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TIL INDLEDNING

Musikeiis Historie visei' os — ligesom al Kunsts

Historie — Mestre, der i Ungdommen udfolder sig i

hele deres Fvlde, aabenharer al deres geniale .Evne og

kunstneriske Ejendommelighed. De er som hine Blom-

ster, der paa én Nat sj)ringer ud og lader Omverde-

nen beundre deres Pragt, beruses af deres sjældne

Duft. Saadanne Mestre vai- Mozart, Fr. Schubert, Felix

Mendelssohn — herhjemme Niels W. Gade.

Og saa er der Tonekunstnere, som udvikler sig

langsomt, i Aaringer .synes at staa stille og ikke at

finde saadanne særprægede Udtryk for deres Evner,

at deres Værker skiller sig tydelig og bestemt ud fra

andre Samtidiges — og som først kulminerer og viser,

at de ogsaa er Mestre, henimod den Alder, vi kalder

Alderdommen. Deres Kunst kunde da mere lignes

ved nærende, fuldmodne Frugter end ved straalende

Blomster. Saadanne Mestre kender Musikhistorien i

Operaens Beformator Chr. W. Gliick, og hans franske

Forgænger /. P. Rameaii, tildels i Symfoniens store

Mester Joseph Haydn, i den nyere Tid i dennes Lands-

mand Anton Bruckner — herhjemme i J. P. E. Hart-

mann.
Kan nu en Kunstner af denne Art kaldes en F'olkets

Fører?
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Visselig ikke, om man derved fcustaar den Mand,

der fantastisk eller fanatisk gaar i Spidsen for Folket,

ungdommelig, sejrsikker med vajende Faner og klin-

gende Spil. Men ogsaa den, der med harmonisk Be-

sindighed, med rolig Kløgt, som med Aarene stiger

til Visdom, viser Folket Vejen og bliver det et

ædelt Forbillede, kan kaldes en Folkets Fører. Og
særlig bliver han det, naar hans Sindelag er samstemt

med hans Nations, naar han inderlig tager Del i dens

Oplevelser, jubler med dens Fryd og Held, sørger ved

dens Modgang og Nederlag — , og naar hans Sind og

Stemning er i dyb Samklang og Samfølelse med det

Lands Natur, hvor han fødtes og lever.

En saadan Folkets Fører var ,/. P. E. Hartmann.



I.

PAA Hjornet al' l^iedgaclo og Si. Annæplads — i et

foi"længst nedrevel Hus — fødtes Johan Peter

Eiuilius Hartmann d. 14. Maj 1805; i Kvæsthusgade

Nr. 3, en anseelig Handels-Falriciergaard, der endnu

staar saa temmelig uforandret som den Gang, flyttede

han ind som ung Ægtemand (1829) og henlevede i\i^r

Resten af sil Liv, hele 70 Aar; og paa (iarnisons

Kirkegaard, hvor han havde leget som lille Dreng,

hegravedes han som næsten 95-aarig Olding. Indenfor

en saa lille Kreds hevægede Hartmanns ydre Liv sig,

og meget i)assende rejstes da ogsaa Mindesniærket

over ham — Saahyes Statue — paa St. Annæplads,

nær hans Fødested og hans Grav.

Ingen Livsførelse kan udadtil være mere konserva-

tiv, mere ligetil. Fattigt paa ydre Begivenheder, frit

for store Omslag eller Omvæltninger, ensartet, lidt til-

hagetrukket var denne Kunstners Liv; udvortes og

indvortes nøje og trofast knyttet til samme Stad, ja

til samme Bydel. Hvis man vil lægge Vægt paa den

Slags Ting, kan man ikke andet end se noget sym-
bolsk deri, ikke blot for Hartmanns lidet omskiftelige,

lidet begærende, harmoniske Naturel, der ikke var

mindre tilfreds i den beskedne Kantorbolig, end han

blev det i den LejHghed, den rige Agent indrettede til
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ham ()o hans unge Hustru i den flotte Ejendom ved

Si. Annæplads' ostlige Ende — , men ogsaa forsaavidt

som den Bydel, der er Tale om, var og er et af Kjo-

benhavns mest stal)ile og reserverede Kvarterer. Niels

(jade var jo ogsaa en god Kjobenhavner, men han
var fra det mere jævne og folkelige, men ogsaa mere
bevægelige Borgergade-Kvarter, hvis Ungdom uvil-

kaarlig foler storre Trang til at være med paa Livet

og hige bort fra de beskedne trange Kaar i Hjemme-
gaden end den, der fødtes i det fornemme, mere be-

tryggede Bredgade-Kvarter.

Der er andre Lighedspunkter mellem Hartmanns og

Gades Barndom end den fælles Kjobenhavnerhjem-
stavn. Begge var de fødte i Hjem, hvor Musiken i

Forvejen var til Huse. Men medens Gades Fader vai-

en jævn Haandværker i Musikinstrumenternes Tjæneste,

var Hartmanns Fader en uddannet Musiker, en af det

kgl. Kapels dNgtigste Violinister og tilmed Son af en

endnu større, virkelig fremragende Kunstner. Og begge

var de Ene-Børn, hægede om og kærligt plejede, ja

forkælede af deres Forældre — , men ogsaa her er en

lille Forskel: i Temperamenterne. Gade, hos hvem
Musikerkaldet nok var stærkere og mere umiddelbart

end hos Hartmann, folte tidlig og kraftig det Krav,

det stillede til ham, og han gjorde, omend i al Skikke-

lighed, en Slags Oprør imod Forældrene, da han smed
Snedkerhøvlen og forlangte at bhve Musiker. Hart-

mann, den smukke elskværdige Yndling, hvem navn-

lig Moderen skærmede for hvert ondt Vindpust — i

den Grad, at hun bebrejdende modtog ham, der paa

Hjemvejen havde faaet noget i Øjet og pintes deraf,

med et: »Ja, du gaar ogsaa altid og spiler Øjnene op!«
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han kuiulc .'ildii^ blive ii()<*(*m Oproicr, o^ slod

(liM 011(1 lor ham som del skonnesle i i.ivol al koiiime

ind i del kj»l. Kapel, fandl han s\g do^ uden Modshuid,

ja, vel Ilden Tanke om, al del kunde være anderledes

i al i*aa Latinskolevejen, som l^^ideren r{)rlan<*le del,

og som lydii* Son i al tbl^e hele den akademiske

Bane lige Hl den jnridiske Kmhedsexamen. Paa sin

Vis salle delle nalurligvis sil Præg paa ham og hans

Livsgiierning.

Disse lo i mangl og megel saa forskellige Musikere,

hidlil Danmarks ypi^crste, var kaldede lil, i)aa den ene

Side i Fællig, paa den anden ganske selvskendig og

hver med sit Særpræg, at skabe, grundlægge og hævde

del, vi kalder den nordiske Tone, det afgjort natio-

nale i vor Tonekunsl, hvortil Tiden forud kun havde

kendt spredte og spæde Spirer. Det blev dem, der hver

paa sin Vis og med sin personlige Ejendommeliglied

uden noget Samarbejde — thi dette fandt kun Sled

en enkelt tilfældig (iang i »Et Folkesagn« — bragte

den danske Musik til fuld Udfoldelse og sikrede den

R}' og Værdighed.

Det skete ikke efter nogen gensidig Aftale eller For-

staaelse; det var med andre Ord ikke en kunstnerisk

Fælles-Kamp eller Propaganda; det skete ifølge hver

af de to Kunstneres egen Trang og geniale Indgivelse.

Men det laa jo ogsaa i Tidens Aand. Det laa, som

man siger, i Luften. Den nationale Rejsning, Følelsen

af at være Dansk og Stoltheden derover var mægtigt

vokset hertillands i de første Aartier af det nittende

Aarhundrede. Forst efter Englands Overrumpling i

1801 og Flaaderov i 1807, siden og maaske endnu

mere i Modstanden mod og derefter i Kampen med de
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tyske Oproiselementer i Slesvig-Holsten. De samme
Aarlier, der havde vakt og hærdet den danske Pa-

triotisme, havde snart ogsaa fremkaldt Foleisen af

en Samhorighed med det ovrige Norden — overfor

Svenskeine gik al det gamle Nag i Glemme, og navn-

lig de akademiske Kredse paa hegge Sider Sundet

følte sig som »Brodre«. Denne Epoke, der hegyndte

som den vakte Nationalitetsfølelses, omfattede senere

ogsaa Skandinavismen. Og det var dernæst — hvad

atter havde sin Oprindelse i det anførte — en Gennem-
hrudsperiode i Digtekunsten. Det var Romantiken, der

slog igennem og beaandede den første og største

danske Skjald Adam Oehlenschlåger. det var de na-

tionale Roreiser i Aarhundredets Begyndelse, der greb

ham ligesom den unge Gnindtuig. Det var den Periode,

der kaldes Guldalderen i dansk Litteratur.

Under disse Forhold kom Kunstnerkaldet til de to

unge Musikere, vi her omtaler. Hos (iade kom det

som en stormende Brusen (i hans »Ossian-Ouverture«,

hans c-moll Symfoni: »Paa Sjølunds fagre Sletter«)

en Brusen, der saa at sige ganske tog Vejret fra ham
som fra en forundret og beundrende Samtid og som
egentlig magtstjal ham saaledes, at han Aar igennem

nærmest gentog sig selv, sine ungdommelig brusende

Udbrud og havde svært ved efterhaanden at finde sin

egen, dybest inde ejendommelige Tone. — Hos Hart-

mann kom det som en sagte Susen, et forsigtigt Frem-

stod i den Retning, der laa i Luften og som ogsaa

havde bevæget hans Sind, og saa en skv Trækken-

sig-tilbage igen. Næsten umærkelig for ham som foi-

andre opstod den nordiske Tone i hans Musik —

,

men saa voksede den ogsaa til Gengæld siden hen



mere o^ mere, rijijti^nok langsomt og besindig, men
sikker! og bevidst; linn mistede aldrig — som (lade

Troen paa dens Berettigelse og dens Fruglbarbed.

Den fyldte stadig stivrkere lians Sjæl og Sind og den

endte bos Hailmaini som en Brusen, ikke mindre

niiegtig end i (lades L'ngdomsværker; ja, nok saa

dybt og baandlast blev denne Tone lilsidst ristet i hans

Manddoms- og Alderdomsværkersom nogensinde i Gades.

Den langsomme, sindige Gang benimod et stort

Maal, den lolige Skriden frem ad Vejen, ofte med
mange Svinkeærinder, der gør det vanskelig at følge

eller fatte Hovedlinjen, er betegnende for Hartmanns

Kunstnerliv. Det synes, som om ban tidlig er blevet

sig bevidst, at et langt, sjældent langt Liv, vilde blive

ham beskaaret, saa at ban kunde give sig gode Stun-

der undervejs og aldrig bebovede at blive urolig eller

fuld af Hast for al naa Maalet, der vel oprindelig uty-

deligt^ men efterbaanden mere og mere klai't stod for

bans kunstneiiske Bevidsthed.

Heller ikke mente ban det nødvendigt at bruge

store Ord, raabe op eller lade raabe op for sig. Han
lod ikke slaa paa den store Tromme for sig og sit

Værk; han gik sin Gang rolig og besindig, havde i

alle Maader god Tid. Indenfor de snævre ydre Græn-
ser, vi har nævnt, bengled hans Liv som et klart, rin-

dende Vand, sjælden kruset af Sorger end mindi'e op-

pisket af Modgang eller Kampe. Et Liv saa langt som kun
ganske faa kendte Musikeres, i stadig fremadstræbende

Arbejde, saa at sige til de sidste Dage, flittigt og

pligttro i stort og smaat helliget Kunsten, forbilledligt

i dets Fjærnhed fra, ja. Ukendskab med alt forlorent

eller udvendig blændende, ærligt, ægte og ydmygt i

hver af dets Faser.



II.

SKØNT Hartmann, som vi har set, ikke l}lev Musi-

ker i Kraft af Brud med sin Slægt eller de hjem-

lige Forhold, er det dog sandsynligt, at han ret lidlig

har været klar over, hvad der skulde og maalte blive

hans Livs Kald og Indhold. I hvert Fald senere hen

vidste han trods al Blidhed, Velvilje og Imøde-

kommenhed i hans Væsen særdeles vel, hvad han

vilde; sin Vilje havde han ubeskaaret i Behold; selv

om det syntes, at han veg til Side eller bøjede af,

havde han sjælden tabt sit Maal af Syne og foi'stod

nok saa læmpelig at naa det tilsidst.

Tilsyneladende gled han imidlertid som" af sig selv

og efterhaanden ind i Musiken. Han var jo født i en

Slægt, der Led efter Led havde avlet ^lusikere. Tysk

var Slægten af Oprindelse.

I Aaret 17()2 kom hans Bedstefader Johan Ernst

Hartmann første Gang til Danmarks Hovedstad. Denne
Musiker tilhørte det Ploenske Kai)el, der saa at sige ved

Arv var tilfaldet den danske Konge {17()1). wSelv var

han født i Gross-(ilogau i Schlesien og tidlig kendt

som en foilrinlig Violinspiller, ansat dels hos Fyrst-

biskoppen i Breslau, dels i det lille hertugelige Kapel

i Budolsladt. De Ploenske Musikeres Besøg og Med-
virken ved kjobenhavnske Operaforestillinger gentoges
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(Icl loI^tMidc A.ir, c)^ iMuloli«^ i Sepleriiher 17()7 ;m-

sallos »(l(Mi loiluMi vaariio Koncert niesltM' i IMiicn« som
foisic llof-Violoii her i SUulen, o<> iiiesle Aar opiiaaedc

han Konceilinesterlillen, dcv ved denne Lejliglied foi-

sle (lani^ anvendtes i del ki*!. Kapel. I denne Stilling

som Orkestrets b'oistemand lorl)lev han til sin l)od

(1793).

Denne ældste Hartmann herte Christian VJI at sj)ille

Violin, men havde rigticjnok en llinkere Kiev i den

unge Dansker P. M. Lem. et al de forsle hjemlii>e

Violin-Talenter, 04^ (ii'imdlægger af en Skole l'or Violin-

spil; ogsaa den hl. a. af Oehlenschlager saa skattede

danske Komponist af Balletter og Syngestykker (Jlaiis

Schall var en Tid lang Hartmanns F^lev. Sin lyske

Afstamning slog denne snart en Streg over og sogte

dansk Indfodsret, og hvor lerlig han mente det med
sit nye Fædreland, h'emgaar af hans Kom})ositioner

til danske Sangspil. Det viser sig, at han ad Veje, som
ikke kendes — muligt, al Vennen Johs. Ewald viste ham
dem — er blevet foi-trolig med den af Datiden kun lidet

kendte og vurderede danske Folkevise og dens Melo-

dier. Egentlig brod han sig ikke om at skrive

denne Sangmusik. Orkestret var hans Lyst og Inter-

esse; han dirigerede Konceilerne ved Christian Vils

Hof og Aristokratiets Koncerter, der holdtes paa Kob-

magergade i det nuvan-ende Posthus (senere i)aa

Kongens Nytorv i »Gjethuset« ) og han komjjonerede

helst for Instrumenter; 1778 skriver han: »det har

aldrig været min Hovedsag at befatte mig med at

sætte Musikken til Syngestykker«. Alligevel blev det

netop saadan Musik, der gjorde ham kendt og be-

varede hans Navn. Han blev nemlig som Ewalds Ven
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den, der satte Musik til saa berommelige Stykker i

den danske Litteratur som »Balders Død« (1779) og »Fi-

skerne« (1780), en Musik, der vel ikke viser nogen

genial Selvstændighed, men vidner om, hvorledes hån
har forstaaet Tidens store Reformator Glucks Bestræ-

belse for at lade Digtningen og Dramaet komme til

deres Ret gennem Musiken og, hvad der her endnu
mere interesserer os, i Numre som Valkyriernes

Sang og Liden Gunver-Visen om den nys berørte

Fortrolighed med dansk Folkevisetone.

Som bekendt forekommer i »Fiskerne« Kong Chri-

stian stod ved højen Mast. I den Hartmann'ske Slægt

har man stedse holdt paa, at Johan Ernst har kom-
poneret Melodien dertil, og Sønnesønnen slap ikke

Troen derpaa, trods det der efterhaanden — særlig

af A. P. Berggreen — oplystes om, at en anden

(Juristen D. L. Rogert) skulde have skrevet Me-
lodien; Familietraditionen beretter, hvorledes Koncert-

mester Hartmann, der om Sommeren boede i Fredens-

borg, derfra vandrede til Espergærde, hvor Johs.

Ewald den Gang havde sit Bosted (paa den nuvæ-
rende Stockholmsvej eller rettere Stakholmsvej), for

at forhandle med Digteren om Musiken til »)Fiskerne"

og deriblandt til »Arien« Kong Christian stod ved højen

Mast. Spørgsmaalet om den ældste Hartmanns Faderskab
til Melodien er behandlet udførligt af Angul Hammerich i

hans Bog om J. P. E. Hartmann. I den Form, l^yvori Melo-

dien er blevet Folkets Eje, skyldes den i hvert Fald

kun for en mindre Del den gamle Hartmann.

Denne samme Musiker var iøvrig ikke egentlig

fulgt af Heldet. Fattig og trykket af en stor Børneflok

var han, ret tidlig blev han legemlig svækket og var
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m.'iMsUc som I'\)1l>o diM-af saa ilde sU'dt i peii^'elii^

llonsoondo, al han s()<»te AUUord iiumI sine Kicdilorer.

