anderledes
end i resten af Danmark. Måske var det hans harme over den
uretfærdighed, han som barn oplevede, de laveste klasser
blev udsat for (Blicher tilhørte selv som præstesøn den mere
privilegerede klasse) – i hvert fald var Blicher det meste af sit voksenliv stærkt politisk og socialt engageret, og hans kampe
var præget af trang til demokrati og frem for alt retfærdighed.
Han talte for almuens (bønder, tjenestefolk osv.) ret til indflydelse, han mente, at hvis man kunne indkaldes til værnepligt,
havde man også ret til indflydelse på det politiske samfund.
Han engagerede sig i bedre kår for natmandsfolket; rakkere,
der især levede på den jyske hede. Han opfordrede til forbedringshjem for faldne kvinder, datidens ord for prostituerede, og han
forsvarede ivrigt jøderne i Danmark.
I romantikken ansås forfatteren for den, der sad med den dybeste,
nærmest guddommelige indsigt. Det var forfatteren, der kunne
skabe en forbindelse mellem det høje, det skønne og det jordiske.
Blicher flyttede både forfatteren og litteraturen fra himlen og ned
på jorden, fra idealernes verden ind i realiteternes verden.
Det er virkeligheden, der trænger sig på hos Blicher. Og dermed
er han anderledes end mange af periodens kunstnere.
Han skildrer på godt og ondt bønderne, livet på herregården
eller i præstegården. I mange af hans noveller laver han et
nærmest psykologisk portræt af personerne i dem. Han har
blik for, hvordan miljøet påvirker og skaber personerne, og
hvordan de er styret af deres lidenskaber. I Blichers noveller er
det ikke noget udefrakommende, som for eksempel en religiøs
magt, der styrer menneskene og deres handlinger og deres
skæbne. Det er derimod det indre, menneskets lyster og begær,
der styrer, og ofte er kursen sat mod tragedie.
På den måde brød Blicher med den idyl, der var fremherskende
i tiden (se tekstboks om Biedermeieridyl) og mange af hans
værker fik hård kritik. Især, når Blicher så meget som blot
antydede noget seksuelt. Det gjorde han i novellen ”Sildig
opvaagnen”. Datidens kritikere beskrev den som ”den indtil
det smudsigste Detail udførte, aldeles uæsthetiske Skildring af
et dobbelt Ægteskabsbrud og Horeliv”.
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Biedermeier-idyllen
Biedermeier var en stilperiode indenfor
litteratur, musik, kunst og arkitektur.
Den blomstrede i Tyskland og Østrig fra
1815 – 1848, men vandt også indpas i Skandinavien.
Stilen var præget af småborgerlig idyl,
særligt inden for hjemmets fire vægge.
Familien udgjorde centrum, efterfulgt
af nære venner, bekendte og nærmeste samfund.
Den søgte harmonien, det overskuelige
og det trygge, og undgik konflikten.

Flæsk og fløjtespil
Da Blicher var 21 år gammel, blev han alvorligt
syg i forbindelse med en badning. En overgang
var han så svag at han næsten ikke kunne gå over et
stuegulv. Lægerne satte ham på en streng diæt og
påbød ham absolut hvile og ro. Det nægtede Blicher,
der mente, han kun kunne komme sig ved at holde
sig aktiv. I stedet for ro tog han et job som huslærer
på Falster, og gennemførte sin egen diæt,
der bestod i at gå på jagt, spille på fløjte
og spise flæsk. Blichers egen kur virkede,
og han blev rask.

Oplevede Slaget på Reden
Da Steen Steensen Blicher var ung, boede
han en overgang i København, hvor han
studerede teologi. I København var han vidne til
nogle af de store kriser, København gennemlevede:
Slaget på Reden (som han overværede) og
Københavns bombardement. Universitetet i
København måtte lukke midlertidigt på grund af
alle skaderne fra bombardementet.
Det betød, det tog lang tid for Blicher
at gøre sine studier færdigt.
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Hosekræmmeren
En af Blichers berømte og populære noveller er Hosekræmmeren. Den blev skrevet i 1829, og som i flere mange
af Blichers fortællinger, danner den midtjyske hede en
melankolsk baggrund for en tragisk historie.
Og tragisk, det er novellen Hosekræmmeren!
Den smukke, unge pige, Cecil, bor med sin familie på en
gård på den jyske hede. Familien er forholdsvis velstående,
for Cecils far er hosekræmmer, en bonde, der også handlede
med strømper og andre uldvarer, og var mere velhavende
end den øvrige bondebefolkning på heden.
Cecils far vil sikre hendes fremtid ved at få hende gift med
en rig bonde eller hosekræmmer. Men Cecil er forelsket i
naboens søn, Esben, og vil kun have ham. Desværre er Esbens familie ikke rig. Derfor afviser Cecils far, at Cecil
og Esben kan giftes.
Da Esben tager på handelsrejse til Holsten, tvinger Cecils
far hende til en forlovelse med en rig bonde.
Cecil bliver fuldstændig fortvivlet. Så fortvivlet, at hun
bliver sindssyg af det. Mens hun er syg, kommer Esben hjem.
Han har i mellemtiden arvet en morbror, og er nu rig nok
til at gifte sig med Cecil.
Cecil, derimod, mener i sin sindssyge, at de kun kan forenes i
paradis, hvor hun forestiller sig, hun allerede er. Derfor skærer
hun halsen over på Esben, så også han kan komme i paradis.
Cecils far, Hosekræmmeren, dør af skam og fortvivlelse over
det, Cecil har gjort.

