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Vandring i skoven 
Trad. langelandsk melodi, arr. Bo Holten/Tekst: H.C. Andersen

Carl Nielsen (1865-1931)
Forårssang 

Tekst: Marinus Børup

Min Jesus, lad mit hjerte få
Tekst: N.F.S. Grundtvig

•
Tre Motetter, opus 55 

Tekst fra Davids salme nr. 38, 23 & 31 
I – Afflicatus sum

II – Dominus regit me
III – Benedictus Dominus

•
Commotio for orgel, opus 58

•
Se dig ud en sommerdag 

Tekst: Jeppe Aakjær

Ny lyser løv i lunde 
Tekst: Johannes Jørgensen

•
Fællessang 

Underlige aftenlufte 
Tekst: Adam Oehlenschläger

 ca. 1 time

Program
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Kære publikum

 ”…et Menneske kommer aldrig løs 
fra sin Rod, fra alt det der ligger i 
det dybeste Leje: Barndommens og 
Ungdommens rige Kilde med det store 
Væld af Erindringer.” 

Sådan skrev Carl Nielsen til sin ven 
Thorvald Aagaard 21. september 
1930. For Carl Nielsen var de tidlige 
år uden tvivl den helt centrale del af 
et menneskes liv, hvilket han også har 
beskrevet både levende og smukt i 
erindringsværket Min fynske Barndom 
(1927). 

Carl Nielsen blev født 9. juni 1865 på 
Sortelung i udkanten af landsbyen  
Nr. Lyndelse på Midtfyn. Han var 7. barn 
i en søskendeflok på 12. Han er vokset 
op i et hjem med meget begrænsede 
midler, men med masser af musik. 
Både fra faderen, der var en eftertragtet 
spillemand, og fra moderen, der sang 
for ham. 

For at hjælpe familien økonomisk måtte 
børnene tidligt ud at arbejde. Carls første  
arbejde var som gåsedreng på godset 
Bramstrup. Han beskriver, hvordan han 
fandt opgaven både ensom og svær, ja, 
nærmest umulig, men alligevel gemte 
disse besvær ligheder i Carl Nielsens 
øjne noget af himlens og jordens poesi. 

Efter fire vigtige år som militærmusiker i 
Odense flyttede Carl Nielsen i 1884  
til København for at studere ved musik

konservatoriet. Fra da af var København 
hans faste base. Det var herfra, hans 
musik voksede, og herfra han gradvist 
indtog større og større scener. Men hele 
livet igennem bevarede Carl den stærke 
tilknytning til Fyn, og han vendte ofte og 
gerne tilbage for at gense de mennesker 
og de steder, der havde gjort så 
uudsletteligt et indtryk på ham.

Aftenens koncert på Bramstrup –  
altså netop her hvor Carl Nielsen gik 
og sled med gæssene for små 150 år 
siden – er blevet til i et samarbejde 
mellem Odense Bys Museer og DR. 
Anledningen er den nye udstilling i  
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Carl Nielsens Barndomshjem. Det lille 
hus har en helt særlig status på Fyn og er 
den dag i dag et vigtigt samlingspunkt 
for lokale såvel som tilrejsende. 

Med samarbejdet om denne koncert 
fortsætter vi desuden en musikalsk linje, 
som har rødder i Nielsens egen tid.  
De første manifestationer af DR’s kor og 
orkestre blev nemlig grundlagt som del 
af Statsradiofonien i årene, hvor Nielsens 
karriere var på sit højeste i København. 
Nielsen var selv blandt dirigenterne 
ved den allerførste offentlige koncert 
med det daværende Radioorkestret i 
1925, og i dag er hans musik en grund

bestanddel af DR’s arbejde med dansk 
musik og kernerepertoire for alle DR’s 
kor og orkestre både i Danmark og 
internationalt. 

God fornøjelse!

IdaMarie Vorre 
Museumsinspektør
Odense Bys Museer

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,

Kor & Orkestre

Kolorering: Sanna Dullaway



Carl Nielsens Barndomshjem

I marts 1878 flyttede Carl og familien 
fra fødestedet Sortelung i udkanten 
af landsbyen Nr. Lyndelse til det hus, 
der i dag er kendt som museet Carl 
Nielsens Barndomshjem. Det ligger i 
skellet mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby 
på Midtfyn – ca. 3,5 km fra Sortelung. 
Det var Carls 3. barndomshjem, men 
det eneste endnu eksisterende. Huset 
havde stråtag, men det var grundmuret 
med store vinduer, forskellige 
dekorative elementer og dertil en 
pyntelig have. Det lå ved alfarvej, hvilket 
dengang blev betragtet som et gode. 
Huset var rammen om familiens liv indtil 
efteråret 1891, da forældrene solgte 
det og de fleste af deres ejendele og 
emigrerede til USA. 