Dt'l U^I. riicaleis o^ Kapels daværende (llief Xuniscn

skrev i den Anledning til en al" dem: »llarlmann har

næslen ikke del, han kan o|)holde Livel ved«. Den,

der er fattig og svag og dertil en beskeden Natnr —
hvorom en Artikel i »Adresseavisen« (April 177(S)

vidner, hvori Koncertmester Hartmann lager Afstand

fra den Hos, man paa F'orhaand har villet yde ham
og hans Komposition — , han fanger sjælden Lykken

og iiar vanskelig ved at gribe Heldet. Det var ikke

muligt at samle tilstrækkelige Subskribenter til Udgivel-

sen af Musiken til »Balders Død« og »Fiskerne«, og

af samme Grund blev mange Kompositioner for Vio-

lin — alene eller i Forbindelse med andre histru-

menler — ja, hele Symfonier fra Hartmanns Haand
liggende i utrykt Stand. Mislykket var ogsaa Hart-

manns Forsog paa at grunde et Musikakademi i Kjø-

benhavn, og da en Kantate af ham skulde opføres

ved »Enighedsselskabet«s Stiftelsesfest, udeblev uge-

nert et Par Skuespillere, der skulde assistere; de var

taget udenfor Byen for at more sig ved et Væddeløb
mellem to Hurtigløbere! Saa lidt Navn og Autoritet

havde den fattige Koncertmester altsaa den Gang

vundet i sit selvvalgte andet Fædreland, at man uden

videre kunde byde ham sligt. Men Eftertiden har gi-

vet ham Oprejsning — den har helliget ham mere
Opmærksomhed, vist ham større Agtelse, ikke blot

som den første Haiimann paa dansk Grund, men og-

saa som den ældste danske Komponist af Syngespil,

af en Musik til den herlige Ewalds Digtninge, hvori en

national Tone anes oo hvori en Sti-æ'ben eflei' en
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harmonisk Fylde spores, der — hvad man har Vid-

neshyrd om — faldt en Samtid for Brystet, som i

den Henseende havde magre Begreher og heskedne

Fordringer. Os interesserer hin Johan Ernst Hart-

mann som vor Mesters Bedstefader, som den til hvem
det musikalske Anlæg kan føres tilhage og den, der

havde en tidlig Sans for den nordiske Klang, som
Sønnesønnen jjragte til fuldt Gennemhrud. Bedste-

faderens Vanskæbne og noget sortseende Livssyn kom
vor Hartmann ikke til at dele, men hans Beskedenhed

gik i Arv; han betegner sig selv som en Mand, »der

kender sig selv og ikke er indtaget af sig selv« — Or-

dene kunde passe paa Sønnesønnen! Han var bekendt

som den ^hisiker, dej' aldrig skilte sig fra en Kom-
position uden at have gennemar])ejdet den, omkom-
poneret og filet paa den til det sidste. Ogsaa dette

kunde vel siges om hans berømtere Barnebarn. —
Johan Ernst Hartmann døde 1793. Hans Søn August

Wilhelm, der var født 1775, fulgte Faderens Spor, for-

saavidt som han blev Violinspiller og Medlem af det

kgl. Kapel; ved Siden deraf var han senere Organist

og Kantor ved Garnisonskirken. Men Navn som Kom-
ponist fik han ikke. Han var en dygtig Musiker og

besad efter sin Sons Udsagn ikke almindelige Evner

for Komposition, men saa store, at de uvilkaarlig drev

ham til at træde offentlig frem dermed, var de i hvert

Fald ikke; atter hos ham gjorde den Hartmann'ske

Beskedenhed sig gældende. Sønnen har jjenyttet en

Vals af ham i sin Musik til Holbergs »Kildereisen«,

og endnu som ieldre Mand holdt han af at spille en

Klaversonate af Faderen, som han satte megen Pris

paa. Om August Wilhelm Hartmann, der førte en
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lill)a^clrukk(Mi TilvaTflsc, vides iovri«^, al lian \ar en

slræn^l |)li^l()pr\hl('n(l(.' Mand, en ii()<>el alvoiiifj; Na-

tur, o^ al Sonnons l'ddannolse ()<f h'ronilid i lioj (liad

laa ham paa lljærlo.

Hans lliislru (Christiane Frederikke Petræa Witlendorf

var fod I 1778 i Firdcnsborn; her vai" liendes h'adei'

Kantoi" ved SlolsUirken, medens Bedstefaderen havde

vieret ()r<i;anisl i Kolding. I hegge Ægtefællers Aarer

randt der saaledes Musikerhlod, om end af forskellig

Styrke, til Gode for deres Dreng. At han, der hlev voi*

mest danske Komponist, ogsaa paa Moderens Side

stammede fra tysk Slægt, er sandsynligt (Navnet tyder

derpaa), men vides ikke bestemt.

Madame Hartmann, en god og brav kjøbenhavnsk

Husmoder, der skabte Husbond og Søn et smukt, om
end tarveligt Hjem, var »en elskelig Kvinde«, hvem
Sønnen hang særlig ved — ligesom hun, hvad vi alt

har hørt, hægede om, ja forgudede sit eneste Barn. At

hun har nydt adskillig borgerlig Anseelse, frem-

gaar deraf, at hun efter sin Søster valgtes til

Wartfrue (o: en Slags Guvernante eller Opsynsdame)
for den lille Prins Frederik — senere Kong Frederik

d.VII. Af denne Grund fulgte den Hartmannske Familie

i nogle Aar med Hoffet, havde om Vinteren Bolig ])aa

Amalienborg, om Sommeren i en Sidebygning til Sorgen-

fri Slot i Lyngby. Og Sønnen Peter — det var i Barn-

dommen Drengens Kaldenavn — blev ganske naturlig

den kun et Par Aar yngre Prins' Legekammerat.
Krigslege var de mest yndede; Fæstninger byggede de

og ])arrikaderede Slottets Værelser med Sofaerne. En
Dag, da Prinsens Fader — senere Christian d. VIII

— vilde se, hvad Drengene tog sig for, kom han midt
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oj) i tieres Krigsleg, og Peter Hartmann gav ham
uforvarende et Slag med en Stok lige i Panden, saa

Prins Christian maatte stoppe Legen med et: »)Er du gal

Dreng, vil du give mig et blaat Øje!« — Paa Prins

Frederiks Fødselsdag i Efteraaret forlagdes Krigs-

skuepladsen til den herlig brogede Sorgenfri Park,

hvor Lakajerne maatte samle Sække fulde af Kasta-

nier, der agerede Skyts. Disse 6te Oktober-Kampe,

hvori jo ogsaa andre af Egnens Drenge deltog, fort-

sattes til Prinsen og Hartmann var blevet halvvoksne

Fyre. Og Venskabet mellem de to holdt sig — trods

deres forskellige Naturer — Livet igennem. Fælles for

dem var i alle Fald Kærligheden til Fædrelandet; og

det har sikket været med bevæget Sind, at Hartmann
gik til at skrive Sorgekanlalen over sin fordums Lege-

kammerat, Kongen, der dode i en Stund, der var

mork og skæbnesvanger for Danmark.

Hartmanns Barndom faldt jo iøvrig i Frederik d. VI's

nøjsomme og lidet begivenhedsrige Tid. (ianske vist

mente han dunkelt at kunne mindes den ene store

Begivenhed: Kjøbenhavns Bombardement-; en MiUtær-

begravelse og Familiens Flugt til Amager bevaredes i

hans Erindring, men dybere Indtryk kunde selv dette

dog næppe gøre paa en Dreng paa et Par Aar. —
Kjøbenhavn var jo den Gang en ringe By uden Im-

pulser, uden store Adspredelser, nærmest en Provinsby

at regne for. De ensartede Foi-lystelser var Turene til

Frederiksberg for at beundre Kongen, der sejlede om
i Havens smalle Kanaler iført Admiralsuniform, eller

til Gyldenlund (nu Gharlottenlund) til Fods ad den

sandede Stiandvej. Men for vor Yngling var der

endnu en — og det den vigtigste — Adspredelse: Mii-



Peter Hartmann med sin Violin.

(Silhuet fra Drengeaarene).
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siken. \)c\\ dyiUedos i dcMi lille Knnlorranillic, hvor

ModcMcMi skoni ikke e<»cMilli^ miisikiuioveiHle, saii^ saa

simikl for l)rtMi<<tMi, al del fjorde vari<^l Indlrvk paa

ham, og hvor Faderen samlede Musikere om sig, der

sj)illede Kvartetter — , snart havde Drengen drevet det

saa vidt paa Violinen, at han kunde tage en Stemme
med deri, og foruden Ilaijdn og Mozart og l'idens Fa-

voriter som OiisloiD og Fesca, dyrkedes særlig den nys

opdukkede Louis Spohr, hvis fine og følelsesfulde Mu-

sik straks tiltrak den unge Hartmann og henge skulde

hevare' sin Magt over hans Sind. Men ogsaa ovre i

Kirken var der jo Lejlighed til at nyde Musik, naar

Faderen spillede Orgel og Koret sang, og allermest

sjxendende var det vel, naar han fik Lov at følge med
i del kgl. Kapel, hvor han kunde lytte til de mange
Instrumenter og beundre de mærkelige og interessante

()])eraforestillinger. Var det da underligt, at Peter

Hartmann selv fik Lyst til at dyrke Musik? Som han

en Gang har udtrykt det: det var hge saa naturligt

som at der maa hænge noget Latin ved Stygotii Tje-

ner Jane. eller at »Sønnen af en Vaagekone gemen-

ligen bliver en Vaagekone«.

Med andre Ord, uden at vise sjældne eller opsigt-

væ^kkende Evner, uden at være noget »Vidunderbarn«,

begyndte han sin Musikdyrken og lærte at spille Violin

og Klaver af sin F'ader, senere af en Broder til den

kendte Komponist Frøhlich, (der skrev Musik til Bal-

letterne »Valdemar(( og »E^rik Menveds Barndom«,

hvori forekommer den bekendte »Riberhusmarsch« over

Folkevisemotiver), og af en Kapelmusikus, den udmær-

kede Bratchist Foght. At lære Drengen Musikens Theori

eller Kompositionslære, tænkte Faderen ikke paa; men i
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den unge Peter Hartmann »kriblede der noget«, som
han selv sidenhen forklarede det: Lysten til selv at

frembringe Musik. I det opbevarede Fragment af Hart-

manns Selvbiografi, der indleder Ang. Hammerichs
Bog om ham, staar hans første lille Melodi, som den

gamle Mester altsaa ikke glemte trods de mange Aars

Forlob. Den angaar — hvad der i disse Tider lyder

meget aktuelt! — et »Brodmærke«, og har den for en

saadan Barnekomponist lille Mærkelighed at staa i ^/2

Takt. At Faderen ikke havde særlig Tro paa sin Søns

Komponistævner, eller i hvert Fald langt fra ønskede

at opmuntre hans Lyst i den Henseende, beviser den

ofte fortalte Anekdote om, hvorledes han overrasker

Drengen, der officielt er ved Lektielæsningen, i Fivrd

med at lægge et i Smug nedskrevet Musikstykke til

Tørre paa Kakkelovnen, og efter at have set lidt paa

Noderne, rækker ham Nodebladet med de ironiske

Ord: »Her er din Komposition, min Dreng, den er

tør!«. Ligeledes var det ham, der brat kasserede en

hel Sonate, som Sønnen havde skrevet og viste ham.
»ToiTe« har disse Musikstykker sagtens ogsaa været,

thi den Betegnelse kunde gælde for ikke saa lidt af,

hvad Hartmann skrev i sine første Ungdomsaar. I

hvert Fald var det den gamle Hartmanns bestemte

Mening og Vilje, at Musiker af Faget skulde Peter

ikke være, enten han nu ikke ansaa hans Ævner for be-

tydelige nok, eller fordi han efter sin Sla^gtserfaring

vidste Besked med en kjøbenhavnsk Musikers trange

Kaar. Og det kom altsaa ikke til nogen Familiestrid

i den Anledning; sønlig lydig fandt Peter sig i at gaa

den studerende Vej: fra Hr. Tikjobs Institut i »Haabet«

i en Baggaard i Gothersgade, flyttedes han paa en
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Kaail oviM" i H()r<>(.M(ly(lssk()kMi (i Klaiehodenu'), livor

(len iidrnuMkode l'ilolo^ Nielsen lieiskode som en

slien^ o^ eltei llarlmanns Mening ikke upartisk Hek-

tor, o^ iivor lian kom til at sidde j)aa Bænk sammen
med Søren Kierkegaards Broder Peler, den senere

Aall)or<iier-Biskoj), o^ Kohherslikker (demens' '^øn Ajax,

der l)e^^e blev hans Venner for Livet.

Men nieie o<i; mere rorte det sig i Drengens Sjæl.

Piihertelsakleien var inde, og det forste Sværmeri oj)-

slod l'oi- en ung og yndig Kobberstikker- Datter, der

boede paa Charlottenborg og meget villig kom til

vSyne ved Vinduet, naar den smukke unge Hartmann
viste sig i (laarden med sin Ven Clemens, der ogsaa

havde hjemme paa (Jiarlottenborg. Platonisk forblev

dog Sværmeriet, da Peter Hartmann end ikke op-

naaede nogensinde at veksle et Ord med den Tilbedte.

Stærkere voksede samtidig Kunstnertrangen; wSpillet

dreves med Iver og F'remdrift, og snart maa Faderen

have faaet mere Respekt for sin Sons Begavelse, thi

han lod ham gærne fantasere paa Orglet ovre i Gar-

nisonskirke, ja, endog erstatte sig som Organist ved

Gudstjænesten.

Disse Timer ved Orglet fik en uanet Betydning for

den unge Hartmann. En Dag var Weyse tilstede i Kir-

ken, og saa talentfuldt havde denne Skoledreng efter

hans Mening fantaseret paa Orglet, at Weyse straks

gik til Fader Hartmann og lagde ham })aa Sinde, at

hei- var Ævner, som man ikke turde unddrage en

gi'undig Uddannelse. Weyse — det var den (iang en

mægtig Mand i Kjobenhavns Musikverden; hans Ord
kunde man ikke sidde overhørig. Den gamle Hart-
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maiin lo^ seh folkelig Hensyn til dem, fbrsaavidl som
han lod Uiengen komme ud af Skolen for at der

kunde blive mere Tid til et systematisk Musikstudium.

Men Student skulde Sønnen være, han fik privat

Undervisning, og uden at vige et Fjed ha Pligtens

Yej læste han videre saa flittig, at han allerede 17

Aar gammel tog sin Studenterexamen med en smuk
1ste Karakter. Ved Siden af Bogstudierne havde der

endda været Tid for ham til at naa saa vid I som
Violinspiller, at han kunde optræde offentlig, saaledes

i »Selskabet til Musikens Udbredelse«, hvor Peter

Hartmann udførte en Dobbeltkoncert sammen med
sin senere Kunstfælle Aiiyiist Boiirnoiwille. Og Musik-

studiet var drevet under Weyses »værdifulde og ind-

gribende Vejledning« (som Hartmann selv skriver i

sit vita i Anledning af Æresdoktor-Udnævnelsen 1874);

Weyses Elev i egentlig Forstand blev han dog næppe,

men en kær og jævnlig Gæst vai- han i den gamle

sære Pebersvends Hjem i Kronprinsessegade, hvor

han i alt Fald har modtaget mangt et godt Raad og

ofte maaske med Forbavselse har faaet. kuriøse Ud-

sagn om Musik og Komponister al høre.

Selv har han erklæret sig for Autodidakt. Gottfried

Webers »Harmonilære« og det nye Testamente var i disse

Aar hans kæreste Aftenlæsning paa Sengen, og ved at

undervise en musikbegavet ung Søofficer lærte han

selv grundig Musikens Theori. Kun i Orkestrationen

fik han Vejledning af den da kendte Musiker, der al-

tid kaldtes Blinde-Jensen; iV. P. Jensen hed han,

blind fra Bai-n var han, og blev Organist ved St. Petri

Kirke; han levede fra 1802—46 og ansaas for at

være en. ikke helt ringe IMusiker. Det blev ham bl. a.
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()\ t'i(li;i^('l .-il skii\c MiisiktMi lil Oelilcnschlii^ers »\'u'-

riii^eiiu' i Mykla^aaid« — derlicn liorer Melodien lil:

SUrrLc ni sUtndc, der visl endnu syndes i Skolei'ue

, som viser no<^le (llimt af en I'^olkevise-Tone, der

kan hav(> skaael ned hos I Minde-.Iensens rigere l)egavede

l-:iev.

Kilers lijltcdc den unge Hartmann sig frem. Han
lagde Mierke lil den Sangens Kunsl, som føisle (lang

for Alvor hley dyrkel lieHijemme under Italieneren

(i. Sibonis Foreiskal) — , lian var ingenlunde uimod-

tagelig lor den italienske Opera-Musiks Sodme, vel

heller ikke uberørt af den Italiener-Begejstring, dei'

snarl kom til al dominere i de højere Kredse i »Kon-

gens Kjohenhavn«. Og han forstod meget godt — trods

Modsietningsforholdet mellem de to Kunstnere — at

vivre Sibonis Ven samtidig med at være Weyses
1 .ærling.

Og han lyttede til Kiililaas brillante flydende Ud-
tryksmaade og hans flotte klingende Orkester,, ikke

mindre end til Spohrs følelsesfulde og mere sart-

slemte Musik.

Men selv stod han endnu paa Valgets Standpunkt,

i sine Kompositioner fulgte han snart et, snart et an-

det Forbillede. Sine første Frembringelser — saasom en

Fløjtesonate, en Klaver-Violinsonate, en Klaverkvartet

— formede han let, sikkert og flydende, vel nærmest
efter Kuhlaus Forbillede, med et Formtalent, som efter

hans egne Ord »siden hen glij)pede ham«. Som
kontrapunktiske Studier var anlagt nogle Arbejder i

kirkelig Stil, en Ouverture for Orkester og Orgel, en

Kantate (»Orglets Pris« af Oehlenschlåger, skrevet til
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en Kirkekoncert, der loi-anstaltedes for al skafle

Penge til Orglets Istandsættelse).

Alle disse Arbejder er Udslag af Lysten til at skrive

løs, naar Lejlighed gaves, og af den rigtige Følelse af,

at det galdl at gøre Aanden og Haandeii smidige og

letløbende. Nogen Personlighed, noget kunstnerisk

Fysiognomi linder vi ikke deri. Vi har Lov til at tro,

at Hartmann snarere har givet sine personlige Følelser

trit Lob, har søgt Udtryk for sine ungdommelige

Uromme, naar han sad pmi Orgelbænken og lod sig

inspirere af det mægtige Instrument med dets mange-

artede Klange. Og i disse Orgelfantasier tør vi tro, at

han først dristig har ladet nye ejendommelige Musik-

idéer komme til Orde af det Præg, vi kalder det »nor-

diske«. Ti det maa være paa Grundlag af disse Fan-

tasier — langt snarere end de skrevne studiemæ^ssige

og ofte »tørre« Kompositioner — , at Weyse, der vel

undertiden har hørt dem uden den unge Musikers

Vidende, kunde sige de bekendte Ord, da man i)ad

ham skrive Musik til Oehlenschlagei's Digt »Guld-

hornene« : »Næ — gaa med den Bestilling til Hart-

mann,med den kommer Du akkurat lige ind i hans Daglig-

stue«. Det var forsaavidt rigtig nok set at \\'eyse.