Uddrag fra Hosekræmmeren

Jeg listede mig ud af min egen Seng
og hen til Cecils. Jeg kikkede derind,
jeg følte efter hende; men hun var der
ikke. Nu blev jeg urolig i mit Sind,
sprang ud i Kjøkkenet, og tændte Lys,
og dermed gik jeg op i Overstuen.
Aa Gud hjælp os naadelig og vel!
hvad saae jeg der? Hun sad i Esbens
Seng, og havde lagt hans Hoved i sit
Skjød; men da jeg saae nøjere til, var
han saa bleg som et Liig i hans Ansigt,
og Lagnerne vare røde af Blod.
Jeg gav et Skriig af mig, og segnede
om paa Jorden; men Cecil vinkede
ad mig med den ene Haand, og
klappede hans Kind med den anden.
”Tys! tys!” sagde hun ”nu sover min
Kjereste den søde Søvn. Ligesaa snart
som I have begravet hans Legeme,
bære Englene hans Sjæl til Paradiis,
og der skal saa vort Bryllup staae med
stor Herlighed og Glæde.”
- Ak! ak! du milde Gud og Fader!
hun havde skaaret Halsen over paa
ham - den blodige Ragekniv laae paa
Gulvet udenfor Sengen.
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Hans Christian
Andersen
– forfatter (født 1805, død 1875)
”Man gaaer så grueligt meget Ondt
igennem, og saa bliver man berømt”
(H.C. Andersen – Mit Livs Eventyr)
H. C. Andersen er i dag berømt i hele verden for sine eventyr.
Men også hans romaner havde, mens han levede, et stort
internationalt publikum.
Hans første roman Improvisatoren
udkom i 1835 og havde tydelige paralleller til hans eget liv:
Den unge kunstner Antonio vokser op under fattige kår
og ender med velstand og lykke.
H. C. Andersen var søn af en skomager, men hans kunstneriske udfoldelser førte til en opstigen fra samfundets bund.
På denne måde så H. C. Andersen selv sit liv som et af de
eventyr, han digtede.
Andersen var, ligesom mange af de samtidige kunstnere,
optaget af den nationale sag.
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Danmark,
mit Fædreland!
H. C. Andersen skrev i 1850 digtet
Danmark, mit Fædreland. Digtet er
skrevet under treårskrigen og udtrykker
stor nationalfølelse – og at danskere var
de, der samledes af det danske sprog,
herunder de dansksindede i Slesvig
og Holsten.
Digtet indeholder mange af Nationalromantikkens mest typiske træk:
Den danske natur, Oldtiden, der bliver
trukket ind i nutiden (Hvor Oldtids
Kjæmpegrave staae mellem Æblegaard
og Humlehave), det danske flag
(Hvor Danebrogen vaier) og det danske
sprog (som Moders bløde stemme).
Der er henvisninger til da, Danmark
var et stort rige (Engang Du Herre var
i hele Norden) , de mange nederlag
(nu Du kaldes svag) og håbet om, at
Danmark atter rejser sig (Gud giv dig
Fremtid, som han gav dig Minder).
Kort sagt samler H.C. Andersen mange
af periodens emner og følelser.

”Danmark, mit Fædreland”
(H.C. Andersen, 1850)
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
Der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer.
Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme,
Saa sødt velsignet du mit Hjerte naaer.
Du danske friske Strand,
Hvor Oldtids Kjæmpegrave
Staae mellem Æblegaard og Humlehave,
Dig elsker jeg! – Danmark, mit Fædreland!
Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staar Fuldmaanen over Kløver-Engen
Saa dejlig som i Bøgens Fædreland?
Du danske friske Strand,
Hvor Danebrogen vaier ,Gud gav os den – Gud giv den bedste Seier! –
Dig elsker jeg! – Danmark, mit Fædreland
Engang Du Herre var i hele Norden,
Bød over England – nu Du kaldes svag,
Et lille land, - og dog saa vidt om Jorden
End høres Danskens Sang og Meiselslag.
Du danske friske Strand,Plovjernet Guldhorn finder.Gud giv dig Fremtid, som han gav Dig Minder,
Dig elsker jeg! – Danmark, mit Fædreland!
Du Land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
Hvor jeg har rod, hvorfra min Verden gaaer,
Hvor Sproget er min Moders bløde Stemme,
Og som en sød Musik mit Hjerte naaer.
Du danske friske Strand
Med vilde Svaners Rede,
I grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede,
Dig elsker jeg! – Danmark, mit Fædreland!
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Kapitel 6

Den 2. slesvigske
krig – krigen
i 1864
Ved Soldatens Hjemkomst i 1864
(H.C. Andersen – 1871)

Vor brave Soldat, som saa ærligt har stridt,
Du kommer nu hjem uden Glæde.
O Danmark, hvor har Du dog bitterligt lidt,
Blod er flydt, og Blod er at græde!
I forrige Krig, da Soldaten kom hjem,
Stor Festlighed Byerne gjorde,
Fra Husene hængte man Danebrog frem,
Stod med Sange og Æresporte.
Nu kommer Du hjem uden Hurra og Sang.
Og dog: Du holdt ud, maatte lide
Langt mere i Danmarks Kamp denne Gang,
End Mange betænke og vide
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1864

Krigen i 1864 bliver også kaldt Den
2. Slesvigske Krig. Den 1. slesvigske
krig var treårs-krigen fra 1848-1851.
Krigen i 1864 en krig var mellem
Danmark på den ene side og Østrig
og Preussen på den anden. Krigen
endte i et totalt nederlag til Danmark,
som måtte afgive de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg.