Carl boede ikke i huset ret længe. 
Sammenlagt ca. 1½ år. Men det nåede 
at gøre stort indtryk på ham. I sine 
erindringer kaldte han det ”et palads af 
sol og lys og glæde”. Flytningen fra de 
meget beskedne forhold på Sortelung 
har uden tvivl været et enormt løft til 
hele familien.   

Carl Nielsens datter Anne Marie og sønnen  
Hans Børge ved indvielsen af museet 9. juni 1956.

06 Carl Nielsen ved barndomshjemmet, 1927



Efter Niels Malers salg havde huset en 
lang række ejere, før det i 1953 blev 
købt af Odense Amtsråd. 

Oprindeligt lå huset ca. 20-22 meter 
længere mod vest. Det blev flyttet og 
genopført sten for sten i forbindelse 
med en udretning af vejen ca. 1955.  
Det har fungeret som museum siden 
9. juni 1956.

Den sidste tid er der arbejdet intensivt  
på at udvikle Carl Nielsens Barndoms
hjem fra et traditionelt museum med  
montrer og udstillingstekster på 
væggene til et levende hus med fokus 
på musikken og en hjemlig stemning. 
Ved hjælp af musik, lyde, dufte og 

spændende fortællinger via audioguide 
ønsker vi at videregive Carl Nielsens 
særdeles positive oplevelse af hjemmet. 

Den nye udstilling er støttet af Carl 
Nielsen og Anne Marie CarlNielsens 
Legat og kan opleves fra 30. april 2019.  

Carl Nielsens Barndomshjem, 
Odensevej 2a, 5792 Årslev 

Se mere: museum.odense.dk
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Marcus Creed & 
DR VokalEnsemblet

Siden 2014 har Marcus Creed 
(f. 1951) været chefdirigent for 
DR VokalEnsemblet. Han er rundet 
af den hæderkronede, engelske 
kortradition og tilhører den europæiske 
elite af kordirigenter. 

Siden 1977 har han boet i Tyskland, hvor 
han har arbejdet ved Deutsche Oper 
Berlin, været kunstnerisk leder for RIAS 
Kammerchor Berlin og fra 1998-2016 
professor i direktion ved Hochschule 
für Musik i Köln. Siden 2003 har han 
været leder for SWR Vokalensemble 
– Sydvesttysklands svar på DR 
VokalEnsemblet. Han er ekspert i både 
tidlig og ny musik og samarbejder tæt 
med barokensembler som Akademie 
für Alte Musik Berlin og Freiburger 
Barockorchester. 

”Jeg søger den højest mulige fuldkom
menhed i fortolkning og udførelse af 
musikken. Men det vigtigste for mig er 
at forsøge at gøre livet mere interessant 
for mit publikum”, har Marcus Creed 
sagt.

DR VokalEnsemblet er DR’s profes
sionelle kammerkor, der består af 18 
klassiske sangere, som alle kan optræ
de solistisk. Repertoiret spænder fra 
middelaldermusik over barok og 
romantik til danske sange og helt ny
skrevne værker. Både store danske og 
europæiske komponister har skrevet 
musik specielt til DR VokalEnsemblet, 
som er internationalt anerkendt for sin 
rene, nordiske klang.

Flere af ensemblets cd’er har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, 
bl.a. den prestigefyldte franske kritiker
pris Diapason d’Or de l’Année. Senest 
har koret udgivet cd’en Årstiderne – 28 
danske sange.

En af DR VokalEnsemblets vigtige op
gaver er at bringe den levende kor
musik ud i alle dele af Danmark. Det 
sker hver sæson ved koncerter i små og 
store danske kirker, ved workshops og 
koncerter med lokale amatørkor. På TV 
optræder koret bl.a. i Dagens sang og 
Før søndagen.
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Hanne Kuhlmann (f. 1967) er uddannet ved 
konservatorierne i Aarhus og København 
med debut fra solistklassen i 1992, samt 
ved studieophold i Paris og London.

Hun har været prisvinder ved flere 
internationale orgelkonkurrencer og 
spiller i dag koncerter overalt i Danmark 
og i Europa. Hun har bl.a. spillet i 
berømte kirker som Nidarosdomen i 

Trondheim, Westminster Abbey i London 
og Notre Dame-katedralen i Paris.