Musiken til den melodramatiske Bearbejdelse af »Guld-

hornene«, der »bestiltes« til Skuespillei" Wiiislous

Aftenunderholdning (1832), og første Gang ledsagetle

den berømte Skuespiller N. P. Nielsens jiragtfulde

Fremsigelse af Digtet, er det første Vidnesbyrd —
blandt Hartmanns nedskrevne Kompositioner — om
hvad der gærede i ham, og hvad Retning hans Musik

siden hen i højere og højere Grad skulde tage.
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DER er noget smukt og syni])olsk i, al denne Musik

knyttedes til et Oehlenscliliii^ersk Dii^t, ti den

uni^e stille Kunstnei" var tidlii> en l)e^ejstret Tilliænger

af den store Digterkoni>e; og det er mere end sand-

synligt, at det har været Oehlensehlagers Digtning, der

Ira Begyndelsen af har vakt de nordiske Dromme hos

ham og bevæget hans Sind for den nationale Poesi

med dens Syner ind i Nordens Oldtidsdigtning.

Men iovrig er det rigtignok et spagfærdigt, nærmest

forsigtigt og nolende Forsog paa at genkalde Norden

i Tonekunsten, der moder os i Musiken til »Guldhor-

nene« ; ikke som i Oehlenschliigers Poesi et svulmende

dristigt Udbrud. Denne Poesi blev jo skrevet som i

et Slags digterisk rabies (Raseri), i en oprort Stemning,

paa Trods næsten — for at vise H. Stefj'ens, at Oehlensch-

låger var Digter. Alt, hvad der gaM^ede i dennes unge

romantiske Sind, skulde have Atlob deri, og sandelig

om det ikke undertiden gaar lidt løbsk og tummelumsk
til i Digtet med al denne blussende Voldsomhed og

hidsige Hast. Hidsigt blev Digtet ogsaa, fordi det paa

sin Vis var et Undsigelsesdigt til det 18de Aarhundre-

des forstandsmæssige Poetiseren ; fordi det var en haard

Dom over Tidens nogterne Aandloshed og Ligegyl-

dighed overfor de ophojede og folelsesfulde Ting, der
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lyhlle Digterens Sjæl og Tanke. Saa nordisk som
Stoffet var Digtet maaske heller ikke i Et og Alt — i

nogen Grad var det ialtfald undfanget under Indflydel-

se af tysk Poesi.

Til alt, hvad der saaledes rummes i »Guldhornene«,

staar Hartmanns Musik, der skreves tredive Aar efter

Digtet, ganske sikkert lidt tort og vel behersket. Den
er klai-, præcis og kortfattet; man synes, den skyldes

et godt juridisk Hoved, men den flyder ikke over alle

Bredder, som Oehlenschlågers Digterord undertiden gør

det — tværtimod. Den er korrekt og smagfuld, vel-

tilpasset til at støtte Digtet og øge Stemningen ved

dets Fremsigelse, men nogen Hidsighed eller Oprørs-

aand mod Tidens Smag eller den hidtidige Kunstretning

hærer den ikke Spor af; der er endda deri lidt theater-

mæssig-banale Passager, satte for Tidens Yndlingsin-

strumenter i Orkestret, Passager, der godt kunde skyl-

des f. Ex. en rr. Glaser eller en lignende Musiker af den

gamle Skole, som Hartmann just var kaldet til at sætte

fra Tronen. Dog ved Siden heraf var der i denne

Musik Toner, som Samtiden straks lagde Mærke til,

som øjehlikkelig fangede Dagblads-Kritikens Øre, fordi

det var nye Toner i et saadant større Instrumental-

stykke — Toner, der havde Berøring med den danske

F'olkevise, som man nu havde lært at kendt og skatte,

og med det nationalbestemte i Weyses Romancer.

Da »Guldhornene« fremfortes ff)i'ste Gang med Hart-

manns Musik, var Komponisten allerede blevet juridisk

Kandidat. .Juraen havde han valgt som Studiefag,

næppe af nogen indre Trang, men som det mest neu-

trale Fag og som det, der giver flest Chancer for et

Levebrod — hvad jo var Faderens Mening med, at
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(leii im.L>t' 1 lailinaiiii skulde stiidorc , men al <lcn

juridiske Tiieninii; lik sin Belydniii^ for hans |)ers()n-

lii^e rdvikliuii; er udenfor 'l'vivl, ja man ior niaaske

endofji mene, al den ofifsaa har l)el\(lel nogef for ham
som Komponisl — i Retnin(> af Tankeklarhed og præ-

eisl Udiryk.

Harlmann har i sin Livsojilegnelse udtalt, at han

hvad Logik angaar, skyldte sin dyglige juridiske Manii-

duktor overmaade meget, og da man en (lang spø-

gende sagde lil denne Jurist, at lian dog ikke kunde

tilskrive sig .Kren af, hvad Harlmann kunstnerisk var

bleven lil, lod hans Svar: »Ja, det kan De sgu ikke

vide; hvilken Indflydelse fornuftig Tienkning og sund

Logik har haft paa ham og hans Kunsl, véd hverken

De eller jeg!« — og hertil føjer Hartmann selv disse

Ord: »Hvor havde han ikke Ret i at fremhæve den

Indflydelse, som Øvelse i sund og følgerigtig Tænkning

kan og bor have ogsaa paa Kunstfrembringelser«.

Sin Examen log Hartmann med (ilans i Aarene

1827—28. Det førstnævnte Aar var han blevet ansat

ved Kjøbenhavns første Musikkonservatorium, del af

Siboni oi)rettede, og dér betroedes det den 22aarige

Musiker at undervise baade i Klaverspil, Musikens

Theori øg — i Sang! Ikke nok hermed overtog han

Aaret efter sin Examen Faderens Stilling som Organist

ved Garnisons Kirke. ))Den lille Organist med den

store Gage«, kaldte Weyse ham — skont Gagen sande-

lig ikke var imponerende (200 Rdlr. aarlig). Faderen

blev ved Kirken som Kantør øg Klokker, og saaledes

arbejdede de to en Aarrække Side om Side i samme
Kirkes Tjæneste. Og endelig blev Hartmann saa Em-
bedsmand! 1828 udnævntes han til SekrelæM- ved*
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»Den borgerlige IndrulleringskommissioiKf. »Sekretær

, Hartmann« er i mange Aar den Titulatur, han i Skrift

og Tale nyder i Kjobenhavns Kunstverden; og saa lidt

man end skulde tro, at denne Stilling kunde tilfreds-

stille ham og hvormeget den end røvede Tid for den

meget optagne, ])eholdt han den med Pligttroskab og

Konservatisme, saalænge det var mulig, det vil sige lige

til selve Indrulleringskommissionen ophørte at existere

(1870). Han forsømte ligesaalidt sit Kontor som sit

Orgel eller sine Undervisningstimer — og det fortælles,

at han efterhaanden satte saa megen Pris paa sit Em-
bede, at det krænkede ham mere end noget andet,

at man lod ham gaa derfra uden saa meget som at

sige ham Tak for den Tid og det Arbejde, han, den

snart af alle kendte og skattede Musiker, havde ofret

paa Indrulleringen!

Embedet havde han forøvrigt søgt, fordi han tænkte

paa at gifte sig, og hans tilkommende Svigerfader, den

rige Agent Zinii forlangte, at hans smukke, livfulde

musikbegavede Datter Emmas Ægtemand skulde »være

noget«.

Agent Zinn, der som den Hartmannske Slægt til-

hørte en indvandret tysk Famihe, var en af Hovedsta-

dens Handelsmatadorer. Under de gunstige Handels-

forhold i Aarhundredets første Ti-Aar havde han tjænt

mange Penge. I Juristen isiels Lassens »Erindringer«

fortælles, at dennes Fader, senere Sognepræst paa

Landet, var hyppig Gæst i det Zinnske Hus, at Agen-

ten ejede tre Tdr. Guld og at han boede i en Gaard

næsten saa stor som et Slot, hvor han i sit rige og flotte

Hjem indbod til overdaadige Middagsgilder; paa Soen

havde han sine 30 Skibe. Dog hans Interesse gik ud
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ovor I Viigesivkkon. Som maiifje al" dv slorc Ilandels-

IblU i liiiio Tider liavdo han kunstneriske, saMli<f nui-

siknlske liiloicssoi-. I hans Hus kom haade Wei/sr o^

Kulilim, oiijsaa Slorhcnlcr som Thorvaldsen og Orlilcii-

schltiger — o^ hans llovedglanle var de Aftener, da

der spilledes Slrygekvarlel. Det var i Anlednin<> af

disse Kvarlelaltener, al den un^^e Hartmann ind-

lorles i den Zinnske Shegt ; man trængte til en dyg-

tig Violinist og allerede den forste Aften, da en

Kiihlausk Klaveikvartel indstuderedes ude i Allégade

paa Fredei'iksberg hos Kmmas Tante Fru Thalbilzer

f. Zinn, (den kendte l'orfatterinde af »(irandmamas Be-

kendelser«), var man klar over, hvilken Akvisition Peter

Hartmann kunde blive for de Zinnske Musikaftener.

Ved disse herte han saa Emma at kende, beundrede

hendes spinkle slanke Skikkelse med de Hvlige og

yndefulde Bevægelser og det »blode eendré Haar, der

efter Modens Lov var sat hojt i Nakken med en Em-
pirekam, indrammende fortil Ansigtet med en Række
store, kræpi)ede Bukler«; og snart saa han dybt i hen-

iles »dejlige noddebrune Øjne, hvis Udtryk var skif-

tende som naar Solskin og Skyer glider over et Land-

skab, og som, naar hun var paa Nippet til at slippe et af

sine kaade hidfald løs, straalede af Lune og Skælmeri«

— Saa dybt saa han i disse levende, snart kaade og

lystige, snart alvorsfulde eller følelsesfuldt sværmeriske

Øjne, at han endte mod at være dødeligt forelsket i

Emma Zinn. Og hun fik ham hurtig kær som Men-

neske, ligesom hun beundrede ham som Kunstner —
længe sukkede Peter Hartmann ikke forgæves. Et

ungt Par var det, da de lærte hinanden at kende —
Emma var kun omkring de 16 Aar — , men de var

snait klare over deres Følelser for hinanden og trods
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Ungdommen og den Modgang, de lil at Jjegyn.de med
mødte, forblev de bestandige deri. Emma skjulte ikke,

at hun gærne lagde Vejen om ad Biedgade, og at hen-

des Blikke da galdt den unge smukke Organist, der

ventelig sad ved Vinduet paa Hjørnet; og i den Zinnske

Familie var man paa det Rene med den ])eskedne

Musikers Følelser for Husets Datter. At han dristede

sig til at tænke paa .Egteskab, at blive Svigersøn i

den rige Bourgeoisifamilie faldt jo nok for Brystet, og

nogen Vanskelighed og Modstand maatte de Inge vel

overvinde. Dog Agentens Musikl)egejstring og Sym-
pathi føl- den unge Hartmann og hans Datters For-

kælelse lod det ikke komme lil nogen Konflikt. Uden
egentlig Kamp fik Hartmann sin Emma, især da han

snart kunde præsentere sig som juridisk Kandidat og

Sekretær.

Saa blev de unge da gift — i December 1829 — og

Hyttede ind i den anseelige Købmandsgaard i Kvæst-

husgade, der vel ikke kan kaldes noget »Slot«, men
hvor der var Rum og Plads nok lil at indrette en hyg-

gelig og smuk Lejlighed foi' det lykkelige Ægtepar.

Ti lykkelige var de to. Iblandt Emma Hartmanns Ef-

terladenskaber fandtes en lille Pakke med den simple,

rørende Udskrift : »Den lykkeligste Dag i mit Liv«

Den indeholdt hendes Bi'udeslør og hendes Brudekrans

!

Og endnu som gammel Mand udtalte Hartmann om
sit unge .EgteskaJK »Det var en Lykke for mig — ikke

blot det uforlignelige Samliv med Emma, men ogsaa i

andre Henseender, Jeg var alt for meget Kæledægge
hjemme hos Fader og Moder, levede som i et Hytte-

fad. Jeg ti'ængte til frisk Luft og til at ryste Støvet af

nVw. Desuden bevarede det tidliiie .F^ateskab mia for



Emma Hartmann, født Zinn.

(Efter Tegning af N. C. Kierkegaard),
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m(\i*i'l oiull«. Ilvilkoii roll o^ InkiuMniiu'li^ Sja'l l.'ilcr

ikke ud mI (lisso Ord

!

Men sanre F()rskelli«>e Naturer var de lo, dei" saale-

des Ivkkeli^ Ibrenedes. I (iiaiiife Henseender hinaiidens

M<)dsielnin,<4er.

Emma var ikke l)l()t sin Mands Husliii. Iliin vai" selv

en original IVrsonlij^hed, ()<> man loi" Iro, al del sna-

lesl var hende, der salle Præg paa Hjemmel. Hun val-

en ejendommelig impulsiv Nalnr, noget uberegnelig

og hivFlig, fuld af Indfald, ofte af besynderlig Arl, kaad

og springsk i sin Tankegang og i sin Færd. Dertil fra

Barn af forkælet og vænnet til frit al folge sine Ind-

skydelser. Om sin mere besindige Ægtefælle, der nodig

stødte nogen ved Ord eller Gierning og som sjælden

handlede uoverlagt, sagde Kmma: »Der kommer From-
hedens. De Ord betegner Modsætningen mellem dem,

drilske, skielmske og selverkendende, som de paa en

(lang var det. Det er vel ofte hændet, at Fromheden

inaalte sætte sin Kløgt og Sindsro op mod Emmas
overraskende Paafund eller noverlagte Ord.

H. C. Andersen har skildret hende begejstret, man
kunde næsten Iro en Smule forelsket, i sit »Livs

Æventyr« : »Hartmanns sjæl- og livfulde Kone tryllede

et Hjem saa velsignet saa sollyst; selv var hun ildfuld

genial og dertil forunderlig naiv, elskelig« — skriver

han, og han taler om hendes rige Begavelse, hendes

Lune, Livsglæde og Naturlighed, der ikke kendte til

Fold eller Skygge . . . »Det er umulig at gengive det

Væld af Glæde og Spøg, den Inderlighed, der udstrøm-

mede fra hende«. Og han tilføjer saa: »Med hele sin

Sjæl ojifattede og forstod hun Hartmann; talte hun

om hans Betydning, blev hun alvorlig, hun som de
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fleste ellers kun saae leende og fuld af Spøg«. — Og
denne Andersens Beundring er saa meget mere tro-

værdig og værdifuld til Belysning af Emma Hartmann,

som hun aabenljart ikke mindst har ladet sin Kaad-

mundethed gaa ud over ham. »Nu véd jeg, hvad De
ligner Andersen,« sagde hun pludselig til ham — og

H. C. Andersen, der gærne hørte en Kompliment ogsaa

for sit Ydre, forfængelig som han var, maa nok have

dukket Hovedet, da hun rapt fortsatte: »De ligner en

Hest!« — Værre endnu var det dog for den stakkels

Digter, naar hans utrættehge Oplæsning af et nyt Ar-

bejde belønnedes med et: »Sikken noget Skidt, Ander-

sen!« Behaget ham har det heller ikke, da Emma bad

ham gaa ud og opsøge en af hendes Drenge, der var

blevet borte for hende! — og saa tilføjede: »Saa er

De sød, og hvis De finder ham, skal jeg gaa i Kasino

og se »Mere end Perler og Guld« (Andersens sidste

Theaternyhed), skønt det er rædsomt.« Trods den

spøgefulde Form kan slige Ord, gennem hvilke man
kender den rige Agents forkælede Datter, nok have

saaret, og det er rimeligt, at Hartmann- har hørt dem
med Betænkelighed og haft sin formidlende Fromhed

behov for at glatte ud efter dem. Sagtens har han

ogsaa med en let Hovedrysten været Vidne til, at

Emma efter Middagen satte sig til Klaveret og impro-

viserede Dansemusik, hvortil saa Børnene maatte danse

eller indtage koreografiske x\ttituder — man mindes

Frederikke Brun og hendes Datter Adelaide— , mens Folk

som Oehlenschlciger, Thorvaldsen og H. C. Ørsted var

Tilskuere dertil. Noget forfængelig og exalteret maa
Emma nok have været — ialtfald ønskede hun øjen-

synlig at spille en Rolle, og det den første, i Hjemmet,
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<)^ hun loislod ;»! Uoiniiu' lil al ^oro det. Men Hoved-

saj^eii vai-, al de lo lioldl inderlii>' al' hinaiulen ; i religiøs

I'olelse og i varm Paliiolisme rnodles de, og heil gik

Kmma op i Beundring loi- sin xMand som Kunstner.

Selv var hun i ualmindelig (Irad musikalsk. Uden al

have nydt anden Undervisning end den gængse i Kla-

verspil komi)onerede hun forst i Smug, senere aahen-

hail Romancer, sierlig til Clir. Winlherske Digte og fik

tiem med Histand af Husets Ven, Ernst Weis, udgivet

under Navnet Fred. Palmer*) (om dette Samar])ejde

kan man læse niermere i Hammerichs smukke og liv-

lige Skildring af Emma Zinn). Melodierne er ikke de

ringeste blandt vore ældre Romancer og var i en Aar-

række meget populære i danske Hjem. Og hun var

snild nok til at være sin Mands Hjælper og Kritiker,

kunde i en snæver Vending, naar han var kørt fast i en

Komposition eller famlede med en Modulation, give ham
det befriende Vink. I dette sit menneskehg set saa lyk-

kelige og borgerlig set saa vel omgærdede Ægteskab

kunde Hartmann visselig i mange Henseender føle sig

glad og tilfreds. Den svenske P'orfatterinde Fredrika

Bremer, der besøgte Hjemmet 1849, skriver om, hvor-

ledes »Øjet frydefj^dt hviler paa den Glans og Skøn-

hed, hvorfra Familielivet og Hjemmet faar sit Solskin«.

Og sagtens stimuleredes Hartmann ogsaa til musikalske

Frembringelser ved sin Trang til at vise sin beundrende,

»uforlignelige« Hustru, hvad han duede til som Musi-

ker. Alligevel var det en nok saa drøj Tid for ham.

Han slog sig ingenlunde til Taals med at være den

*) Det er næppe uden Hensigt, at Navnet er laant fra Datidens

mest yndede kvindelige og for Kvindefremskridtet kæmpende
Forfatter Fru Gyllembourgs »Hverdagshistorier«.