KRIGENS BAGGRUND

Danmark før 1864
Før 1864 bestod det danske monarki af tre hoveddele: selve
kongeriget Danmark, samt hertugdømmerne Slesvig og Holsten.
Dertil kom de økonomisk mindre betydningsfulde dele:
Lauenborg (dansk fra 1814 som “kompensation” for Norge),
Island og Færøerne plus kolonierne Grønland og de Vestindiske
øer. Denne multinationale stat kaldtes Helstaten Danmark.
Det var ikke så nemt for Danmark at få det til at fungere i Holsten
og Slesvig. Hertugdømmet Holsten ønskede at være selvstændigt,
men ville samtidig ikke skilles fra Slesvig. Holsten fik opbakning
af Det Tyske Forbund, som var præget af den tyske nationalisme.
Hertugdømmet Slesvig var anderledes end Holsten og
Lauenborg: Her var befolkningen blandet dansk-tysk. Danmark
betragtede Slesvig som et gammelt dansk land. De danske
nationalliberale, som havde regeringsmagten i Danmark, ville
derfor gerne have en dansk nationalstat bestående af kongeriget
og Slesvig. Holsten skulle så enten have en løsere tilknytning til
den danske nationalstat – eller helt udskilles.
I 1855 forsøgte man at lave en forfatning, der kunne stille alle
tilfredse, men det lykkedes ikke. Og det blev de følgende år mere
og mere klart, at det ville være svært at finde en ordentlig og
fredelig løsning på konflikten.

Helstaten Danmark
ved folketællingen i 1860

Indbyggere

Areal (km2)

Kongeriget Danmark

1.600.551

39.000

Hertugdømmet Slesvig

409.907

9.436

Hertugdømmet Holsten

544.419

8.417

Hertugdømmet Lauenborg

50.147

1.183

Helstaten Danmark, i alt

2.605.024

58.036
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Martskundgørelsen
og Novemberforfatningen
I 1863 opstod der en mindre splittelse
mellem de tyske stater. De danske
politikere mente, det ville være et
godt tidspunkt at komme videre med
Slesvig spørgsmålet, nu hvor de tyske
stater ikke stod fuldstændigt sammen.
I 1863, i Martskundgørelsen, erklærede
Danmark derfor, at båndene til
Holsten skulle løsnes og at Slesvig
skulle knyttes tættere til Danmark.
Dette skulle indeholdes i en ny
forfatning: Novemberforfatningen.

De tyske stater var rasende og krævede, at Martskundgørelsen
skulle trækkes tilbage.
Det nægtede den danske regering; Danmark mente ikke,
at Det Tyske Forbund og de tyske stater havde ret til at blande
sig i Slesvigs forhold.
Den gamle Kong Frederik d. 7 døde imidlertid i november.
Det var et stort problem for den danske regering, der skulle
bruge kongens underskift på Novemberforfatningen.
Den nye konge, Christian 9. ønskede ikke at skille Slesvig fra
Holsten. Men efter pres fra regeringen og folkestemningen i
København, gav han sig. Og Novemberforfatningen blev
underskrevet. I december 1863 rykkede en tysk forbundshær
under østrigsk og preussisk ledelse ind i Holsten. De tyske stater
krævede, at Danmark skulle ophæve Novemberforfatningen
indenfor 2 dage ( hvilket var umuligt) ellers ville de fortsætte
op i Slesvig.
Den danske regering afviste igen det tyske krav. Og den 1. februar
1864 gik østrigske og preussiske tropper ind i Slesvig.
Dermed startede krigen.
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Dannevirke

Da krigen brød ud, stod den danske
hær ved forsvarsværket Dannevirke,
som lå i det sydlige Slesvig.
I danskernes bevidsthed var den
sagnomspundne forsvarsstilling,
Dannevirke, en uigennemtrængelig
mur. Desværre var virkeligheden
ikke helt sådan: Da de første soldater
ankom til Dannevirkestillingen var
barakkerne til indkvarteringen af
soldaterne ikke bygget, forbindelsesveje ikke anlagt og mange af de
forhindringer for fjende, der skulle
ligge foran stillingen, manglede.

Efter de første kampe foran Dannevirkestillingen stod det da
også klart for den danske kommando, at stillingen ikke kunne
holdes. Den danske øverstbefalende general Christian Julius de
Meza besluttede derfor d. 4. februar, at de danske tropper skulle
trækkes tilbage. Tilbagetrækningen indledtes næste morgen, og
om aftenen forlod de sidste danske tropper Dannevirke.

Alt dette måtte de danske soldater
nu kæmpe med i januar måned, hvor
frosten gjorde jordarbejdet meget
vanskeligt. Stillingen kunne umuligt
nå at blive færdig til krigsudbruddet.
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Tilbagetoget

Næsten 40.000 danske soldater samt
hele den danske feltartilleri- og
vognpark drog under ekstremt
vanskelige betingelser tilbage mod
Flensborg. 14 timer i træk marcherede
soldaterne i den mørke nat på spejlglatte veje, med vinden og sneen
piskende ind i hovedet. Termometret
viste helt ned til ÷10°C.
Under tilbagetoget frøs 10 mand
ihjel, 120 blev fanget og 173 deserterede undervejs.
Efter rømningen af Dannevirke
belejrede de preussiske styrker i
marts-april 1864 Dybbølstillingen
ved Sønderborg og overgangen
til Als, mens de østrigske styrker
fortsatte op i Jylland.