Siden 2008 har Hanne Kuhlmann 
været ansat ved Vor Frue Kirke i 
København, fra 2012 med titel af 
domorganist. Radiolytterne kan  ofte 
nyde hendes virtuose orgelspil via 
Domkirkens daglige morgenandagt, 
der transmitteres på DR P2.

Hanne Kuhlmann

Benedikte Granvig er musik formidler, 
uddannet med MA i Radio fra Goldsmith’s  
College i London. 

Hun er vært i DR P2 Koncerten 
og kan også høres som vært i P2 
Morgenmusik. Derudover producerer 
hun musikpodcasten Selvskrevet.

Scenevært
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En aften med
Carl Nielsen

Gad vide om Carl Nielsens sommersange 
kræver nogen særlig introduktion? 
Hvem kan sætte i musik at ”fugletunger 
løsnes” som Carl Nielsen kan? Eller at 
de lyse nætter slår sit sommertelt ud? At 
vi favner en solglad junidag, at hvide sejl 
på havets spejl bovner mod grønne øer, 
eller når vi tager mål af Danmark fra dets 
egne høje, når byen slider for stærkt 
på vores trøje? En klanglig hyldest til 
vores lands natur – som vist kan tænde 
en sanselig glæde hos enhver – måske 
særlig på en mørk vinterdag? For slet 
ikke at tale om hvordan han skildrer 
hjemveen i Underlige aftenlufte, så det, 
på sin egen nielsensk mådeholdne vis, 
driver af længselsfuldt vemod. 

Hvis man så til gengæld ikke synes 
at Carl Nielsens Tre Motetter lyder spor  
af Carl Nielsen, så er det ikke spor  
mærkeligt. De er blevet til under  
voldsom indflydelse af renæssance-
komponisterne Giovanni Pierluigi 
da Palestrina og Clemens non Papa. 
Det var ny musik for Carl Nielsen, da 
hans tidligere elev Mogens Wöldike 
præsenterede ham for den. Wöldike ville 
gerne have Nielsen til at skrive noget til 
sit kor, og denne – anderledes – opgave 
tændte Nielsen på. Som han skrev til sin 
hustru Anne Marie CarlNielsen: 

 ”Det er ikke Stemning, Temperament 
eller Følelse (i almindelig Forstand) det 
her kommer an paa, men noget der 
ligger over det personlige”. 

Det lader til at have været noget af en 
udfordring for Nielsen, som jo i høj grad 
havde udviklet sin egen musikalske 
sprogtone. Men også fordi han måtte 
erkende, at der var mange af sine 
kompositoriske færdigheder, han ikke 
kunne bruge til noget som helst i denne 
rene volkalmusik:  

 ”…jeg maa ligefrem undertrykke  
mange Evner i flere Retninger for at 
komme op i et højere Luftlag og nærme 
mig de gamle Mestre som svæver der, 
rene, og store som Ærkeengle ved 
Himlens Rand”. 

Man kan måske nok hævde, at der var 
noget ’stileøvelse’ over Nielsens Tre 
Motetter, men hans hensigt var ikke at 
kopiere. For som han også skrev om 
de gamle mestre:  ”Jeg efterligner dem 
egentlig ikke, jeg efterlever dem”. 

Hvad det helt præcist var Nielsen 
ville med Commotio (193031), kan 
godt give anledning til undren, men 
han ville det! Der forelå ikke nogen 
bestilling, det var med andre ord ikke 
nogen ydre anledning, der fik ham 
til at skrive for orgel. Han skrev på en 
indre nødvendighed. Og det blev til et 
ordentligt monstrum af et orgelværk, 
mere end tyve minutter langt – og dertil 
det sidste, store værk han skrev. Det 
kunne han ikke vide, men hans helbred 
var på den anden side ikke det bedste… 
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Og hvad er det så for et værk? Det er i 
hvert fald ikke til kirkebrug. Selv skriver 
Carl Nielsen – meget nøgternt – om 
værket: 

 ”Værket bæres af to Fugaer, hvortil 
Introduktion, Mellemsatser og Koda 
klamrer sig, som brede Slyngplanter til 
Stammer i Skoven, men Komponisten 
mener at videre Analyse er overflødig”

Og senere skriver han i et brev til sin 
svigersøn, violinisten Emil Telmányi: 

 ”Intet af mine andre Arbejder har krævet 
saa stor Koncentration som dette”. 