•
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i'ige Agents Svigerson. Han sled flittig og pligttro for

Hjemmet, hvor snart Børneflokken voksede, fra Mor-

gen til Aften : i Kirken, i Konservatoriet og om Efter-

middagen Kl. 3—8 i Indrnlleringen; saa kom endda Pri-

vattimer i Hjemmet til og forst hen paa Natten hlev

der Stunder til at give Musen Ordet. Man forstaar, at

han senere til Carl Ploug kunde tale om disse Aar

som de strængeste, han havde oplevet.

Det er sikkert ogsaa ps\'kologisk rigtig set, naar

Hammerich antyder, at Hustruens livfulde, spillende

urolige og lunefulde Væsen, der saa at sige beherskede

Hjemmet, til en vis Grad virkede trykkende og hæm-
mende paa Hartmanns Kunstnersind. Mmi vilde i hvert

Fald forst aa det, om en Hustru, der omtrent var et

Modbilled til hans rohge, hensynsfulde Karakter

og ganske usøgte naturlige Væsen, nu og da kunde

virke lidt besværlig. Og et Faktum er det, at hans Kunst-

nerpersonlighed udviklede sig mere frit, rigt og ejen-

dommeligt efter Emmas Død. Selv havde hun For-

nemmelse af dette; hun anede, at noget større var

ham forbeholdt end den Musik, han nu frembragte.

I sin ubegrænsede Tillid til og Tro paa .
Hartmann

sagde hun : »Vent blot, der ligger en stor Fremtid og

venter paa ham.«

Og dcg var det ikke ringe eller ligegyldige Ting han

skrev under Ægteskabet med Emma — underligt, at

man har hævdet, at dette saa at sige ingen Betydning

havde for ham som Kunstner. Da hun allerede 1851 berø-

vedes ham, mistede banjo ikke blot en elskende Hustru,

men ogsaa en trofast og beundrende Ven af hans

Kunst. Hans Sorg var dyb, men efter hans Natur

uden stærke Ord eller voldsomme rdl>rud. //. C. An-
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iU'rscii sUildror ^\c\^ med del enkle Udiryk: »Harlmann

slyngede siiic Anno om min Ilnls o^ sa<^dc: Hun
er (lod !«

Harlm.'uin Icvedo i Mindet om Kmma. Sa<^lens har

lian droml iuMide ()<' deres vai'me KaM'liijihed til Live

i^en, da lians Fantasi inspireredes al' Ingeiuaniis spage

()nidiii[tnin<> af den glodende »Hojsang« og han kom-
j)onerede »Snlamith og Salomon-Sangene« (1854), det

mest, ja det eneste erotisk svulmende, han har skre-

vet. Og sagtens har han sunget det tine og sorgfulde

Digl »Dryadens Brylluj)«, til Paludan-Midlers Tekst

(IS.IO), til Emmas Forherligelse, Digtet om Dryaden,

(ier 'saa ung »maa hort fra Livet«, og som synger sin

Afskedssang til det saa inderlig tungsindig og mildt

resigneret — en af Hartmanns skønneste og mest følte

Melodiei".

Dog, for at sige det her med det samme, det laa ikke

for Hartmann at grave sig ned i sin Sorg. Han har sin

Skæhne uden at knuges til Jorden deraf eller vende

sig fra Verden; og da ogsaa Sniierten ved det snart

følgende Tab af en kær Datter, den livlige og kloge

Sofie, der havde ægtet N. W. Gade, var overvundet,

følte han Trangen til paany at have en Hustru ved

sin Side ogsaa foi Hjemmets og Børnenes Skyld, og

han giftede sig (1855) med Emmas Veninde Thora

Jacobsen, en Dalter af Agent Zinns Bogholder, og

i de fleste Henseender en Modsætning til Emma.
Et muntert og ligevægtigt Sind besad Hartmanns anden

Hustru; hun var en dygtig Husmoder, der skabte et

hyggeligt Hjem for ham og hans Børn, I harmoniske

og uomskiftelige Omgivelser hengled Resten af Hart-
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manns Liv; uden at naa op til en Forstaaelse som
Emmas af sin Ægtefælles kunstneriske Gærning vidste

Thora at tilvejebringe de bedste ydre Betingelser for

dens Trivsel. Ogsaa sin anden Hustru skulde Hart-

mann overleve.



IV.

DEN Musik, lir. Secretair Hartmann har compo-

neret til Oehlenschlagers Digt berettiger til de

mest udmærkede Forventninger om den unge Com-
ponist)), saaledes lod Kritikens Ord, da »Guldhornene«

forste Gang fremfortes med Hartmanns Musik, Man
havde, mer eller mindre klart, fornemmet den

nordiske Tone i denne Musik, og Forventningerne

gik sikkert ud paa, at han vilde frembringe mere

i samme Retning. — Saaledes skulde det dog fore-

lobig ikke blive. Hartmann, der, som for er sagt,

alt fra Begyndelsen havde Folelsen af at have

god Tid, og for hvem alt forceret og villet var fjærnt,

lod atter de nordiske Sujetter ligge og slap igen den

nve Tone, han ligesom forsogsvis havde anslaaet i

»Guldhornene«. Han komponerede imidlertid flittig,

skrev nogle Sange mest til tyske Tekster, Musik for

Klaver og for Klaver og Violin, men først og frem-

mest droges han af Operascenen. Selv et Melodrama

af ham til en anden Oehlenschliigersk Tekst »Jura-

bjerget«, er kun udstyret med mindre betydelig og

særpræget Musik. Men de Æmner, han sogte til

Operakomposition, laa i ganske andre Sfærer end de

nordiske. De var — især i den forste Opera: »Ravnen«

hentede fra det barnlig-fantastiske, æventyrlige, som
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den Cn\ng særlij> havde Pii])likiims Yndest. At man
havde Tillid til hans .Evner som dramatisk Komponist,

fremgaar af, at det var saa fine Digtere som H. C. An-
dersen og Henr. Hertz, der leverede ham Teksterne;

Andersen til »Ravnen«, Hertz til Operaen »Corsa-

rerne«.

»Ravnen« kom frem 1832 og er saaledes — trods

Musikens Forskelligai'tethed — skrevet samtidig med
»Guldhornene«; »Corsarerne fulgte 1835. Af l)egge

Værker havde Hartmann Fornojelse, forsaavidt som
de modtoges med stor Velvilje og meget Bifald baade

af Publikum og Presse. »Ravnen« spilledes første Gang
som Festoj)era paa Dronningens Fodselsdag; paa en

følgende, mindre officiel Aften fandt man endda Lej-

lighed til at iM'inge den tilstedeværende unge Kom-
ponist et rungende Hurra, og man anerkendte uden

Forbehold Værkets »Aandrighed, (Jiarakteristik og

Originalitet, der lod vente noget overordentligt i stor

og ædel Stil af den geniale Tonedigtef« — mindre

kunde ikke gøre det! — og alligevel .blev Operaen

henlagt efter kun 6 Opførelser. Var det Teksten, der

efter H. C. Andersens egen Erkendelse var uden Friskhed

og Lyrik — den er sandelig ogsaa tynd af Indhold og

fersk i Udførelsen — , som var Skyld i, at man saa

hurtig slap Interessen for Hartmanns Opera, eller

gjorde andre Hensyn, saasom de evige Theaterintriger

sig gældende? Ihvertfald »Ravnen« forsvandt fra Sce-

nen (et Forsøg paa dens Genopstandelse i Ijeai-

bejdet Skikkelse faldt ogsaa til Jorden (18()5), og

»Corsarerne« havde en endnu krankere Skæbne. Den
vakte straks mindre Opmærksomhed og gik kun 5

Gange over Scenen.



Doninion om »HaviUMi« fik HarlmMiin Forovri«^ al

lioiv fra lo iiu'^ol roiskclliffc Sider, IVa Mænd med saaiv

iili^e K()mi)eleiue i musikalsk Henseende. Den

ene var Kont* I-'rcdcrik VI, di'v kiiliserede den »gan-

ske revoluliona'ie^v nn^e l\om|)()iiisl ojj; bekymrel

sj)ur»fle Sihoni, om Harlmann do^ ikke kunde »om-

vende sig«. Den anden var Robert Scliiimann, den

heromie tvske Komi)onisl, der den Gang ogsaa vir-

kede som MusikrecensenI og senere bedømte Operaen

etter et Klaverudlog, som »Mnsikforeningen« udgav

deraf. Han roser i det hele Musiken stærkt, peger paa

dens lyske Karakter med For])illeder hos Weber, Spohr

og Mar.schner og har egentlig kun de altfor ofte

vekslende Harmonier, den hyppige Brug af Kromatik

at paaklage (mærkvæ^rdig nok, da han selv som Kom-
ponist all da gik langt videre end Hartmann).

Betragtede med Nutidsøjne frembyder de to Ope-

raer ikke stor Interesse. De var skrevne i Tidens

Smag; Schumann har allerede nævnt os, hvem dei'

har været Hartmanns Ledestjærner, da han skrev Mu-
siken, og til disse kunde endnu føjes den franske

Komj)onist Aiiber og den italienske Opera, der i sær-

lig Grad var i Kurs i hine Dages Kjøbenhavn, og hvis

Repræsentant, Siboiii, jo var Hartmanns Ven og Om-
gangsfælle. Det hedder om ham, at Hartmann »aldrig

skrev nogen Sang (?) uden at vise ham den«; sagtens

for at høre hans, den udmærkede Sangers Dom om,

hvorvidt den var skrevet gunstig for Stemmen. Men
hvoi- langt er vi ikke med et saadant iørefaldende,

indsmigrende Nummer i italiensk behagelysten Stil

som Barcaralen i »Corsarerne« fra de Toner, som
»Guldhornene« nys anslog.
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Man kan imidlertid ikke undres over, at den unge

Komponist, der ønskede Fremgang for sit Værk, valgte

de Forbilleder, som Tiden yndede og som ogsaa

havde hans egen S3mpathi — og til de nævnte uden-

landske kan her endnu føjes et hjemligt Fr. Kiihlaii,

der af Samtiden vist særlig beundredes for det bril-

lante Orkester i Ouverturerne og for de store Ensem-

bler*); snarere forbavses man nu, med Kendskab til den

senere Hartmann, over den lette, flotte, ja næsten

lapsede Maade, hvorpaa Pennen jævnlig er ført i

disse Operaer. — I instrumentale Sager fra disse og

de nærmeste Aar har Hartmann anlagt en alvorligere

Mine; ganske naturligt, ti vilde man ikke skrive Vir-

tuos- og Salonmusik, som den Gang var i høj Kurs —
og dertil følte Hartmann sit Musikerkald for betyde-

ligt — , fulgte man i Instrumentalværker en grun-

digere mere gediegen Linje og Stil end i Operamusik.

Nogen særlig nordisk Tone kan man ganske vist ikke

paapege i disse Kompositioner (for Klaver og for

Klaver og Violin), men dog en mere personlig end i

de førnævnte første Ungdomsværker i »absolut« Stil.

Individuelle »Hartmannske« Træk begynder at spire

frem baade i "rytmisk og harmonisk Henseende, og

saaledes sammenknyttes disse Værker — ligesom For-

studier — til hans senere mere ejendommelige i nordisk

Stil. Ellers kan man sammenfattende kalde denne

Musik solid og ingenlunde uinteressant, undertiden med
Glimt af Humor, undertiden lidt tør og fantasiløs: i

*) Hartmanns Beundring for Kuhlau var stor, saa at lian end-

nu i sin Alderdom med Stolthed gengav Kuhlaus Hilsen til

ham (da han i et Selskab havde improviseret en Fantasi

over et Bachsk Thema): wVi er beslægtede med hinanden!«



(le alvoili^cMi' laii^soinine Satser Uaii iiii o^ da )'()r-

tijanislen« skinne i<)eiinem.

(livet er del, at Hartmann endnu il-ike havde »lun-

del si«f selv». Han ar])ejdede lliltig, men haade Frem-

hrin^elserne selv og Træk, der ellers beretles, tyder

paa, at han skrev med en vis Yiljeskraft mere end

paa Inspiration, og at han fremhiagte sin Musik i en

kun dunkel Anelse om, hvad (.\cr var eller skulde

blive dens egentlige Maal. Maaske har Hai'lmanns

Tanke ikke mindst dvirlet ved denne Periode, da han

senere skrev lil 77. C. Andersen disse karakteristiske

Rrevlinjer; »Den vemodige Stemning, jeg læser ud af

Dit Brev, er en gammel Bekjendt, som jeg tidt nok

har modi i mit eget Liv; Forskjellen er kun, at min

Character er til at holde det ved mig selv. Din til at

faa det ud, og del Sidste er vistnok det Heldigste,

Jeg kjender det altfor godt, men naar jeg saa ikke

kan componere godt, saa componerer jeg daarligt,

eller læser, spiller, ja selv indrullerer. Det er dog al-

tid bedre end at ærgre sig og viser den gode Villie,

som er bedst til at imodekomme vor Herres Hjælp,

der jo er den egentlige nerviis rerum. (De sidste

fromme Ord bekræfter, hvad forud er ndtalt om
Hartmanns rolige, næsten sindige Syn paa sin egen

Udvikling, den han her trygt lægger i Forsynets Haand).

Det Ry, Hartmann havde vnndet ved sine Operaer

og hele sin INIusikergærning, fastsloges, da »Musikfor-

eningen« stiftedes i Kjobenhavn paa Wei/ses Fødselsdag

i 1836. Han valgtes straks ind i Best3a'elsen —; Gade

knnde sammenligningsvis efter at have skrevet sit forste

geniale Ungdomsværk kun opnaa at blive »Snppleant«

i Repræsentantskabet — , og det varede ikke længe.
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før han ])lev Formand for den nye Forening, hvis

Betydning med Gade som Dirigent snart skukle bUve

stor i dansk Musikhistorie. Formandsstilhngen beklædte

Hartman Uge til 1892 og var derefter til sin Død »Mu-
sikforeningen« s Æresformand,

Samme Aar, som Foreningen stiftedes, var Heinrich

Marschner paa Besøg i Kjøbenhavn; han dirigerede et

Par af sine Operaer, deriblandt den bedste af dem
alle »Hans Heiling«, og var Genstand for megen Hyl-

dest fra Theaterpu])likumets Side og fra de akade-

miske Kredses. Paa disses Vegne opvartede Oehlen-

schlnger ham endog med et tysk Poem — i den

skrækkelige Kransekagestil, hvortil hans Lejlighedsvers

undertiden kunde forfalde! — Hartmann havde da et af

sine Forbilleder paa nært Hold, og han fandt snarl

Lejlighed til at lære ham at kende — sandsynligvis i

sin musikglade Svigerfaders Hus — og forelægge ham
sine Kompositioner, blandt dem en ny Symfoni i g-

moll (senere tilegnet den endnu mere foretrukne

Mester Louis Spohr). Bekendtskabet forte til et levende

Venskab, og Marschner, en djærv, naturlig og over det

jordiske ingenlunde hævet Mand, sagde Hartmann sin

Mening om hans Arbejder: at der var Talent deri,

men ingen selvstændig Personlighed, og at han trængte

til at komme ud af de smaa kjol)enhavnske Forhold

for at frigøre sig, høre og se sig om og udvide sit

kunstneriske og menneskelige Syn.

Hartmann har sikkert selv følt det som en Befrielse

at komme bort en Tid fra det daglige Slid og væk
fra de kjobenhavnske ensidige Bourgeosiekredse, hvoi-

han som Musiker let var Numer Et. Han anlagde en

Rejse i stor Stil — rimeligvis har Agent Zinns Hjælp
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sal ham islaiul dcMlil vilde se rnari^c Hyt'r of>"

Laiulc, hoiv (Ml Masse Musik. I hele seks Maaneder hlev

han borle o^ IbrlViskedes ()<> henledes som Menneske
o^ Musiker. All, hvad han onskede, naaede han vel

ikke denne (ianjj;, Koleiaen spcorrede Italien lov ham.

Men i Folt^e med Marsehner droo jiari til Tyskland,

iivoi- den heromie l\.olle<fas Anhefalinifshreve aahnede

man^e Kredse for ham, ()<f hvor han i Herlin faM-dedes

haade i de lyslige SUidenteiiag og vandt den slor-

ma^glige, yderst feterede og forfængelige Italiener-

Konii)onist Spoiitinis Velvilje, og i Leipzig blev bekendt

med det fine konservative Musikliv dér. I Wien, som
den Gang stod i Italieneroperaens og Valsemusikens

Tegn — var Rossinis og [Mimers og Joh, Slrauss' By —
folie Hartmann sig endnu mere hjemme blandt disse

»yderst godmodige og nette Folk«, hvis Smag ganske

vist gor ham betænkelig, men som han dog forlader

»med et tungt Hjærte«. Vi har Lov at tro, at den til-

kommende Balletkomponist har beholdt den smidige,

indtagende Wienermusik længe i Ørene.

Dog, at folge den unge Musiker paa Bejsens enkelte

Stationer er ikke Meningen. Passagen gennem Schweiz
— der traadle i Stedet for Italien, ved hvis Grænse
Hartmann fik et Maveonde og var »ved at do af Kolera-

Forskrækkelse« — var jo kun en Lystrejse. Musikalsk

betød mere for ham Mødet i Miinehen med Fr. Schu-

berts Ven Fr. Lachner, for hvem Hartmann s])illede

sin g-moll Symfoni — og endnu mere Opholdet i

Paris, hvor han lærte den gamle hæderkronede italiensk-

franske Mester Cherubini at kende, og følte sig som
en Fisk i Vandet her, hvor den Gang Musikverdnens-

Centrum var, hvor indfødte Musikere som Aaber og.
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Boieldieu. i Operahuset maatte kappes med fremmede
Mestre som Tyskeren Meyerbeer og Italieneren Hossini

om Parisernes Gunst, hvor den ny romantiske Ret-

ning i Billedkunst, Poesi og Musik (Berlioz) satte de

unge Kunstnersind i hæftig Bevægelse og hvor dep

geniale polske Klaverspiller og Komj)onist Fr. Chopin

hedaarede Mænd og Kvinder i Tidens aandrige »Sa-

loner«. Chopin lærte Hartmann at kende, fik endog

Lejlighed til at spille noget af sig selv for ham. Mais

cest charmant ce qne vons jonez lå, (Men det er jo

nydeligt, det De der spiller) sagde Chopin. Tonefaldet

har sagtens angivet, om det hetød hlaseret Velvilje

eller virkelig Anerkendelse. Langt fornøjeligere for-

mede Hartmanns Besøg hos Parisernes Afgud Rossini

sig. Det var en vanskelig Ting at faa Adgang til hans

Hus og en sjælden Ære at modtages i hans Sovekam-

mer; denne xEre nød Hartmann. Og tilmed viste Ros-

sini virkelig Interesse for Musiken til »Corsarerne«,

der, som vi har forstaaet, ikke heller laa hans egen

Stil saa fjærn. Fra sin Synsvinkel gav han endda

Hartmann et godt Raad med paa Vejen,- en klog Kri-

tik, som den unge Danske nok har skrevet sig hag

Øret. Rossini erklærede, at der var for mange Noder
i Operaen, der ellers hehagede ham meget — og til-

føjede: // faut tonjours revenir å ses motifs (man skal

altid vende tilbage til — d. v. s. gentage, udnytte —
sine Motiver). Hartmann havde efter den erfarne Mode-

kom j^onists Anskuelse været for flot, for ødsel med
sine Idéer. Han forlod Rossini i ypperligt Hu-

mør, meget optaget af snart at tage fat paa en ny og

forhedret )jCorsar(( -Opera. Han var jo endnu ikke klar

over, at den Udvikling, han ikke mindst paa Rejsen
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liavilc naael, skulde foir ham ad andii' Vcjt', dei" ikke

havde Operascenens Erohrin^ til Maal.