STORMEN PÅ DYBBØL

”Hele Regimenter traadte omsider frem for deres Kommandør
og forlangte i høflige og ærbødige Udtryk at blive førte mod
Fjenden i Stedet for at ligge ørkesløse til kanonføde i Løbegravene.
De bad og tiggede derom, og da man fortalte dem, hvorfor det ikke
lod sig gøre, gik derover igen tavse, uden at man hørte dem synge
som ellers, men de gik dog. Hvor skal I hen? “Til Slagterhuset”!
var Svaret. “Derfra kører vi i Skoven til lazarettet” føjede en
anden til. En Forstærkningsmand af 17. Regiment gik og saa ned
for sig, uden at deltage i de andres Samtaler. Da han kom til Broen,
syntes han pludselig at vaagne, han strakte sin haand i Vejret og
raabte højt og gennemtrængende: Farvel alle Mennesker!
aa tav han og gik over imod de andre. Der laa i disse Ord, og endnu
mere i hans Stemme, saa megen Bedrøvelse og Haabløshed, som jeg
ikke er i Stand til at beskrive”
(brev fra menig soldat J.P. Hansen om d.18. april 1864)

D. 18. april 1864 blev det vigtigste slag i krigen i 1864.
Før d. 18. april havde der været mindre kampe, hvor
danskerne havde mistet omkring 1000 mand. Preussen havde
til sammenligning mistet under 200.
Preusserne angreb Dybbøl med en styrke på næsten 40.000
mand. Den danske forsvarsstyrke var på godt 10.000 mand.
Angrebet startede med et voldsomt bombardement af
Dybbølstillingen. I løbet af kun 6 timer fløj 8.000 granater
mod det danske forsvar. Da bombardementet stoppede, væltede
10.000 veltrænede preussiske soldater frem mod de danske,
efterfulgt af yderligere 10.000 mand. Bagved lå 20.000 mand
parat til fremrykning. Danmark måtte opgive at forsvare
Dybbølstillingen og trak sig tilbage.
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DE DØDE LÅ TILBAGE

Den næste dag blev parterne enige om en våbenhvile fra
kl. 12.00 til 18.00, hvor de sidste sårede kunne samles op,
og de døde blive begravet. Hovedparten af de danske døde blev
begravet i store massegrave rundt om på Dybbøl Banke.
De fleste preussiske døde blev begravet rundt om på kirkegårdene i området.
Tabene den 18. april så sådan ud:
• Preussiske tab: 1201 døde og sårede
• Danske tab: 1669 døde og sårede samt
3131 usårede fanger og desertører

FORHANDLINGER INDLEDTES AF ENGLAND

England prøvede at samle parterne om en løsning, og indkaldte
til forhandlinger i London d. 25. april. Her blev man i første
omgang enige om en våbenhvile.
Man drøftede forskellige mulige delinger af Slesvig. Løsningen
kunne være en folkeafstemning eller en voldgift . En voldgift
vil sige, at en tredjepart (altså en, der ikke er involveret i krigen)
trækker en grænse, som så skal accepteres af parterne.
Forhandlingerne i London brød sammen den 20. juni, da
danskerne ikke ville acceptere en løsning ved en voldgift.
Danmark stod fast på en grænse ved Dannevirke.

PREUSSEN ANGRIBER ALS

Den 26. juni udløb våbenhvilen, der blev aftalt i London.
Umiddelbart efter den 29. juni kl. 2 om morgenen, angreb
den preussiske hær Als.
De danske styrker på Kær halvøen tog straks kampen op,
men forsvaret af Als var for svagt og for dårligt organiseret.
Kl. 5.30 måtte de danske tropper opgive forsvaret, og trak sig
tilbage under kamp.
Den danske hærs tab (døde, sårede og fangne) i forbindelse
med kampen om Als blev på i alt 3.148 mand, mens de tilsvarende
preussiske tab beløb sig til 372.
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Danmarks nederlag
var totalt
Efter tabet af Als bredte modløsheden
sig i Danmark. Preussen og Østrig
havde nu besat hele Jylland op til
Skagen, og man frygtede, at også Fyn
vil gå tabt. Måske var endog Sjælland
truet, så kravet om fred for enhver pris
bredte sig.

Den danske regering gik af og en ny udpegedes. Regeringen
anmodede om våbenhvile, og denne trådte i kraft den 20. juli.
Herefter indledtes forhandlinger i Wien fra slutningen af juli.
Forhandlingerne førte til en fredstraktat, som blev underskrevet
den 30. oktober 1864.
Freden kostede Danmark dyrt: Østrig og Preussen var nådesløse
ved forhandlingerne i Wien, og Danmark måtte betingelsesløst
afstå hertugdømmerne. Danmark kunne ikke en gang få
garantier om, hvordan den dansksindede del af befolkningen i
Nordslesvig skulle behandles.
Danmarks nederlag var totalt: Danmark mistede Slesvig, Holsten
og Lauenburg og dermed to femtedele af landets samlede størrelse.
Indbyggertallet blev hermed reduceret fra 2.6 mio. til 1.6 mio.

De Europæiske stormagter
prøvede at undgå krigen
De europæiske stormagter arbejdede hårdt for at undgå,
at der blev krig. Man frygtede, at en eventuel krig kunne
sprede sig til større dele af Europa. Særligt den engelske
regering var aktiv og søgte skiftevis at presse Danmark
og de tyske magter til at bøje af. Den danske regering
holdt dog fast i, at de tyske stater ikke kunne blande sig i
Slesvigs forhold. De tyske stater holdt derimod på,
at Danmark havde brudt aftaler med Østrig og Preussen
vedrørende Slesvig fra 1851-52.
Samtidig så den preussiske kansler Otto von Bismarck
flere fordele i en krig mod Danmark, som ville være
velegnet til at samle de tyske stater og give Preussen
mulighed for at blive større.