Og yderligere skrev han at opgaven 
 ”kræver Tørhed fremfor Følelse og maa 
hellere beskues med Øret end favnes af 
Hjertet”. 

Om det virkelig er tilfældet, er jo 
heldigvis ikke noget, komponisten skal 
bestemme.  

Carl Nielsen (til højre) med sin bror Albert ved barndomshjemmet, 1925
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Tre motetter

Jeg er lammet
(Davids Salme 38 vers 9)

Jeg er lammet 
og fuldstændig knust, 
jeg skriger i mit hjertes uro.

Herren er min hyrde 
(Davids Salme 23 vers 12)

Herren er min hyrde, 
jeg lider ingen nød, 
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.  

Lovet være Herren 
(Davids Salme 31 vers 22)

Lovet være Herren! 
Han har vist 
sin underfulde troskab mod mig.

Afflictus sum
(Davids Salme 38 vers 9)

Afflictus sum, 
et humiliatus sum nimis;
rugiebam a gemitu cordis mei.

Dominus regit me
(Davids Salme 23 vers 1-2)

Dominus regit me, 
in loco pasquae ibi me collocavit. 
Super aquam refectionis 
educavit me.  

Benedictus Dominus
(Davids Salme 31 vers 22)

Benedictus Dominus, 
quoniam mirificavit 
misericordiam suam mihi.
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Fællessang

Underlige aftenlufte! 
hvorhen vinke I min hu? 
Milde, lune blomsterdufte! 
sig, hvorhen I bølger nu. 
Går I over hviden strand 
til mit elskte fødeland? 
Vil I der med eders bølger 
tolke, hvad mit hjerte dølger?

Stille! stille! hisset gynger 
båden mellem siv og krat; 
sødt en mø ved cithren synger 
i den tavse, lune nat. 
Hvilke toner! milde lyst, 
hvor du strømmer i mit bryst! 
Men hvad savner jeg, og græder, 
mens hun dog så venligt kvæder?

Tidlig misted jeg min moder, 
o, det gjorde mig så ve! 
Danmark er min anden moder, 
skal jeg mer min moder se? 
Livet er så svagt og kort, 
skæbnen vinker længer bort. 
Skal jeg med den sidste varme 
trykke mig i hendes arme?

Underlige aftenlufte
Tekst: Adam Oehlenschläger — Melodi: Carl Nielsen
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Ny CD med DR VokalEnsemblet
ÅRSTIDERNE – 28 DANSKE SANGE
DR VOKALENSEMBLET
Dirigent: Bo Holten

Oplev årets gang med DR VokalEnsemblet og 28 skønne  
danske sange i klassiske arrangementer – fra Carl  
Nielsens elskede forårs- og sommersange til septembers  
blå himmel og vinterens vrimlende sneflokke.

CD’en kan købes efter aftenens koncert.

2018_DRVE_KH_Annonce version2_Årstiderne.indd   4 04-10-2018   14:54:09



Rakhmaninovs Vesper
(med DR KoncertKoret)

Trinitatis Kirke, København
10. maj kl. 19.30

Roskilde Domkirke
11. maj kl. 20.00

 

Pilgrimme & helgener
Trinitatis Kirke, København

21. juni kl. 19.30
Vor Frue Kirke, Svendborg

22. juni kl. 16.00
 

Sommer & kærlighed
Aarhus Domkirke

15. august  kl. 19.30

Vestervig Kirke

16. august kl. 19.30

Trinitatis Kirke, København
21. august kl. 19.30

 

Meditationskoncert
Roskilde Domkirke
10. oktober kl. 19.30

Aarhus Domkirke
11. oktober kl. 17.30

Københavns Domkirke
12. oktober kl. 21.00

drvokalensemblet.dk
facebook.com/vokalensembletDR

Kommende koncerter
med DR VokalEnsemblet
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DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre 

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMA AL

A AGE OG JOHANNE LOUISHANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARLNIELSENS LEGAT

KNUD HØJGA ARDS FOND

WILHELM HANSEN FONDEN

BECKETTFONDEN

BIKUBENFONDEN

DET OBELSKE FAMILIEFOND

FREDERIKSBERGFONDEN

NORDEAFONDEN

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND

Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Kunstnerisk leder & producent for DR VokalEnsemblet — Michael Emery
Produktionsleder — Cecilie Honoré
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jakob Wivel
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Per Morten Abrahamsen,  
Agnete Schlichtkrull, Lars Salomonsen, Thomas Steen Jørgensen
Tryk — DR Tryk drkoncerthuset.dk