Fra den klint^ende, larmende, hrofvel-fesllige of!,

daarende Verdenshovedslad kom Hailmami paa lljem-

lejsen lil del slille, foi'neml smukke Kassel, hvor Op-

holilel doi* vel kom lil al hetyde mere Ibi" ham, Ihi hei*

lesideretle hans h'emtor alle skallede Mesler Louis

Sjmlir. Den rolige Lykke at nyde hans Selskah og iiøre

den store Violinkunstners Spil har sikkert været

hlandt Rejsens mest værdifulde Indtryk, at overvære

Kvartelarienerne i Sj)ohrs Hjem maa have været

som en hidvielse. Tor den unge Hartmann. Og var det

mon ikke Kronen j)aa hele Rejsen, da Louis Spohr

ved Afskeden medgav Hartmann del skriftlige Vidnes-

byrd: »at de Kompositioner af ham, som Spohr havde

hort ham foredrage eller læst i Partitur (deriblandt

var den førnævnte g-moll Symfoni), hørte til den

nyere Tids fortriefFeligste og maatte vække Sensation,

om de kom frem i Tyskland!«

At vække Sensation laa nu den beskedne danske

Komponist meget tjærnl. Maaske har han ogsaa følt,

at hvad han endnu havde ydet ikke var hans eget i

dybere F'orstand, ihvertfald gjorde Hartmann vistnok in-

gen Forsøg paa at skafie sine Kompositioner Indgang i

Tyskland. En Chance derfor havde han dog maaske;
hans Navn var ikke mere ukendt i Musikver-

denen dernede, og navnlig havde Rob. Schumann
tiere Gange med Sympathi taget Ordet for hans Ar-

bejder. Vi har hort hans anerkendende Omtale af »Rav-

nen«, og Hgesaa velvillig omtales Klaverkompositionerne

øg Klaver-Violin Sonaterne (op 8 og navnlig op 39);

men ogsaa Schumanns kritiske Indvendinger har det
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sin Interesse kortelig at nævne. Han beklager saaledes,

at Hartmanns Musik: »ikke taler frit ud, at den har

Form og Tanker, men med et Ord ingen Sang«, lige-

ledes finder han, at Melodierne (i Klaverkapricerne op.

10) har »noget smaatskaaret over sig, og Rytmerne
intet bydende«, og han tilfojer ret betegnende overfor

denne Musik: »Man kunde overalt ønske noget mere«
— dog er dette udtrykkelig sagt i Betragtning af »hans

højere Talent«, »en ringe Aand vilde man regne disse

Capricer til Gode som noget stort«. Alligevel kommer
Schumann atter tilbage til dette, at den unge Kompo-
nist »ikke kan synge af fuldt Hjærte .... overalt

vaager Forstanden«.

Man ser, at Schumann betragtede Hartmann som et

Talent, som der maatte regnes med, og sikkeil er der

jo i Hartmanns Arbejder fra disse Aaringer en tysk-

romantisk Paavirkning at efters})ore, men ligesaa

sikkert er det ikke i saadanne Arbejder, hvor For-

standen med Schumanns Ord har yaaget, at en

Kunstners Personlighed ret udfolder sig. — Helt

uden Interesse for sit tyske Ry var Hartmann dog ikke.

1842deltage)" han i en Kap})estrid, hvor man i Hamburg
havde udsat PraMnie foi* den bedste Klaversonate, og

vinder 3die Pris med en Sonate, der er fuld af Ind-

hold og udarbejdet med megen Dygtighed, men som
blot ikke er født til Verden som Klavermusik, saa-

ledes som just de romantiske Komjionister Schubert^

Weber og Chopin, for ikke at tale om den store Vir-

tuos Fr. Lis-t, havde lært at udnytte dette Instrument.

Schumann, der mener, at Hartmann burde have haft

den 1ste Pris, er fuld af Glæde over Sonaten; han

benævner Hartmann en »»Kunstner, der er Herre over
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l'ornuMi o^ ikkt* Slave al' sine l'olclser, o^ som sk-dsi*

\ é(l al rore ojj; læiitfsle os«.

Paa iMi rol<fen(le korleir rdcMilaiulsrcJse (1839) lærle

ilarlmaiin Robert Scluiinaiin ixM'sonlio al kende, of^

paa denne Rejse fornyede lian sine Foii)indelser med
tyske Musikere og Musiktbrlæggere eller knyttede

nye, men stort eller blivende Resultal kom der

ikke ud at" disse Hestrivbelser. Kj heller af en

Tur lil Leipzig i 1(S44, hvor Hartmann under Gades

Auspicier i den herommelige ))Ge\vandhaus«-Koncert-

sal dirigerede sin lige komj)onerede »Hakon Jarl«-

Ouverture. Nogen stor Dirigent var Hartmann ingen-

sinde, men Ouverturen fremførtes dog saaledes, at

<len paa Kritiken gjorde Indtryk af at være et »skønt

og storslilel Musikstykke, et livfuldt og dramatisk

Rillede fra en ridderlig og gammel ærværdig Heltetid«

;

alligevel synes den ikke ret at have slaaet an hos

Publikum eller tjænt Hartmanns musikalske Fremgang
i Tyskland.

Hermed ophørte vistnok Hartmanns egne Bestræ-

belser for at vinde et tysk Publikum, og snart skulde

jo de politiske Begivenheder forme sig saaledes, at

han med sit patriotiske ^Sindelag ikke skøttede om
Vinding eller Hyldest dernede fra. I Tidens Løb blev

der senere hen — for at nævne det kortelig i denne

Forbindelse — fra anden Side arjjejdet for at skafte

Hartmann Indgang i Tyskland : H. C. Andersen foran-

ledigede, at Fr. Liszt, der ogsaa var personlig bekendt

med Hartmann, opførte »Liden Kirsten« i Weimar,

Komponisten Adolph Jensen^ der en Tid lang levede i

Kjøbenhavn og bl. a. studerede under Gades Vejled-

ning, fik »Dryadens Bryllup« frem i Posen, Edn
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Griegs Autoritet bragte en Opforelse at »Volvens

Spaadom« i Stand (vistnok i Leipzig). Dog — intet af

disse F'orsøg kronedes med Held. Noget varigt Indtryk

gjorde Hartmanns Musik ikke paa det tyske Publikum,

Desmere lærte det danske i stedse højere Grad at

skatte ham som vor egen Komponist; man saa vel

endog noget symbolsk deri, at denne saa hjemlige, saa

national-bestemte Musiker ikke havde formaaet at slaa

Rod eller vinde Fodfæste i nogen anden Jordbund

end den danske.



V.

NOGET (lirekto vSj)oi- af den slore rdciilandsrejse

lader sig ikke paavise i Hartmanns Produklion, men
uden Tvivl har den meget fremmet hans Udvikling,

udvidet hans Syn og styrket hans Selvtillid — allerede

ved den Sympathi og Agtelse, Tidens mest fremragende

Musikere havde vist for hans Talent. Og saaledes er

sikkert Følelsen af eget Værd, Fornemmelsen af hans

kunstneriske Ejendommelighed kommet frem under

Rejsen eller ved Hjemkomsten. Medens han derude

har lært tysk, fransk og vælsk Musik at kende, bliver

det forste han foler Trang til, da han atter er hjemme,

at synge danske Toner. Det nationale Præg, der har

hvilet eller kun har været dulgt tilstede i hans Musik

lige siden »Guldhornene«, kommer atter til Udbrud —
frisk, kraftigt og maalbevidst. Rejsen synes virkelig

at have genaai^net dybe Kilder i Hartmanns Kunst-

nersjæl.

Det første, han saaledes skrev, var da fire Me-
lodier til danske Digte — med dem vandt han »Musik-

foreningens« Pris i en Kappestrid — og blandt dem
findes en af Hartmanns populæreste, maaske allermest

folkeyndede Melodier: y>Fli]v, Fugl, flyvla ved Siden af

den yndefulde, paa sin Vis ligesaa danske »Lille Ca-

trine«. At Melodien til »Flyv, Fugl, flyv over Fure-
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Tvivl, den stammer ned fra de \\'eyseske Romancer;

og at det er lykkedes Hartmann med disse Toner at

gengive en hjemlig Xaturstemning paa en Maade, som
Danske forstaar og bevæges af, det beviser tilstrække-

lig det Faktum, at Melodien er paa alle danske Læber
og de tusinde Gange er sunget i stille, milde, lyse Som-
meraftener ved den dejlige Furesø. At Melodien er den

rette Tone-Fortolkning af Chr. Winthers Digt, kan

derimod næppe hævdes. Digteren maler en lidenskabe-

lig Forelskelse, der i sin dunkle Tvivl kommer til Ud-

brud en hostlig urolig Aften ved Furesøen. Natten er

»sort«. Træerne »hilse Godnat med et Buk«. I Chr.

Winthers Digt er Uro og Higen, i Hartmanns Musik,

Fred og Hvile. Winthers »Fugl« har brusende Luft

under sin Vinge, Hartmann gør dens Flugt sindig og

mild, ja holder i de første tunge Akkorder næsten

igen paa den. Chr. Winthers Digt er udpræget indivi-

duelt, et Smærtens og Længsels-Udbrud, Hartmanns

Melodi er kendelig beregnet paa at synges i Fællig,

ja har et lille Anstrøg af det behagelystne i Linjen

:

Skynd dig nu hjem til din fjedrede Mage, der ved sin

en Smule italieniserede Sødladenhed ikke pynter paa

Melodien som Helhed, men — som Hammerich med
Grund bemærker — maaske nok har bidraget til at for-

skaffe Sangen dens store Popularitet. Dette Træk: at

gengive det hjemlige, hyggelige i saa indsmigrende,

letfattelige Toner som mulig er ikke enestaaende i

Hartmanns tidligere Produktion — , naar Indskydelsen

er lykkelig. Smagen sikker og Kritiken vaagen, kan

han saaledes frembringe noget meget trohjærtet og

umiddelbart indtagende. Uden disse Forudsætninger
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hlivor Ki'siiltnlel \c[ iilVisk, Iran^l cllor ht'dstchor^er-

li^-l);niMll.

MtMi San«j;ene liilj^les af andre og sloire Arl)ej{ler i

national Slil, af Miisikon til OchlcMischlægcrs Tragedie

"Olaf den hellige« (KSi^cS), hvori forekommer det slore

harske i bevidst nordisk Stil und fangne Orkesterstykke

»Slaget ved Stiklestad« og det kraftige Hjarkemaal

(senere benyttet i Halletten »Valkyrien«) — her er man
langt fra Tonen i »Havnen« og »Corsarerne« og langt

Ira Stnel)et efter at bebage Publikum. Hai'tmann begyn-

der at finde sig selv og at forstaa, hvad hans Ejen-

dommelighed er værd.

1839 skrivei- han atter Musik til en Oehlenschlågersk

Tragedie »Knud den Store« — mere betyder dog Mu-
siken til »Syvsoverdag«, Heibergs fme Festspil til Chri-

stian VIIIs Kroning. Her viste han sin Ævne til at

gengive dansk, sjællandsk Naturstemning, Forspillet er

ligesaa Hartmannsk i improviseret Form og yndefuldt

hidhold som den romantiske Tone i Skuespillet med det

spøgefulde Spil mellem Nutid og Middelalder, Spids-

l)orger og Ridder er fortræffelig truffet. Syvsoverdag-

Musiken er iovrig et af Hartmanns faa Hastværksar-

bejder. 1 sidste Øjeblik kom Johan Ludvig Heiberg

selv ridende paa en sort Hest ud til Hartmann, dei

da boede paa Strandvejen, og bad ham skrive Musiken

til sit lige fuldforte Festspil. Meget villig var Hart-

mann ikke. Tiden var ham for knap, og han brød sig

ikke just om at tjæne .1. L. Heiberg, hvem han »ikke

kunde lide«. Dog lod han sig overtale og skrev los i

en Hast, men Slutningen af Musiken og deriblandt

Ouverturen maatte ban skrive paa selve Theatret, efterat

Prøven alt var i (iang. Deraf sagtens det ligesom im-
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])ioviserede friske over denne Musik, der dog alligevel

vandt ved, at Hartmann 1872 omarbejdede den og

udvidede den til den Skikkelse, hvori den nu er almén-

kendt.

1842 ofrede Hartmann en fantasifuld Musik paa et

svagt og ringe Skuespil »Undine« (af Borgaard), der

hurtig faldt til Jorden, og samme Aar vandt han som
foran nævnt Prisen for sin Klaversonate i d-moll. Det

følgende Aar blev han Weyses Efterfølger ved Orgelet

i Frue Kirke, en Stilling, som han beklædte til sin Død;

hans frie Fantasier har Aar igennem været til religiøs

og kunstnerisk Opbyggelse for utallige Tilhørere.

Sin hiiprovisationskraft bevarede han op i den høje

Alder; en Mængde danske og fremmede Musikere og

Musikelskere har i Stilhed beundret den nede i det

skønne Kirkerum.

»Weyses Minde« fejrede Hartmann i en Kantate,

skrevet i dyb Pietet for den afdøde Mester, der

grel) afgørende ind i hans Liv, men ikke under særlig

stærk Inspiration. Med større Kraft og Lyst kastede han

over at komponere en Ouverture til »Hakon Jarl« ; her

kunde han yde Oehlenschlåger den Hyldest, som hans

Beundring følte Trang til — »Til Adam Oehlensch-

låger« staar der over Musiken — , og her var det hid-

iiidtil største nordiske .FLmne, der havde frembudt sig

for ham. Ouverturen er da ogsaa blevet et bredt,

selvbevidst Musikstykke, af sikker Holdning og stolt

Rejsning. Gades »Ossian-Ouverture« har øjensynlig været

Forbillede derfor, men Hartmann har næppe saa-

ledes som Gade skrevet sin Ouverture i hin lykkelige

anelsesløse Undfangelse, der har fundet Udtryk i Be-

gyndelsesversene af et berømt Goethesk Digt:
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Ich j^iiiLi im \V;il(k' so fiir micli hin;

mul niclits /.ii sucIumi, das war iiiciii Sinii ....

»Hakon Jarlw-Oiivorliiien mandler delle iiiulsi^eli<>e

jfeniale. Den er ikke som »Ossian-Ouverlmen« evi^ ung

og dog et Tidskel i dansk Musikhistorie; snarere føles

<len nu som tilhorende en forbigangen Periode — affat-

tet som den cv det lidt i Spohrs og Marschners Theater-

sprog. Jannsides med »Hakon Jarlw-Ouverturen op-

stod »Sorgemarschen for Orgel og Blæser ved B. Thor-

valdsens Bisættelse«, hint storladne Sørgedrapa, der i

eddaagtig Knaphed — ikke mindre nordisk i Tonen end

»Hakon Jarl« Musiken - synger den berømte Klage-

sang ved den store Billedkunstners Død, der senere

har lydt over mange danske Stormænds Baare og til-

sidst skulde blive den pomjiøse og dystre Afskedssang

ved Hartmanns egen.

Fager og liflig, lys af Lod følger »Liden Kirsten«

umiddelbart paa disse dunkelfarvede Arbejder — den

lille Opera, der kan kaldes den fineste og ejendom-

meligste Blomst, der groede af Hartmanns første Ægte-

skabs Tid, og som med Bette er betegnet som det

kvindelige iblandt Hartmanns Værker.

Idéen til Operaen var H. C. Andersens, og han havde

endda bestemt sin Tekst for en anden Komponist

(Koncertmester Bredal): men ingen kunde være mere
kaldet til at udfore Idéen musikalsk end Hartmann paa

det Punkt i hans Udvikling, han nu stod paa.

Idéen var denne: at bygge Operaen paa Folkeviser og

-danse, mere direkte end nogen romantisk Komponist

her hjemme eller i det Fremmede havde gjort det,

idet Viserne i let moderniseret Skikkelse flettedes ind

i den lille — altfor spinkle — Handling og sattes i
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nær Forbindelse dermed. Med hvilken Forstaaelse

og Kærlighed, med hvilket Lune har Hartmann ikke

grebet denne Idé og skabt et lille scenisk Værk, -der

visselig savner en væsentlig Betingelse: Konflikt

og dramatisk Spiending, men som alligevel bevæger,

griber og underholder ved den mesterhge Maade, hvor-

paa Komponisten har genkaldt en middelalderlig dansk

Stemning i fuld Samklang med Folkevisetonen, enten

han synger den alvorsfuldt-vemodig eller skælmsk-

lunerig, eller han lader Dansen træde med Anstand

og Betydning til Korets Sang og Harpens Toner ....
Tavleliordsvisen, Narrens Viser, mest den om Hr. Jon,

der rider med og Folkedansen dertil. Disse x\fsnit er

»Liden Kirsten«, med dem har Hartmanns lille Opera

vundet sig sin sikre Plads i dansk Publikums Yndest.

Allerede efter den første Opførelse (1846), hvor Operaen
fik den hjærtehgste Modtagelse, bedømte man den

saaledes: »Hartmanns Genialitet har maaske aldrig

aabenbaret sig klarere end i denne Composition, der

helt igjennem er gjennemtrængt af en ægte nordisk

(irundtone og gjennemfort med henrivende Ynde, saa-

vel i Melodierne som i den harmoniske Behandling.

Men uagtet den bestemte Grundtone kan følges gjen-

nem hele Værket, har Componisten dog med megen
Virtuositet forstaaet at bringe Afvexling i de forskjel-

lige Musikstykkers Charakter«. Nogen Nationalopera i

egentlig Forstand kunde »Liden Kirsten« ganske vist

ikke blive, dertil var selve Stoffet for privat: en Episode

af en Familiehistorie, ikke alment: et betydningsfuldt

Udsnit af Folkets Historie.