Danmark havde håbet på
støtte fra andre lande

Der var næppe nogen ansvarlige danske politikere,
der regnede med, at den danske hær kunne vinde en krig alene.
I stedet håbede mange, at Danmark ville få hjælp fra Sverige
eller måske England, eller at stormagterne ville tvinge de tyske stater
til at afbryde krigen, som det var sket under Treårskrigen 1848-51.
Der var både i befolkningen og i regeringen en urealistisk stor
tiltro til den danske hærs forsvarsevne og til mulighederne for
at få international hjælp.
I realiteten var hæren dårligt trænet i forhold til især de
preussiske modstandere. Og de danske forsvarsværker var
ikke blevet udbygget og vedligeholdt i tilstrækkelig grad
siden sidste krig. Samtidig var der ingen af de øvrige
europæiske magter, der ville risikere en krig med
Østrig og Preussen for Slesvigs skyld.
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Kapitel 7

Nationalfølelse,
rødder
og identitet
“I de stater, hvor der findes etniske,
religiøse eller sproglige mindretal,
må personer, der tilhører sådanne
mindretal, ikke forholdes retten til i
fællesskab med de øvrige medlemmer
af deres grupper at leve deres eget
kulturliv, at bekende sig til og udøve
deres egen religion eller at benytte
deres eget sprog”.
-FN konventionen om borgerlige og politiske
rettigheder fra 1966, art. 27

I perioden, du netop har læst om, optager spørgsmålet om
Slesvigs danske tilhørsforhold det politiske og kulturelle liv
i Danmark, og nationalismen kommer i fokus. Man prøver at
skabe og dyrke en dansk nationalfølelse. En følelse af danskhed
og af at tilhøre Danmark. At det at være dansk er noget helt,
helt andet end det at være for eksempel tysk. Det gælder om at
kende sine rødder for bedre at kunne forstå sig selv og sin kultur.
National identitet betyder meget for de fleste mennesker. Det er
ikke kun et spørgsmål om statsborgerskab, farven på passet og
hvilket hold, man naturligt holder med i VM i fodbold; som regel
følger der en kultur med i form af sprog, madvaner, musik, traditioner og i mange tilfælde også en religion.
Mange af os bor i et land, hvor vores eget sprog og kultur er
dominerende; Hvor vi tilhører det etniske, religiøse eller
kulturelle flertal. Vi tænker ikke altid over, hvor meget vores
etniske kultur betyder for os, måske fordi vi helt naturligt er
omgivet af den. Andre mennesker er del af et andet etnisk eller
nationalt mindretal. For dem bliver deres etniske eller kulturelle
ophav ofte mere tydeligt i forhold til omgivelserne og vigtigt for
dem at holde i hævd.
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Etniske
og nationale
mindretal
Rundt omkring i verden er der
mennesker, der bliver ramt af nye
grænsedragninger for eksempel
på grund af krig eller politiske
beslutninger. Det vil sige, at de fra
den ene dag til anden bor i et andet
land, selvom de ikke selv er flyttet.
Mange af disse mennesker har en
stærk tilknytning til deres oprindelige land og søger at bevare deres
nationalidentitet.

FORFØLGELSER AF MINDRETAL

I mange lander bor der etniske grupper, der i hundredvis af år
har været i landet. Nogle af dem har ikke haft deres eget land,
men deres kultur har eksisteret så længe, at de generelt
anerkendes som værende en ligestillet del af landets befolkning
og får støtte til at fastholde deres kultur. Dette gælder for
eksempel oprindelige folkeslag som nordamerikanske indianere
og nordiske samer.
Andre etniske grupper har det sværere og må kæmpe for
retten til eget sprog, kultur – og i værste fald deres liv. Dette var
for eksempel tilfældet i Irak i 1988, hvor landets leder, Saddam
Hussein, stod bag et folkedrab på 80.000 af landets kurdiske
befolkning. 80.000 kurdere blev slået ihjel – blandt andet ved
henrettelser og giftgasangreb, og mere end en million kurdere
måtte flygte fra deres hjem.

I Sydslesvig er der et stort dansk
mindretal. Mange er efterkommere
af de danskere, der pludseligt boede
i et tysk område efter krigen i 1864.
Det danske mindretal i Sydslesvig er
dansktalende og har danske skoler,
danske børnehaver, dansk kirke,
eget politisk parti og egen avis.
Der er et stort udbud af forskellige
kulturtilbud under alt fra biblioteker,
film til koncerter.
Selvom nogen medlemmer af det
danske mindretal er tyske statsborgere med tysk pas, er de ikke
selv i tvivl om, at de er danske.
Og der bruges mange kræfter på
at holde danskheden, det danske
sprog og kultur levende i Sydslesvig.

FOTO: Fra 1915-1918 blev mere end 1 million armeniere
dræbt under det armenske folkedrab, der blev iværksat
af det daværende osmanniske riges ledelse (nuværende
Tyrkiet)
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Vigtigheden af
egen kultur, sprog
og fællesskab
Mange danskere, der er flyttet til udlandet holder fast i det danske
sprog, danske vaner og traditioner som for eksempel dansk jul,
dansk mad og danske festsange. I nogle lande er der ligefrem
institutioner i form af et dansk kulturhus eller en dansk kirke,
hvor danskere, der er kommet til landet kan mødes og samles
om det kulturelle fællesskab.

Elever fra den tyske skole
i København, Skt. Petri Skole

Danmark har både en tysk og fransk skole med tilhørende
gymnasium. Vi har kvarterer rundt omkring i byerne med
arabiske og mellemøstlige bagerier og cafeer, og det kinesiske
mindretal fejrer hvert år storstilet kinesisk nytår med fyrværkeri,
musik, dans og drager.
Nogle mennesker af anden etnisk baggrund end dansk har
bevaret deres oprindelige statsborgerskab og føler sig som for
eksempel fransk, iransk eller tysk men hjemmehørende i
Danmark. Andre er børn af indvandrere, men danske statsborgere, født i Danmark og føler sig danske.
Men fælles de fleste er, at deres families oprindelige etniske
herkomst og rødder fylder meget i deres identitet og er vigtig for
dem at bevare.

Den danske kirke
i Buenos Aires , Argentina
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Spørgsmål til dig
Hvad betyder danskhed for dig?
Har du eller din familie rødder i en anden nation
end Danmark, og betyder det noget for dig og din familie?
Hvis en pakistaner flytter til Danmark, er hun så
stadig pakistaner? Bliver hun dansk på et tidspunkt?
Hvis du selv flyttede til udlandet, ville du så stadig være dansker?
Ville du lære dine børn dit eget modersmål og kulturen fra dit oprindelige land?
Hvis du flyttede til et land, hvis kultur afveg betydeligt fra din egen,
ville du så opgive din egen og nærme dig den nye kultur? Gør det nogen forskel,
om du var blevet tvunget til at flytte til landet på grund af for eksempel krig
eller politisk forfølgelse, eller om du var taget dertil frivilligt?
Er det problematisk med mindretal, der afviger fra den dominerende kultur i et land?
Hvor meget har et flertals kultur ret til at dominere
og bestemme over forskellige mindretals kultur?
Er der egentlig stor forskel på lande og landes indbyggere,
for eksempel forskel på svensk mentalitet og fransk mentalitet,
eller er det noget, vi siger og dyrker for at styrke
vores identitet og nationale fællesskab?

Solvang – et lille stykke
Danmark midt i Californien
Lige nord for Los Angeles i USA ligger byen
Solvang. Solvang blev oprettet af en gruppe danske
udvandrere i 1911, og bygget efter dansk forbillede.
Der er bindingsværkshuse, landsbykirke og kopier
af Dybbøl Mølle og Rundetårn. Byens bager er Bager
Olsen og byens park er opkaldt efter H. C. Andersen.
Hvert år afholdes der Danish Days, hvor der
spises medisterpølse og æbleskiver.
Solvang har omkring
5.000 indbyggere.
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Kapitel 8

Øvrige værker
på koncerten
Carl Nielsen
Komponist – født 1865, død 1931
MENIG JØRGENSEN

Den 28-årige menig, Niels Jørgensen, var blandt de mange
tusinde mænd, som blev sendt i krigstjeneste i forbindelse
med krigen i 1864. Niels Jørgensen var en fattig maler og
landarbejder fra Sortelung på Fyn, hvor han boede med sin
kone Maren Kirstine og deres seks børn.
D. 22. november 1863 blev han og hans 19.regiment i hast
sendt med skib fra Nyborg til Flensborg og derefter videre
til fods til Heide i Holsten. D. 1. februar gik preussiske og
østrigske tropper over Ejderen. Få dage senere måtte den
danske hær tage flugten. Mens tilbagetrækningen stod på,
skrev Niels Jørgensen i sin dagbog: ”Kommer til Flensborg.
Fjenden forfølger os lige i Hælene, får blot noget at spise, saa
af sted igen og staaer paa Gaden hele Natten”

Niels Jørgensens regiment blev beordret til bage til Fredericia,
hvor man forsøgte at forhindre fjenden i at trænge længere op
i landet. Heldigt for ham. Ellers var han nok ikke kommet hjem
i ét stykke.
Niels Jørgensen vendte hjem fra krigstjeneste i 1864. Hjem til
sin Maren Kirstine og de seks børn i Sortelung. Det lykkelige
resultat af hans og konens genforening viste sig d. 9. juni 1865.
Her blev deres syvende barn, en lille dreng, født. Han skulle
hedde Carl August – og han fik selvfølgelig efternavnet Nielsen
efter sin fars fornavn.
Carl Nielsen, der senere skulle blive kendt som Danmarks
nationalkomponist, var født!
(kilde: bogen Klassisk for alle)
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Carl Nielsens
opvækst
Carl Nielsen blev født i landsbyen Nr.
Lyndelse på Fyn. Han var det 7. barn
af en børneflok på tolv.

I takt med at Niels Maler blev mere populær som spillemand,
lærte Carl Nielsen og fire af hans brødre også at spille violin,
så de kunne blive en del af familievirksomheden, og med tiden
optrådte Carl og hans brødre uden deres far.

Carl Nielsens far, Niels Maler, måtte
som mange andre fattige på landet tage
det daglejerarbejde, han kunne få.
Men da Carl var omkring fem år, kunne
hans far leve af at være spillemand ved
festlige lejligheder på egnen.

Carl Nielsen viste tidligt glæde for musikken og skrev sin første
lille komposition som 9-årig: En polka, der blev spillet til en fest,
hvor han og faderen spillede.
På trods af et usædvanligt musiktalent og en opvækst med
masser af musik lå det ikke i kortene, at drengen fra den fattige
familie skulle få en musikalsk uddannelse. Som 14-årig kom
Carl Nielsen derfor i lære hos en købmand, som dog kort tid
senere gik konkurs.
Derfor søgte Carl Nielsen et job som militærmusiker ved
kasernen i Odense, hvor var signalhornblæser og basunist i
musikkorpset. Det var først i militæret, at Carl Nielsen for
alvor fik teoretisk og teknisk undervisning i musik.
I 1884 begyndte Carl Nielsen på musikkonservatoriet i
København med violin som sit hovedinstrument. Han havde
fået hjælp til at komme til at komme til hovedstaden af en
gruppe velstillede borgere fra Odense, der havde opdaget
hans talent.
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Carl Nielsens
værker
Carl Nielsen står i dag som Danmarks
mest betydelige komponist nogensinde.
Han oplevede selv at blive hyldet i
hjemlandet, mens han først for alvor
slog igennem i udlandet efter sin død.
Hans musik bliver i dag spillet af
orkestre i hele verden.
I løbet af sin travle karriere skrev
Carl Nielsen seks symfonier, to
operaer, hvoraf “Maskerade” er
den mest berømte, og adskillige
værker for strygerkvartetter,
kammermusik, korværker og ikke
mindst over 300 sange.