Fra samme Tid som »Liden Kirsten« stammer et af

Hartmanns mindre, folkekyndige Musikstykker. Til Af-
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sl()iin«>tMi ;»r v\ MiiuU'simriki' i SkMiulei-hor^ liv Ibr

l-irdcrik \l sUiov han lorskelli«) Kor- o^ Orkeslcr-

iiHisik, dertil hørte deii Maiscli, der senere opkaldfes

efter Byen og som har hcvarel sin Livskiall, efler al

den anden Musik er t^lenil. I »Skan(ler!)oi-<^-Marsch«

vil man tinde noi'et af den samme danske TVstlighed

som i »Liden Kirsien «s Dansemusik.

De tblgende Aar var llvileaar for Hartmanns Muse.

Det var .Krigens Aar, det var Sorgens Aar i hans egen

nivcTrelse, Hans Moder dode 1848, Faderen to Aar

efler. Tab der gik ham nær til Hjærte. Sin Hustru

Emma mistede han, som vi har hørt, det følgende Aar.

Dalleren Sophie (rade snai1 efter. Vel frembragte han

ogsaa i disse Aar eidcelte større og mindre VaM'ker:

ved Faderens Død fuldforte han et alvorligt kii-keligt

Stykke Qiiando corpiis morieiiir (Naar Legemel døi%

til Christan VHFs Bisættelse skrev han efter Anmod-
ning en Kantate og en Sørgemarseh, af egen Drift en

Symfoni (Nr. 2 i E-diir) mere omfattende og nok

saa udarbejdet som den første, i Tonen beslægtet med
»Liden-Kirsten«-Musiken; den blev hans sidste. Bli-

vende Værdi besad dog intet af dette; l)etydelige eller

rigelige Idéer strømmede ikke til ham i disse Tider.

Hvorledes hans Sind o])toges af Fædrelandets Skæbne,,

hvor stærkt hans Hjænie slog derfor, har vi omend
smaa, saa dog veltalende Vidnesbyrd om i de to Sange:

den stridbare og hæftige, næsten hidsige, som Teksten

af C. Hostrup er det, »Jyllands Besættelse« {Hedelærke

haardt maa du mærke), og den dulmende, enkelt og

ædelt udtrykkende Danmarks Tab ved de Unges Fald

fSlumrer sødt i Slesvigs Jord). Den sidste blev sunget

af talrige Mandssangforeninger ved en Fest, hvor de i
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1850 hjemvendte Soldater fejredes i Rosenliorg Have
— og gjorde dér en mægtig og gribende Virkning.

Men Fredens Tider vendte tilbage; de Saar, der i

Hjemmet havde ramt Hartmann, groede til — det

stemmede ikke med hans Sindelag pessimistisk at holde

dem aabne —, og efter et Par Aars Ro og Hvile sprin-

ger Skabertrangen saa livlig op, at han i samme Aar
fuldforer hele tre, indbyrdes saare forskellige Værker;

ja, det synes som om særlig hans melodiske Aare er

blevet end rigere i de Aar, der ikke har lagt saa

stærkt Beslag paa den. 1854-Aaret bringer saavel

»Sulamith og Salomon(^-Sangene som anden Akt af

»Et Folkesagn« og Idyllen »En Sommerdag« (for So-

lostemmer, Kor og Orkester) bygget, til Henr. Hertzs

Tekst, over den skont-tungsindige Folkevisemelodi:

Jeg gik mig ud en Sommerdag. Saa let bevægede
Hartmanns Fantasi sig fra den glødende pathetisk-

erotiske Hojsangsstemning til Troldehøjen med dens

barokke Indvaanere og til den danske lyse, baade

blide og tungsindige Sommeraften. Med hvilken hid-

levelse og Sikkerhed Hartmann nu behersker den

danske Tone, viser hver for sig de to sidste Værker
trods deres Forskellighed, higen anden end en dansk

Komponist kunde have folt og skrevet dem!
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Da »Dryadens Bi ylliip« opfortes første Gang i »Mu-
sikforeningen« i 1859 skrev I)agJ)la(lene om delte

Hartmanns Værk, det nærmeste i Rækken — af storre

Omfang — efter de lige nævnte: »Komponisten har til-

trods for sin fremrykkede Alder vidst at bevare sin

Aands Livlighed og Virksomlied i den Grad, at dette

lians sidste Arbejde .... endog kan gives Fortrinet

fremfor de fleste af sine Forgængere?<<

Saaledes saa man allerede den Gang paa Hartmann
som Komponist og tænkte mindst paa, at der endnu
laa for ham et helt langt Liv, mere end en Menneske-
alder, i hvilket han skulde frembringe mange Værker
og deriblandt sine mest betydelige og ejendommelige.

Udadtil maa Hartmann da sagtens have gjort Indtryk

af at være en aldrende Mand; aandelig set var han
ung endnu, rig paa Arbejdskraft og paa musikalske

Indskydelser. Men over hans ydre Liv hvilede fra nu
af en stor Ro, en næsten uafbrudt Regelmæssighed
— og sikkert var dette til Held for hans Skaberævne.

Han voksede i .Ere og Anseelse, var sin Slægts for-

gudede Midtpunkt, særlig skattet, ja dyrket i Studen-

ternes Kreds, højt agtet og værdsat ogsaa i de kirke-

lige Kredse som den fromme, troende Mand og den

fremragende Salmekomponist, han var — i det Hele
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alményndet af alle Danske, for hvem Tonekunsten

havde Værdi og Betydning. Hans Liv ])evægede sig

mellem Kvæsthusgade, hvor han tilj^ragte Vintersæ-

sonen med dens Pligter, til Sommeroj3hold oprindelig

i Roskilde, hvor en Slægtning var Kantor og hvor han

tilhragte herlige Dage i de skønne Fjordegne og

med den minderige Domkirke for Øje — senere

i Nærum, hvor han hoede paa en smuk Gaard fra det

tidlige Foraar til sent paa Efteraaret. Her i en dej-

lig, frodig sjællandsk Egn hvilede han ud, aandede

han op — , selv om ogsaa Pligterne (fra 18G7 af til-,

lige som Direktør for del nye »Kjøhenhavns

Musikkonservatorium«) nødte ham til indtil den høje

Alder trods de den Gang vanskelige Forbindelser jævn-

lig at tage til Kjo])enhavn — , og fra lange Vandringer

derude kunde end ikke Aarenes Vægt afholde ham.

Dette Friluftsliv, denne stille Tilværelse Maaneder
igennem Ansigt til Ansigt med Naturen, der inspire-

rede ham, holdt Hartmann aandelig og. legemlig frisk

i de mange Aar og tilførte hans Musik et af dens

bedste Kendetegn: en fuld og ægte dailsk Naturtone.

1 de senere Aar ialtfald holdt han dog af al af])ryde

sit stille Landliv nogle Uger forat tage Ophold paa det

mondæne Badested »Marienlyst« ved Helsingør, hvor

han godt led at færdes mellem de mange vekslende

Gæster og med Tilfredshed og Taknemmelighed mær-
kede, hvorledes alle gærne viste ham Opmærksomhed
og Hyldest.

Som Komponist var han tlittig. Næsten altid havde

han Arbejder under Hænder. Intet Aar gik hen uden

et færdigt Værk — ikke sjælden af ret store Dimen-

sioner. Men karakteristisk er det, at de saa ofte skvld-
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les ytlre Paavirkiiin^, aiulies Aiini()(lniii<^i'r ollor Iiii-

|)iilser. Han synles iui'sUmi al Irænj^e lil iio^ci saadaiil;

ihverlfald, lian havde inlel imod el saadant lille Skul)

iidefia. Hans Hoved var fuldt af Idéer, han havde nok

af nuisikalske Moliver, hans Sind var ri<Jl i)aa lonende

Sleninin<'er, men Formen de skulde la^e lod han ikke

uijjærne hestemme ved de Opfordringer, der kom til

ham fia andre eller af de »Lejlii^heder«, der kaldte

paa hans kunstneriske Histand. (iennemgaar man For-

tegnelsen over hans Ivomj)ositioner, møder der En del

Særsyn, som næppe nogen anden Komponistgærning

fremhyder, at de Vivrker, stoi-re eller mindre, som med
fuld Sikkerhed kan siges at være udsprungne af hans

egen Drift, uden nogen Paavirkning udefra, højst udgør

den ene Halvdel; og tæller man de Arhejder op, som

direkte er fremkddt af »Lejligheden«, naa'r man et

forholdsvis større Tal end hos nogen anden kendt

Tonekunstner. — Fra den absolute Musik kom Hartmann

mere og mere bort; de symfoniske Former, som han

dog havde behersket, »glippede«, som han jo selv

sagde det. Af den Art Værker fortjæner kun at næv-

nes den store markante Orgelsonate i g-nwll, den liv-

fulde, i melodisk og end mere i rytmisk Henseende

saa friske »Suite for Violin og Klaver« op. 66 og en-

delig den brede indholdsvæglige Klaversonate i a-moll,

hvem ingen vilde tiltro en omtrent 80-aarig Kunstner,

saa kraftig og marvfuld den er, om ikke o/j«s-Tallcl

viste dens sene Plads i Rækken af Hartmanns Værker.

Til Operaen kom Hartmann heller ikke mere tilbage.

Dramatisk Spændkraft havde hans Musik jo aldrig ejet,

og selv om Lysten til atter at forsøge sig paa Opera-«

scenen var tilstede, hvorom Planer til en »Saul« vidner.
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gav den sig dog intet Udslag. Mulig ogsaa fordi

Hartmann— som han skriver til H. C, Andersen ( 1866)—
tvivlede om, at det »efter ))Faust«-Epochen (sagtens

Goiinods Opera), vil lykkes at gjennernføre Noget,

uden at det Erotiske er stærkt i Forgrunden" — og
det Erotiske, særlig om det skulde fremtræde i Sce-

nens Lys, var visselig ikke Hartmanns stærke Side.

For sine frodige Ideer, for de Motiver, som i ligt

Maal frembød sig for ham, trængte Hartmann da til et

andet Espalier, at de kunde ranke sig op deraf og kom-
me til deres Ret. Derfor var han en altid saa oplagt

Lejlighedskomponist, til hvem man gærne vendte sig,

vis paa et gunstigt Svar og paa at faa et Værk med
Indhold og Betydning og ikke let nedskrevne Tale-

maader, og saaledes forklares det vel ogsaa, at Hart-

mann ofrede en forholdsvis stor Del af sin Produktion

paa Balletten, paa Sujetter, som den altid ildfulde og

optagne August Bournonville forelagde ham.

Han var glad ved at faa hine Tekster til Lejligheds-

kompositioner, der ofte hidrørte fra de akademiske

Kredse, hvor han følte sig hjemme, og som hyppig

vedrørte Fædrelandet, i hvis Begivenheder og Skæbne
han tog saa levende Del. Og hans Musiks episodiske

Anlæg passede just til saadanne Arbejder; i disse Kantater

kunde han kort og rammende sige det i Toner, som
Øjeblikket krævede for at udløse og samle store Kredses^

ja alt F'olkefs Følelse og Stemning. I en saadan Kantate

er dette det afgørende, mere vilde være af det Onde;

lange symfoniske Udviklinger, Musik, der krævede Op-

mærksomheden for dens egen Skyld, vilde ikke være

paa sin Plads. Desuden galder det af praktiske Grunde

ikke at være omstændelig eller utydelig. En Talei*
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henser end, al in^eii 'rilsledevivrende trættes; Sleni-

iiini>eii maa straks ^ril)es med sikker Haaiid og uden

Afsvækkelse eller Svinkea^rinder holdes fasl lil del sidste

— ja, i stigende Grad maa alle fængsles og i)æres liojt af

Stemningen. Delte forslod Hartmann og magiede al

udf(ire det; eflerhaanden naaede han del fulde Me-
sterskal) i denne Genre. Det er væ^'d at maM^ke sig, at

han og }yeyse dyrkede den med Lyst, medens den

laa de »rene« Musikere Gade og Kiihlaii fjærnere, lige-

som man kun sjældnere kaldte paa deres Talent til

dette Brug.

De vigtigste, mest omfattende Kantater, hvis Inter-

esse ingenlunde altid er svundet med »Lejligheden«, er

fra Tredsaarene : Kantaten ved Frederik VII.s Bisættelse

(18()3), hvori baade personlig vemodige Følelser og be-

kymrede for Fædrelandets Skæbne rørei* sig; Kantaten

ved Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Lovisas

Forma^ling (1869), der rummer megen fin og poetisk

Musik af et mildt erotisk Skær, en Romance i ^Yeysesk

Tone og en yndefuld Duettino til Vaarnaturens Pris;

hele Kantaten er præget af Tidens skandinaviske Bevæ-
gelse, til hvilken Hartmann jo havde nær Tilknytning.

Endvidere den muntre og gratiøse Kantate ved Ind-

vielsen af Studenterforeningens Bygning, en musikalsk

Hyldest til »Herrerne i Aandernes Puge«, som man
dengang kaldte dem, og endelig ikke at forglemme den

lille »Koncert-Indledning«, opført 1866, da Universitetets

nysmykkede Festsal første Gang benyttedes; kort og

knapt, men meget talende giver den Udtryk for Hart-

manns bittre Smærte ved »hvad Mandefald, hvad Lande-

'

faldf« Danmark nys havde frislet, og ved, hvor »dybt

Fædrelandet var blevet stunget.«
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I (le folgende to Aaiiier indtager l)landt Lejligheds-

musiken den, Hartmann skrev i Anledning af Univer-

sitetets 400-aarige Jul)ilæum, langt den mest frém-

raiiende Plads. Den omfatter »Indledninesmusik« foi*

Orgel og Blæsere, et pompøst Musikstykke af Mester-

skabspræg, og Kantaten af Carl Ploug, et Værk, der

omfatter 205 Partitursider, og hvoraf den sidste Del

ifølge Manuskriptets Datoer er komponeret paa knaj)

lo Maaneder — allerede rent fysisk en stolt Ydelse af en

74-aarig Komponist. Kantaten er det lykkeligste blandt

Hartmanns Lejlighedsarbejder, det er hans Hyldest til

den Videnskabens Højskole, som han saa op til i Højag-

telse og som paa sin Side nylig havde hædret ham
med Æresdoktordiplomet (1874), en Anerkendelse,

Hartmann skattede mere end nogen anden. Men Kan-

taten er mere end et Lejlighedsværk, den indeholder

saa store musikalske Værdier, saa karakterfulde og

malende Afsnit, saa skonne og saftfulde Melodier, at

den siden hen jævnlig har været fremdraget ved al-

mindelige Koncerter for stedse at fængsle paany.

Endnu ind i Halvfemserne skrev Hartmann frisk og vel

oplagt de Lejlighedsværker, man bad ham om. Han fej-

rede Kong Christian IX's 70-Aars Fødselsdag (1888) med
et stort Arbejde, fuldt af Optindsomhed, Kraft og Lune

;

han smykkede med sin Musik det kongelige Guldbryl-

lupsj)ar (1892), og han fulgte den musikelskende

Dronning Louise til hendes sidste Hvilested med sine

Toner.

Dog — ikke blot disse Arbejder, hvor Anledningen

og Opfordringen ligger lige for, kan kaldes for Lejlig-

hedsarbejder; derhen hører i Virkehgheden adskillige,

som ikke umiddelbart angiver sig som saadanne. Det



Hartmann hviler. Interiør fra hans Arbejdsværelse i Kvæsthusgade.
(Efter Amatørfotografi af Syngemester Axel Grandjean, c. 1895).
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k^l. Tfalois Oijfori-lsc ni" Oclilciistlildf/crs Yrsa Iri'in-

kaklU' (Icii sUoiiiu' Musik lil diMiiie Di^liiin^ (l«S8.'i);

Martin JaiIIwis l()()-Aai\s MiiuU'IVsl Kanlalon »Liillier

j)aa W'arlburg« (l<ScSl). Solv en lillo Koniposilon som
»Foraai\ssani»<(, (\cv synes el saa uvilkaaili<*t musikalsk

l'dhrud, har sin lejlii^hedsvise Oprindelse.

Ved Nylaarslid 1870 undskylder Ilarlmami si^ for

ikke hen^e al have hesvarel //. C Aiulrrseiis Breve

og gor ham da del b\)rsla'4, al han skal sende el nyl

Digl, »jeg sender l)ii> del eomponerel lilhage, saa ere

alle I^uler hjulj)ne; jeg har faael Brev, tlu har faaet

Svar derpaa; Verden har faaet et nyt Digt af Dig og

den kan jo spille eller synge min Musik dertil, hvis

den gider«. Øjeblikkelig sendte Andersen den »Foi-

aarssang<(, der senere oploges i »Lykke-Perw, og om-
gaaende sendte Hartmann sin Musik derlil. Del er hin

»Foraarssang«, dei- begynder med saa malende at

skildre Vinterdagen med »RimtVost og Krager« og

endei" med fortryllende jublende Toner til den for

Hartmann selv saa ])elegnende Linje: »Aldrig er I ng-

(lonisliden forbi«.

Men selve Harlmanns Hovedværk »Volvens Spaa-

dom« skylder en ydi-e Tilskyndelse sin Oprindelse.

Det var i Foraaret 1872, at Sludentersangforeningen

holdt Musikfest lil Foi'del for Oehlensehlager-Tegnér-

Fondel, en dobbelt Koncert i Forening med Lunden-

serne; efter første Opførelsen hei- i Kjøbenbavn skulde

Gentagelse ske paa Ugedagen dereftei- i Lund. Til

denne Lejlighed ønskede man et nyt og vægtigt Ar-

l)ejde af den aldrende Mester — og sandelig man fik

det! A\ Æmnet blev valgt af selve den gamle Edda,

var en naturlig Følge af den fælles noidiske »Lej-

lii^hed«. —



(i()

Ket l)esel bliver Komponislens Forhold med Hen-

syn til Balletterne ikke meget forskelligt tra, hvad der

forlanges af ham ved de egentlige Lejlighedsarhejder.

Ogsaa her kommer Impulsen udefra. Balletmesteren

forelægger ham et Sujet og beder om hans Musik-Il-

lustration dertil. Atter her er det musikalske Fyndord

det afgørende; den rette stemningsvækkende, naturlig

undfangne Melodi, den rammende, i bestemt Betning

virkende Harmoni, de prægnante, levende, malende, ild-

nende Rytmer er mere værd end lange »interessante«

Musikudviklinger. Og atter her gælder det at være

kort, klar og præcis, ikke at trætte, ikke at hæmme
det stadig vekslende Scenebillede og at forstaa det

Hensyn, Dansernes Fysik kræver. Ingen kan danse paa

Taaspidserne til en lang symfonisk Sats, og naar Danse-

Tekniken har fejret sin Triumf, hvortil Musiken kun i

beskeden Grad medvirker, gælder det for denne hurtig

og uden Betænkning at udfolde sine lyriske eller situa-

tionsmalende Egenskaber. Balletmesteren er der stadig

med sine skiftende Paafund, hans Vink og Opfindsom-

hed maa Komponisten følge, som han folger Kantate-

digterens Idéer eller Festarrangørens Anvisning. — De

Ævner, der saaledes kræves, besad Hartmann i en

sjælden Grad. Ofte vil den opmærksomme Tilhorer

allerede i hans Ungdoms- og Manddoms-Instrumental-

musik vejre den vordende Balletkomponist. Saa let-

lobende kan denne Musik være; den kan sno sig ele-

gant og rytmisk pointeret, kan smigre og tiltale San-

sen, indtage Attituder, der tager sig ud, men ikke

siger altfor meget. Ja, man vil maaske — og næppe

med Urette — i hans fornævnte Suite for Violin og

Klaver finde Afsnit, som man vilde betegne som for-



()7

a-dliM lialk'limisik. DtMi iiodviMidi^c velliiiiuM'cdc »Fvldo-

knlki«, som cu saadan liallol krirver, havde Ilartiiiann

k'l vod al piæslcre, og del paa Fiildl nol)el Maade,

I ligeledes laa del Ibi* ham al slaa sig los i sloi'mende,

lesllig mimlre Finale-(ial()pj)er. JMeii ved Siden deraf

staar hine praglfidde, sierprægede Kiernesprog, hine

vældige Fvndord, der lader den Hartmannske Ballel-

musik rage hojt op over de musikalske Talemaadei-

og Fiksheder, (lev ellers tilfredsstiller i denne Soil

Musik.

At det hlev saaledes, skyldles i forste Række den

Omstændighed, al Aiig. Bournonville med Kløgt og

Finsans havde opdaget Hartmanns dyheste Ejendom-
melighed og enestaaende Ævne. Han vidste, at han
tog ham om Hjærtet, naar han kom til ham med
sine Sujetter fra Nordens Oldtidshistorie eller Sagn-

verden og Edda-Digtning. Det videste Spillerum fik

Hartmanns F'antasi, trods de udvortes praktiske Be-

grænsninger, i disse Balletdigtninge — og helt gav

han sig hen i sin Fantasiverden i »Valkyrien« (1861),

i »Thrymskviden« (1808), hvor de storste musikalske

Syner findes, men som desværre fra Bournonvilles

Side var en uformelig Ophoben af Stof, saa at sige

hele den nordiske Mythologi i én Mundfuld, eller i »Ar-

cona« (1875).—

Det er nævnt, at Hartmanns Storværk »Vølvens

Spaadom«, Kulminationen af hans Kunst, ihvertfald

udvortes er udsprunget af hans F'orhold til Studenterver-

denen. Dette P'orhold var i mange Maader en Faktor

i Hartmanns Kunstnerliv. At han satte Pris paa sin

akademiske Værdighed er udenfor Tvivl, og at han i

Kraft af denne blev .den »litterære« Musiker, som
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man har kaldt ham, kan vistnok ogsaa hævdes. Han valglc

i Reglen sine Tekster med Smag, ikke sjfrlden med
Kræsenhed — her tildels en Modsætning til (lade—

,

og han fordybede sig i dem for at fortolke dem mu-
sikalsk med virkelig litterær Omhu, Kærlighed og

Samvittighedsfuldhed. Han kunde behandle en Tekst

med Aandfuldhed og ofte med forfriskende Humor;
den gamle, tidt saa trivielt virken«le Manér at gentage

Ord eller Sætninger for Musikens Skyld har han un-

dertiden fornyet og givet Berettigelse ved den træf-

fende Maade, hvorpaa han gør det, ikke mindst, naar

han vil opnaa en skælmsk eller lunefuld Virkning

derved. Paa lignende Vis danner han omkvædsagtige

Slutninger, der helt uden at Digteren har di-omt der-

om, forhoj er hans Vers' Virkning. Og værd er det

her at gore opmærksom paa Hartmanns hyi)pige An-

vendelse af musikalske Citatei', en Form for Anskue-

lighed i Toner han meget yndede. Ofte har han

saaledes citeret Vor Gud han er saa fa&i en Borg, til

Ex. i »Luther j)aa Wartl^urg«, i Universitetskantaten

1879, i Kantaten ved Christian IX's Fødselsdag*). Af

andre Musikcitater skal ])lot mindes oni l\u bede vi den

Helliyaand ligeledes i Universitetskantaten og særlig

om Lindblads Yintren rasat i »Formæhngs-Kanlaten«,

hvor denne brillante Melodi paa overraskende, munter

og frejdig Vis bryder H. P. Holsts tomme Hojtidelig-

lighed og kækt fastslaar i Toner Kantatens skandina-

\istiske Mening.

*) Hvis Slutningen af »Hakon .hul((-Ouverturen ogsaa indehol-

der et villet C.itat af samme Melodi, turde dette dog ikke

hlot være en Anakronisme, men ogsaa en lidt barnlig og

mindre velvalgt Udlrvksmaade forat fastslaa Kristendom-

mens Sejr over Hedenskabet i Norge i det Ulde Aaihunchede!
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M(Mi o^sna paa aiuliMi Vis hclod h'orlioldci lil Slii-

dcMiliMiu' me^cM i Hartmanns Liv. }Ian var nied lil al

slille deres San^foreninj*, var endog i noj^le Aar den-

nes musikalske Leder (hvad dof> ikke var hans særli<re

i\ald), og han foihiev ogsaa derel'ler Foi'eningen Iro

som dens virkelige, ikke blol »titulær« Formand. Han
skrev talrige Sange for dette Mandskor, bearbejdede

anden Musik derfor, og han deltog indtil sin hoje Al-

der i Sangforeningens UdlUigter og Koncertrejser.

Disse strakte sig ofte til de to andre nordiske Lande;

en fælles Folelse, en nordisk Bevidsthed hai* da sik-

kert ogsaa ad denne Vej grebet og fængslet Hart-

mann. Det var jo i Skandinavismens unge, blom-

strende Tider. Men overhovedet det nære Samliv med
Studenterverdenen maatle fremme Hartmanns Sans og

Forkærlighed for det nationale og for det nordiske.

Aanden iblandt Studenterne var jo den nationalliberale,

fra slige Hjem rekrutteredes de væsentlig, deres forende

Miend og bedste Talere hørte til disse Kredse, og

gennem Slægt og Omgangsfæller havde Hartmann
Tilknytning til de Nationalliberale, der paa deres Side

med kendbar Interesse støttede og opelskede al Kunst,

der fremtraadte som national; Poesiens og Billedkun-

stens Historie har ogsaa Vidnesbyrd derom at opvise.

Navnene paa de Slægter, hvor man saaledes var varm
for dansk Kunst, kendes endnu, og flere af dem stod

Hartmann personlig nær.

Allerede ved Frederik VI.s Død, da baade Weyse
og Hartmann havde skrevet Kantater, tog Studenter-

ne ungdommelig iltert Parti for deres unge Kollega

overfor den aldrende Autoritet i Kjøbenhavns Musik-

verden og fik trodset igennem, at Hartmanns Kantate
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(ved en Koncert i Slotskirken) opførtes jævnsides

Weyses. Delte vai'me Hengivenhedslbrhold forblev

bestaaende i de lange Aarrækker. Studenterne liyldede

Hartmann som den navnkundige Leder og Formand
for deres Sangforening, og som den elskelige evig

unge Student, der aldrig skræmmedes af deres under-

liden lidt dristige eller barske Spog, der beærede dem
med at færdes som Kammerat blandt dem, og som
ved Sommerfesterne modtog deres sidste Hyldest ved

Afskeden i Nærum, eller mens Xærumvognen ventede,

ovenpaa al Larm og kaade Løjer: den hojtidsfulde

Afsyngelse af Snarl er Xatlen svunden. Men Student-

erne og med dem de nationalliberale Akademikere og

Bourgeoisikredse skat lede Hartmann særlig som den

nationale Komponist, hvem man jo nærmest holdt til

Gode, at han var og blev vor egen og ikke havde

kunnet eller villet vinde Berømmelse hos de sydHge

Naboer. Fra Studenterverdenen udgik Hartmanns Ry,

eller det havde dér i lange Tider sit bedste solide

Rygstod, Og utvivlsomt saa man ham i Modsætnings-

forhold til Gade, hvem man nok agtede og var stolt

af, men i de Kredse ikke ret kunde elske -^ han var

jo den kosmopolitiske, den tyskoplærte Kunstner med
sit opi'indelige Ry dernede fra. I Kjobenhavns dava^-

rende lille ^lusikverden stod Hartmanns og Gades Til-

hængere ret skarpt overtor lijnanden — endda ikke

dybere æstetiske Modsætninger skilte dem ad. Ja,

Fanatikere for den forsle gik endog saa vidt, at de

hævdede, at Gade havde sit Bedste fra Hartmann.

Gades »Bedste« det var i deres Øjne — Brudevalsen

(i »Et Folkesagn«), og den skyldte han — sin Forel-

skelse i Hartmanns Datter! — Det personlige Forhold
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iiioIUmh (Ic lo Kunstnere j)aavirke(les ikke nC delle

Parliviesen. 'riolasl Venskal) o^ gensidi^ llojaolelse

loihandl dem gennem Aarene, men del vilde være

nri<^liivt at sammenli<4ne deres Forhold hverken med
(ivethes oi,» Schillers, der ved kunstnerisk Storsyn i

k";elli<> oi> med Ileni^ivenhed vejede o<» tremhjalp hin-

andens Idéer oi* Planer, eller med Liszts a^ Wayners,

der i inderligt og hegejstret Venskah grel) og støttede

gensidige store og dristige Fremtidstanker. Til noget

meget intimt Forhold mellem (iade og Hartmann kom
det ntvppe, hverken i personlig eller æstetisk Betyd-

ning. Et Samarhejde fandt jo kun Sted den ene Gang i

»Et Folkesagn«, hvor Resultatet rigtignok hlev et me-

get lykkeligt, idet Gade handlede klogt, da han over-

drog Hartmann at hehandle »Troldene« i anden Akt.

Betegnende er det ogsaa, at de to Mestre vedhlev at

tiltale hinanden med Efternavn og »De« ^; og den

mere og mere originale og typisk-nordiske Retning,

Hartmanns Musik tog, havde ikke ret Gades fulde For-

staaelse og Sympati. Som den myndigere, hredere an-

lagte og mere aktive Natur indtog Gade jo Forerstil-

lingen i den egentlige Musikverden, og de, der ople-

vede hin Tid, kunde ikke undlade at iagttage, hvor-

ledes hans Død ligesom borttog et Tryk fra Hartmann,
— trods sin høje Alder ligesom levede han op paany,

og nu da han var den ene store Mand i vor Musik-

verden, følte han Kravet stæ^rkt til sig og var livfuldt

optaget af at opfylde det; han blev mere aktiv og

initiativrig end tilforn.

Til disse senere Livsaar, hvor Alderens Byrde næ-

sten ikke synes at have tynget Hartmann, hører de

tildels omfattende Kompositioner, vi før hai' nævnt.
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og næsten lige lil det sidste Ibrlsatles hans Kunslner-

arbejde. »Hellig Trekongers Kvad« med det prægtige

15ethlehems Kor stammer saaledes fra 1894, og stadig

imodekom Hartmann, da den fysiske F^vne til større

Arbejder var borte, velvillig og godmodig (nu og da
synes man næsten for godmodig) en Oi)fovdring til at

skrive en Melodi til en Tekst, enten den kom fra

Poeten selv eller fra andre, og da særlig fra de kirke-

lige Kredse. Hans allersidste Opus er helliget Giidstjæ-

nesten: nogle Imicmaiin ske Kor bestemt til Bispe vielse;

de blev skrevet i hans 94. Aar!

Nu kan man jo om alle disse Værker fra de Aarin-

ger, da Hartmann havde passeret »Stovets Aar«, sige:

Det er mig ligegyldigt, om den Musik, jeg hører, skyl-

des en Yngling paa 20 Aar eller en Olding paa 80 —
naar blot den underholder, bevæger og fylder mig;

og til en vis Grad er dette Ræsonnement jo berettiget.

Men set med lidt historisk og kulturel Fornemmelse
og ikke mindre med psykologisk Sans .kan det Fak-

tum, at Oldingen skriver Musik, der klinger, som var

det en Ynglings, ikke undlade at optage Tanken og

Qge Opmærksomheden og Interessen for Musiken. Og
naar man taler om Vidiimleibøni og tilmed synes at

dyrke denne Afart af »Kunstnere« med særlig For-

ntjjelse, da er det vel l)erettiget at fremhæve Vidunder-

oldingen — og det saa meget mere, som han er et

Fænomen, der forekommer langt sjældnere. Al Kun-
stens Historie frembyder overhovedet kun faa Vidnes-

byrd om saadan Oldingekraft og skabende Trang og

Ævne. Beromte Exempler er Leonardo da Vind og

Goethe. Goethe, der sna klart og klogt iagttog sit eget

Geni, følte dette som en fornyet Ungdom (»Wieder-
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lil Del. Hlaiull al Vcidcns skahtMidf MusiluMT laldl

(liMi cwv i Ilailinaniis I.od. Vel har (Mikrllc andre

KoinponislervaMrl iJioduUlivc i en lioj Alder: liunwmi,

lldydii. Aiihcr, Hruckiwr - heriijenime (iddc — kun-

de nu'vnes; men del Ibr Hartmanns Vedkommende
enesiaaende cv, al ikke hiol er Friskheden, Livfuld-

heden bevaret — lani*t ud ovei- 70 Aaret — , saalcdes

al man vii'kelii* kan tro al hore en ungdommelig Tone-

dii^lers Vierk, men der kan stadi<> tales om r(lviklin<i;,

k'remskiidt. Fornyelse. Derloi- er det ikke med L'retle,

at man sta^rkt fremhæver denne Ejendojiimelighed

ved Hartmanns Kunslnerifærnin^.

I lykkelig Ro hengled Hartmanns sidste Leveaar.

Udadtil steg han jo i Ry. siden ogsaa i Rang — ved

al udnævnes til Storkors af Dannebrog — , sin gamle

/Vo/hs'.vo7-Titel vilde han ikke skilles fra, saalænge han

levede, uagtet meget finere klingende blev ham tilbudt;

i hans naM'e Kreds led han vel nogen Sorg, da den

anden Hustru og den eneste af hans rausikdyrkende

Sonner, den som Menneske mere end som Komponist

originale, men spredte og urolige Emil Harlmami
døde. Dog tilsyneladende gjorde disse Tab ikke noget

siankt Indtryk ])aa ham — saaledes som man jo ofte

kan iagttage det hos højtbedagede Mennesker. Fra

sin Livsgærning veg han kun Fod for Fod, til det

sidste beholdt han Stillingerne i Kirken og ved Musik-

konservatoriet. Det blev vistnok mere og mere hans

lonlige Haab og Tro at opleve de hundrede Aar. Derfor

kom det næsten som en Overraskelse, da Døden
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endelig nærmede sig Hartmann i hans 94, Aar. Og
en haard Kamp skulde den stride med den gamle nor-

diske Toneskjald, for han bnkkede under for dens

Almagt. Det er sagt, at han sov stille hen — i hvert-

fald gik der forud for denne Hensoven en maaned-

lang Dødskamp, som Tusinder af Danske fulgte med
Deltagelse, Bekymring og Spænding, indtil J. P. E.

Hartmann endelig for stedse lukkede sine Øjne. Del

var den 10. Marts 1900.
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VII.

DET Liv, livis Hovedtra^k de foregaaende Blade

har sogt at skildre, var, som man har set, ikke

fuldt af hrogedc Begivenheder, ikke rigt paa Ople-

velser eller Omskiftelser, ikke præget af Strid eller

Kamp - hverken ydie eller indre — , ej heller var

det mærket af Modgang eller af Vanskeligheder, der

maatte hekæmpes og besejres. Det var tværtimod af

et Kunstnerliv at være i sjælden Grad et Liv ført i

Solen, hvor Tilskikkelserne føjede sig let og lykkelig

til hinanden, uden Uro eller Tvivlsmaal om hvad der
var det rette. Et Liv i Solen, ogsaa i den Henseende,
at det førtes uden nogen Bekymring for det ydi'e

Vel, for det daglige Udkomme; forst skærmet med
Omhu, som det var det, i Barndomshjemmet, siden i

Samliv med den Elskede, Kunstneren selv havde kaa-

ret sig, og tort i Velstand ™ tilsidst omkranset af de
nærmestes Beundring og Kærlighed og gjort lyst og
liævet ved et helt Folks Hengivenhed, og i dette Til-

fælde tør man sige, af en Forstaaelse, der ikke altid

])liver betydelige Kunstnere til Del. Thi Hartmanns
Liv var ogsaa i sit kunstneriske Udslag i fuld Sam-
klang med Tiden og dens skiftende Roreiser, var ofte •

det mesterlig trufne Udtryk for, hvad der bevægede
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<len — aldri«) i Opposition lil sin Saml id. Man kan

ikke paapege ret mange Exempler paa Kunstnere,

der saaledes har tilfort deres Kunst nogen Værdi el-

ler deri udtrykt nye Tanker og Folelser og dog har

levet i fuld Fi'ed og Harmoni med deres Samtid.

Man vil forstaa, at en Kunstner, hvis Liv formede

sig saa enkelt, og hvis Væsen og Sindelag var saa

jævnt og hgetil, saa lidet krævende eller oprørsk, at

hans Fremhringelser ikke vai- Udslag af Oplevelser

eller af Sindsrorelser, men var undfangne i Faiilasien,

i en stærk, levende hevæget Fantasi.

Nu vil man maaske sige : Men er da ikke al Kunst

fostret af Fantasien ? Jo, ganske vist. Men det er let

at spore, om denne Fantasi er sat i Svingning af

3'^dre Oplevelser, af et personlig grebet og bevæget

Sind — eller ikke. Naar Franz Schubert saa bittert

;mskuelig synger

:

Wer nie sein Brod mil Thranen uss

.