Carl Nielsen var en stor sangskriver og det sangbare element
går igen i de fleste af hans værker. Blandt de mest kendte sange
er Solen er så rød mor, Jeg ved en lærkerede og Jens Vejmand.
Fælles for sangene er, at de har et folkeligt element: De er
skrevet, så de kan synges af almindelige mennesker og er
bygget på enkle melodier samtidig med, at de er skruet så godt
sammen musikalsk, at de overlever og bliver sunget generation
efter generation. De er med andre ord store, folkelige klassikere,
der stadig er populære. I den nyeste udgave af Højskolesangbogen er der 36 sange af Carl Nielsen
Carl Nielsen sagde selv om det at skrive sange: “Naar jeg skriver
disse letfattelige, enkle Melodier er det som om det slet ikke er
mig der komponerer, det er som om - hvad skal jeg sige - det var
Folk fra min Barndom ovre på Fyn eller som om det var det
danske Folk som ønsker noget gennem mig.”

Begyndte at spille
som 6 årig
Carl Nielsens tidligste musikalske erindringer
er knyttet til moderen. Det var nemlig hende,
der rakte ham den trekvart violin, der hang på væggen,
da han som seksårig lå syg af mæslinger.
Han skulle så spille på violinen, hvad hun sang.
Han lærte sig et par melodier, som han spillede
for faderen, da han kom hjem.
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Folkemusik går igen
i Nielsen værker
Den folkemusik, som Carl Nielsen selv havde
rødder i, forlod ham aldrig. Overalt i Carl Nielsens
værker er der små elementer af folkemusik
og folkemusikstemning. Carl Nielsen var meget
bevidst om dette, og om at det var vigtigt at bevare
folkemusikken, som han mente, var ved at live
udkonkurreret af populærmusikken.

Elskede ny teknologi, men var ikke
begejstret for populærmusik
Carl Nielsen var vild med den ny teknologi, der kom frem.
Han fik bil allerede i 1924, som en af de få danskere, der ejede bil,
og han og hans kone fik telefon installeret som nogle af de første i Danmark.
Selvom Nielsen var firstmover , når det handlede om seneste nye teknologi,
var han ikke vanvittigt begejstret for det nyeste nye indenfor musikken,
og talte ved flere lejligheder om den nye populærmusik som ødelæggende
for menneskets ånd.

Her taler Nielsen om populærmusik:
”Aldrig før har musikkens kunst være så ilde stedt som i dette øjeblik.
Fra at være en åndelig værdi, som vi alle samledes om, er den blevet
en skøge, som tilbyder sig fra åbne døre og vinduer, fra kælderhalse
og stinkende jazz-buler. End ikke langt ude på havet kan vi blive fri
for de tarveligste og mest nærgående døgnmelodier”
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Carl Nielsen:
Aladdin - Af Jens Cornelius, P2
De fleste kender nok bedst Aladdin fra
Disneys tegnefilm. Historien om Aladdin kommer egentlig fra 1001 Nat, som
er en samling gamle arabiske eventyr.
Et af dem handler om den fattige dreng
Aladdin, der finder en magisk lampe og
på den måde får fat på sultanens datter,
den smukke prinsesse.

I alt skrev Carl Nielsen næsten halvanden times musik,
og forestillingen om Aladdin blev alt for lang. Det Kongelige
Teater var nødt til at dele stykket op i to halvdele og opføre det
over to aftener. Orkestret blev placeret omme bag kulisserne,
og teaterstykket kom faktisk ikke rigtig til at fungere.
Men musikken var så god, at Carl Nielsen bagefter plukkede
nogle af stykkerne ud, så de kunne spilles til en almindelig koncert. I dag skal du høre to af de stykker, Carl Nielsen skrev til
Aladdin. Det første hedder ”Orientalsk Festmarch” og det andet
”Markedspladsen i Ispahan”.

Historien er blevet brugt af mange andre end Disney!
Blandt andet af den danske forfatter Adam Oehlenschläger
( – hans efternavn udtales cirka ”Øenslager”). Han skrev et
skuespil om Aladdin for over 200 år siden, i 1805.

Orientalsk festmarch

Skuespillet er så godt, at der står en statue af Oehlenschläger
foran Det Kongelige Teater. Men det er også et meget langt
skuespil, skrevet på vers, og det egner sig egentlig slet ikke
til at blive opført på en scene. Dengang var det faktisk almindeligt, at man skrev skuespil til at læse i sofaen derhjemme!
I 1919 ville Det Kongelige Tater opføre hele Aladdin, og det
skulle være et kæmpe show med dans og musik. Man bad
den berømte komponist Carl Nielsen om at skrive musikken. Der skulle både være mellemspil og forspil, men også
musik at danse til og baggrundsmusik, som skuespillerne
kunne tale henover.

”Orientalsk” betyder, at det kommer fra Orienten, altså
Mellemøsten eller Asien. Carl Nielsen havde engang været på
ferie i Egypten og Tyrkiet, hvad næsten ingen danskere ellers
havde prøvet. Så han havde rent faktisk hørt Mellemøstens
instrumenter og den helt anderledes måde at synge og spille på.
Det efterligner han i sit stykke. Men det vigtigste er, at musikken
er en march, som bliver spillet til et stort optog.
Sultanen har nemlig krævet, at Aladdin skal bringe ham 40 fade
med ædelsten, båret af 40 slaver. Lampens ånd tryller det hele
frem, og Aladdin følger optoget hen til Sultanen, siddende på
en elefant. Det er altså musik, der skal imponere selv en sultan!
Musikken er en march, så man kan gå i takt til den. Trommer
og bækkener larmer godt, fordi Aladdin vil vise, at han er blevet
en stor mand. De dybe toner er måske elefantens tunge trin? Da
festmarchen slutter, er optoget ankommet foran Sultanen.

37

Markedspladsen
i Ispahan
Næste stykke foregår på en markedsplads i Ispahan. I dag hedder byen
Isfahan og ligger i Iran.
På markedspladsen er der vild forvirring. Pladsen er propfuld af mennesker:
Børn og voksne fra alle verdenshjørner
og købmænd, der vil sælge og handle.
Markedspladsen er umulig at finde
rundt på. Der er ikke noget centrum
og ikke nogen retning. Alt foregår
samtidig, oven i hinanden.
Det samme gør musikken i Carl Nielsens
stykke, der beskriver markedspladsen.

Han deler symfoniorkestret op i fire grupper, der spiller fire
forskellige slags musik oven i hinanden.
Det begynder fredeligt med en enkelt gruppe, der spiller alene.
Så kommer næste gruppe oven i, og derefter gruppe 3 og 4. Det
lyder kaotisk, og det er helt med vilje. Det bliver umuligt at høre
en bestemt melodi eller rytme, for man kommer hele tiden til at
lytte efter noget af det andet, der også foregår. Først da gruppe
2, 3 og 4 igen bliver stille, er det kun orkestrets gruppe 1, der står
tilbage for sig selv.
Carl Nielsen dirigerede flere gange sin musik fra Aladdin. I
1931 skulle han igen dirigere bl.a. Orientalsk festmarch ved
en koncert med DR SymfoniOrkestret. Men inden koncerten
fik han et hjerteanfald og kom på hospitalet. Man stillede en
radio ind ved hans seng, så han kunne høre koncerten, der blev
dirigeret af en anden dirigent. Den næste dag døde Carl Nielsen
på hospitalet - den sidste musik han hørte i sit liv var Aladdin.
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Værk: Symfoni
- Af Katrine Gregersen Dal,
Dansk Komponist Forening
Hans Abrahamsen
Komponist – født 1952

Hans Abrahamsen begyndte sin
musikalske vej som udøvende musiker,
og blev optaget på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium med horn som
hovedfag. Det blev dog hurtigt bifaget
Komposition der fængslede ham, og
hans tidligste trykte komposition skrev
han som 17 årig, nemlig klaverværket
Oktober, 1969.
Hans Abrahamsen er en komponist med et højt kendskab
til såvel den traditionelle klassiske som den nyeste musiks
kompositionsteknik, hvilket kommer til udtryk i den
blanding af tradition og fornyelse, man kan høre i hans
musik. Han tilhørte tidligt den strømning man betegner
som ”ny dansk enkelhed”, men helt så enkel er hans musik
heller ikke. Den er ofte både enkel og kompleks.

Dette spændingsfelt høres bl.a. i Abrahamsens symfoni,
der er komponeret til amatørorkestret ”Euphrosyne” i
anledning af dets 100 års jubilæum 1974. Symfoniens satser
indeholder både ny enkelhedens klarhed og den klassiske
sonateforms spændinger. Man hører spændingerne mellem
de komplekse, ”mudrede” klangflader i det dybe register og
mere sarte, poetiske åndehuller, der forsøger at bryde igennem
og kaste lys over kaos.
”Det er kaotisk at komponere” siger Hans Abrahamsen.
”Jeg opstiller derfor ofte nogle spilleregler for mig selv for
at komme i gang. Det gælder om at skabe en tilstand, hvor
der kommer noget jeg ikke selv kunne have fundet på.”
I 1990erne arbejdede Hans Abrahamsen med at genkomponere
og nyinstrumentere værker af store klassiske komponister:
Bach, Schumann, Schönberg, Nørgård, Debussy og Carl
Nielsen – samt flere af sine egne tidligere værker. Han betegner
selv de 10 år som en decideret pause som komponist, idet han
på det tidspunkt var træt af at komponere noget, som i hans
ører mindede om andres musik. Han skiftede derfor spor og
gjorde det til et arbejde netop at bearbejde andres værker.
Lyt fx til eks. Carl Nielsens Klaverstykke nr. 3 og Abrahamsen
genkomposition via linket http://www.komponistforeningen.
dk/node/8540#5
Heldigvis gjorde denne pause, at Hans Abrahamsen i de
seneste 15 år har fået fornyet inspiration til igen at skrive
helt nyt, og har ændret opfattelse af det at ”låne”, ”stjæle”
og ”citere” fra andre komponister, så det bliver et positivt
element i det nye værk. Et af hans værker hedder fx Schnee
- Hommage a Wolfgang Amadeus Mozart, hvilket betyder
hyldest til W. A. Mozart.
Hans Abrahamsen er tiltrukket af traditionen og de store
komponistforbilleder. Han genbruger ikke traditionen,
men han er bevidst om sin plads i en lang musikkulturel
historie, og han husker kun forgængerne, når elementer i
hans egen musik fremkalder dem.
Hans Abrahamsen er en af Danmarks store nulevende
komponister, og verden over bestiller orkestre, ensembler
og musikere værker af ham.					
(Kilde: Dansk Komponistforenings Komponistbasen)
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