Wer iiic. die kummeruolle Xnchtf

aiif st'incin Bette iveinend sas.s ...*)-

saa fornemmer den blot en Smule lydhøre Kunst-

ven, at dette ikke er bare Fantasi, men blodige Minder

om kummerfulde Selvoplevelser.

Og naar Ludwig van -Beethoven digter sin r-moll-

Symfoni (»Skæbne-Symfonien« kaldes den) eller sin

/-/»o//-Klaver-Sonate (den »hdenskabelige") for blot

al tage et Par Exempler af hans mægtige Produktion,

saa gribes den, der lytter til, ojebhkkelig af den næ-

*) Hvo ej sit I^nnl med Taarer aad

hvo ej i kummerfulde Nætter

sad vaagen paa sin Seng i Graad
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sliMi oviMvirlikMule P'olelso af, livilko ia'(l(k'li<4i' Kani|)('

med Skæbnen den Mand liar loil haade udadtil

overfor den Verden, dei" vilde være med li! al heslemnie

haits Skæbne, oi> indadtil i hans e^en vu'ldi^e vold-

somme Sjiel, hvor Striden stod mellem Verdens Krav

ot» de store ophojede Idealer, Det er saa tydelii^ en

individuel Kamp, en bestemt Viljes Sejr: Es miiss sciii,

som der staar over en af hans sidste Kompositionel".

Vistnok har en Kunstnerfantasi hei- digtet mteg-

ligt, herligt, oj)hojet - men Basis derfor er overall

det indvortes ellei- udvortes oplevede; og det folei'

den, der horer og ret opfatter disse Toneværker,

Noget saadant maa man ikke vente at finde hos

Hartmann — rent bortset fra Afstanden i Kunstner-

anlægene — og efter det foranførte vilde det ikke være

begrundet eller berettiget al soge det i hans Værk.

Men i Stedet for skal man gøre sig fortrolig med
hans F'antasis Verden, og man vil snart se, glædes og

forbavses ved, hvor stor, hvor rig og broget, hvor

fuld af betagende skønne og storladne Billedei-

den har været. Man skal ikke forske efter denne

Fantasis Tilknvtning til Kunstnerens JordeHv eller ef-

ter hans særlige Personlighed — derved vil man kun

mode SkufTelse ; man skal følge ham paa hans fri

fantastiske Flugt — ad den Vej vil man vinde Be-

rigelse og befriende Opsving for Sindet.

Som vi har set det, blev denne Hartmanns Fantasis

Omraade, jo mere han udviklede sig og jo a4dre han

blev, mere og mere udtalt den nordiske, særlig den

oldnordiske. Ogsaa i Ungdommen var der Fantasi med
i hans Kunstnergærning, som i de to Operaer, men
(let var en barnlig, og ret beset meget jord hun-
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den Fantasi, der kun travede i de Spor, andre havde

traadt. Alt som hans Ævne, Kunnen og Viden voivsede,

blev hans Fantasi friere og dristigere, hans Flugt

højere, og det Omraade Fantasien erobrede, mægtigt,

vidt, nyt — af ingen før betraadt. Og hvad han her

skabte, fuldendte han tillige, higen er naaet dybere

eller videre i musikalsk Gengivelse af det nordiske.

Og til den Grad fyldtes hans Fantasi og næredes af

Nordens Aand — saaledes at han Jjlev den danske

Musiks Adam Oehlenschlåger eller maaske snarere

dens Grundtvig — , at de Kompositioner, han i sine

senere Aar skrev som absolut Musik (uden nogen di-

rekte Forbindelse med det nordiske) som f. Eks, Par-

tier af Orgelsonaten i g-moll, og saa at sige hele den

store Klaversonate i a-moll, eller i Lejlighedskantatens

Form, uvilkaarHg fdv det samme typisk nordiske Præg.

— Hvad der har klæbet ved hans Arbejder ret langt

frem i Tiden af fremmed særlig tysk, Marschnersk og

Spohrsk Paavirkning (mærk den Spohrske Smægten i

et ellers saa dansk Værk som »Liden Kirsten« og

melodiske og harmoniske Træk ogsaa i senere Vær-

ker stammende fra Hartmanns 5po/ir-Beundring), det

forsvinder mere og mere, og da han kulminerer, da

han med »Vølvens Spaadom« med fuld Ret jjestiger

det Højsæde, hvorfra' han herskende ser ud over al

^lusik, der kan kaldes nordisk, da har han skabt no-

get helt genialt og dybt originalt, hvor hver Tone er

hans egen og intet Forbilled mere frembyder sig.

Her er Hartmann den nordiske Komponist med mere

Vælde, med dybere Anskuen af hin Oldtid, end Gade

nogensinde blev det — han, der som nævnt ret tidlig

opgav det nordiske og gik den modsatte Vej af Hart-
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inanns iiuxl ckM iiutc almene, kosmopoliliske (uden

(log derfor al kunne ellei' ville lorskauHse sil dan-

ske Naturel). I disse Fem korte Stykker for Mandskor

med stort Orkester har Hartmann under den hojeste

Inspiration givet mesterlige Musikillustrationer til Ed-

daens knappe dunkle Diglerord. Man har skildret den

vise Volve grublende over Guilernes Skæbne og deri

nedlagt Summen af sin fremskredne Alders vemodige,

resignerende Visdom — han har ladet Ondskabens og

Hadets Opkomst i Verden og Kæmpen og Hærgen
deraf drage forbi os, anskueliggjort med barske Me-

lodier, ramme Harmonier og vilde Rytmer. Og lige

saa fortrolig som han var det med Odin, Thor og

Loke (»Thrymskviden«), ligesaa noje véd han at skildre

Kæmperne og Valens Møer, de blodgriske Valkyrier

med sagaagtig Sluttethed — kortfattet som med En-

stavelsesord giver han deres uheldsvangre Tilsyne-

ladelse, og med Rette har man kunnet hævde, at Rich.

Wagner (i »Valkyrien«), i Forhold hertil synes vidt-

loftig, næsten omstæ^idelig. Hartmann er her mut og

barsk; han er utilnærmelig og kantet i sin Behandling

af disse Sagnskikkelser, hans Fantasi synes mere

fortrolig med deres Væsen end selve Wagners.

Denne Fantasiens Magt og Styrke som den afgørende

Faktor i Hartmanns skalkende Kunstfrembringen er i

første Række fremhævet her, hvor der ikke er Rum
til en næM'mere (xennemgang eller Analyse af Vær-

kerne, ti den, der beskæftiger sig med dem, vil der-

igennem faa et Hovedsynspunkt for deres Betydning.

Nu er det jo bekendt nok, at det musikalske Udtryk

for det nordiske, særlig det oldnordiske — det Felt,

hvor Hartmanns I'antasi udfoldede sig vældigst og
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originales!, l)eror i)aa en Konveniens, })aa en stiltiende

Vedlagelse, en fælles ensartet ()|)tattelse. »Det er mnligt

og rimeligt, al Lnrernes Tonei- i Oldtiden ikke løde

som Hartmanns«, skriver Carl Thrane — ja, det er

mere end rimeligt, det er ganske sikkert. Vi ejei- in-

gen Opskrifter, der knnde vidne om Musikens Ud-
tryksform eller Art i Oldtiden — Nodeopskrifter ex-

isterer overhovedet forst langt hen i Middelalderen —
— ligesaalidt véd vi noget om, hvorvidt og hvor-

ledes de gamle Oldtidskvad er l)levet sungne eller de-

klamerede. Vor nationale Tonekunst er heller ikke i

samme Maal som f. Ex. den norske eller den rus-

siske, grundet paa direkte Efterligning eller 0])tagelse

af folke-musikalske Idéer eller Manérer. Den har sin

Rod i tysk romantisk Musik og bygger videre j)aa

den danske middelalderlige Folkevise; ad denne Vej

har en kort Række af danske Komponister med ge-

nial Ævne skabt et Tonesprog, en musikalsk Udtryks-

maade, dei- har et saadant SæM-præg, at vi — og ikke

blot vi, men ogsaa fremmede Musikvenner — uvil-

kaarlig foler, at det er en Musik for sig. Udtryk for

vor Nations Folkeejendommelighed og Følelsesliv saa-

vel som for vor Naturs Egenart og Stemninger.

Man kan her meget vel tale om noget uforklarligt,

og spurgte man Hartmann, som en af Skalaerne af denne
vor nordiske Musik, hvorledes han oprindelig var

kommet til dette ejendommelige Tonesprog, der forste

(iang dukkede op i »(iuldhornene«, vidste han egent-

lig intet at svare eller gav undvigende Svar, idet han

med et lille Smil og som i S])og, men i Virkeligheden

sikkert i dyb Alvoi-, tilfojede: »den eneste, j'eg kunde
henvise til, skulde dn \-ære Voi- Herre«. L'd fra sit op-
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li^li^' liot'iulo Slniulpuiikl havde han ogsaa Ket i

(loiiMo riHojolsL'. Ilnii havde jo Rel, naar man loniani

i si^ en iniUiiliv (ienius, som han uvilkaaHi<i; fulgte,

naar han ti'oede paa en overjorcHsk hisjjiialion, der

havde vist ham cl just \hv ham passende, liidtil noj)-

dyrket Omiaade, livor hans musikalske Fantasi kunde

lunde si<> uiiindret, og livor han kunde hoste rigelig

1- rugt. Og Hartmann, der i sit horgerlige Liv var F'or-

slanden selv, og som i mange tidligere, ikke nordiske

Kompositioner vai' retlekteret og »tør«, gav sig sin

l'antasi i Vold, tulgte sit Instinkt og lod sig i impulsiv

(Irebethed befrugte af hin Oldtids-Digtning eller af

den samtidige Poesi, der genoplivede den oldnordiske.

Saaledes lykkedes det ham at skabe den nordiske

Musik, som straks erkendtes som saadan og som blev

et Exempel til Efterfølgelse for en Række danske

Komponister og endog begejstrede og paavirkede en

Edi>. Grieg. Hvormeget han paa sin Gang henimod
det »nordiske« Maal skyldte Gades Kunst, skal ikke

her granskes — sikkert har »Ossian^s og »ComaIa«s

Toner trængt dyl)t ind i hans Sjæl, og uden Betyd-

ning var det næppe for »Valkyrien«, at »Balders

Drøm« var opført et Par Aar før Ballettens Frem-
komst. Men som det for er sagt, den nordiske Tone-

verden blev efterhaanden helt Hartmanns egen, hvor

hans Fantasi herskede uanfægtet af hans store Værk-
lælles Frembringelser. Han fandt karakteristiske Me-
lodier af stræng Alvor, ophøjet Kraft og havfrisk Styrke,

fulde og djærve Akkorder, nye eller sjælden brugte

Harmonier af en vis ram Art, og Rytmer mere
stolte, mandige, ja barske end tilvant. Det er interessant

exempelvis at iagttage — og det henpeger iøvrig paa
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det uforklarlige i denne Skahen af en ny musikalsk

Stil — , at en Rytme, som Hartmann øjensynlig har

vndet og alt anvendt i sine tidligere Arbejder, men
dér uden synderlig Virkning:

J J J j J ^^ j^ j^
J^

ved

at følge ham i de senere Værker føles som en særlig

nordisk Udtryksform og saaledes faar en n}' og uanet

EtTekt.

Den Side af Hartmanns Kunst, bestemt ved hans hi-

storiske Fantasi, som her er dvælet særlig ved som
den mest originale og den, hvori megen Fremtid laa»

ei' den, der saa at sige vender mod vor Poesiverdens-

Oehlenschlåger og den oldtidsdigtende Grundtvig. Men
der er en anden Side, ikke mindre værdifuld for os

Danske, den vender mod Ingemann (og den salme-

digtende Grundtvig) og mod H. C. Andersen. Det er

den, som bestemmes ved Hartmanns Rehgiøsitet og

ved hans Kærlighed til Fædrelandet, til det danske i

Folkeliv og Sæd og særlig til den danske Natur.

Hartmanns fromme Sind og oprigtige Gudsfrygt gav

sig ikke blot Udslag i de enkelte større kirkehge Vær-

ker, han skrev, og blandt hvilke mest skal fremhæves

den skønne Rearbejdelse af »Davids 115*'' Salme«, hvis

dy])t følte og levende anskuelige Mellemsats : ^)De døde

kunne ikke love Herrenn staar som en Forløber for

Indledningen til »Vølvens Spaadom«, men vi har Vid-

nesbyrd derom i de mange bibelske Sange og aande-

lige Melodier, hvormed han af egen Drift eller bered-

villig følgende et fremmed Vink har beriget den dan-

ske Menighedssang. Der var i Begyndelsen af det for-

rige Aarhundrede et stort Opsving i dansk Salme-
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(linlniii^, betegnet mumI Xavnene (irundlimj o<^ lii{/<'-

mann. Dom riil<*le alltMcde Weijse som miisiknlsU 1^)1-

lolkcM-. Man tænke torsl og fremmest j)aa hans genialt

naive Ingemannske »Morgen og Aftensange« fra 1837.

Bergijreeiis og //. Rungs Navne bør heller ikke glemmes,

men Hartmann var det storre Geni, Kunstneren med
det bredeie Anlæg og med de mere vekslende Toner.

Hans SalmemekxMer opstod vistnok oprindelig paa

Præsten P. A. Fengers Initiativ til Brug for den Grundt-

vigske Menighed, tryktes i Fengers »Sendebrev til

Kristne Venner« (18(il) og forøgedes senere med »Bi-

belske og kirkehistoriske Sange« (1863), hvortil den
unge Ilojskolemand Trier, en Yen af Sønnen Emil
Hartmann, havde tilskyndet Komponisten, og med
»Aandelige Sange af (irundtvig og flere« (1872); disse

og adskillige andre er samlede i Bindet »Religiøse

Sange«, udgivne af Chr. Barnekow (1897).

Der klæber ved disse kirkelige Melodier intet af det

skolemesteragtige, det seminaristiske, hvoraf danske

Salmemelodier undertiden kan lide, dertil er de for

tine og kunstneriske i Udarbejdelsen (Harmoniseringen),

selv naar de ikke er allerbetydeligst og naar de er

mest folkelige. Hartmann forstod nemlig at skrive

folkelige kirkelige Melodier uden at slaa af paa den
kunstneriske Renhed eller den personlige Stil og Ud-
tryksmaade. Hans Melodier kan være barnlig enfoldige

som Mellem Brødre kaldt den lille (den nynner næ-
sten paa sin Mozartsk) eller Mindes vi en fuldtro Ven;

de kan være blide og yndefulde som Blomstre som en

Rosengaard eller Kom Regn af det høje, smærtelige og

inderlige i deres Alvorsfuldhed kan de lyde som O
du Guds Lam eller Den store Mester kommer, men
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hojst naa'r liaii, mest ejendommelig bliver han ihvert-

fakl, hvor han mødes med den mest kærnefiilde,

højt spaMidte Side af Grundtvigs Salmedigtning. " Af

dette Mode uds])rang Melodier af en helt ny, mærke-
lig nordisk, tidt helt storslagen, drapaagtig Art, dei-

fjærnede dem ikke lidt fra, hvad man hidtil havde hørt

i Kirkerne som Koralmelodier samtidig med, at de

føltes i dyl) Samklang med de bedste gamle Koraler

og altid dog som hørende hjemme indenfor Kii'ke-

musikens Rammer. Saadanne magtfulde, pompøse
aiordiske« Salmemelodier er Kommer Sjæle dyre-

købte. Herrens Røst, Vor Herre, han er en Konge stor

og Nu fryde sig hver Kristen Sjæl; endda denne

sidste Melodis Slutning næsten synes at strejfe Fædre-

landssangen, føles den ikke ukirkelig. En Mesterhaand

har formet den.

At den Hartmannske Salmemelodi kan faa sit nor-

diske Præg ved at nærme sig stærkt til selve Folke-

visen, viser Alt paa den vildene Hede -og Jeg venter

dig. Herre Jesus, til Dom. Om det Udslag, Hartmanns

religiøse Sindelag gav sig i hans Gæ^rning i Kirkens

Tjæneste, særlig som vor Frue Kirkes Organist, er

der talt foran. Denne hans Virksomhed skyldes Hæf-

tet »Liturgisk Musik«.

Uen Side af Hartmanns Kunst, der kan siges at

vende mod H. C. Andersens Digtning, det er den, der

har Udtryk for Smilet, for Lunet, det barnlige og det

skælmske, den som fortæller om Hjemmets Hygge, om
ærlig dansk Naturlighed, om hjemlig beskeden Lykke-
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folclsc. Den kan o^saa ^ovv Irolde levende, men da

er del ikke den lyske Honianliks nliy^^eli«^e Natle-

^eslaller, del er snurrif»e, i Bunden skikkeli<i;e danske

'l'rolde. Del er i denne sin H^enskal), al Ilaitniann

komponerer den lorli yllende o<* urorli<)neli^ æ<^le Hai-

nemelodi: Slork, Slork laiifjc Hen , dcv slel ikke

synes nedskrevel al" en Professor-Musiker, men uvil-

kaarliiii udsjirungen paa en unt^ Moders Læber, da hun

vuj*i>e(le sit lille Barn paa sit Skød. At Hartmann ikke

selv aiftede den lille simj)le Melodi rin<>e, frem<»aar af

den smukke lille Fantasi for Klaver, som han siden en

i\'M\g skrev derovei' som Alhumsblad. Herhen hører

ogsaa liere af Klaverstykkerne, især dem, hvortil H. C
Andersen skrev Teksterne, endvidere anden Akt af »Et

Folkesagn«, Spidsborgerne i »Sysoverdag« og endnu

mere.

Men folger vi denne speeielt danske Retningslinje i

Hartmanns Musik, naa'r vi til endnu en af dens fine

og for os kære Værdier: dens Udtryk for dansk Na-

turstemning.

Det var naturligvis ikke tilfældig, at der samtidig med
Hartmamis nordiske Tonekunst opstod i vor Billed-

kunst Mænd som //. E. Freund, der modellerede

Hagnaroksfrisen og saaledes første Gang — ligesom

Hartmann — viste, at Oltidskvadene kunde gøres til

Genstand for andet og mere end digterisk Behandling,

eller den genialt anlagte Ludvig Schou, der døde saa

tidlig men dog fik frembragt sine Tegninger over

samme Emne, nok saa fantasifulde og fri for akade-

misk Snit som F'reunds — eller Constantin Hansen

med det stort komponerede »Ægirs Gæstebud« eller

Lorens Frøhlich med sin overdaadige opfindsomme
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Mænade Illustrationer til Eddaen og den ældste Fædre-

landshistorie, der næsten kan føles som Illustrationer

til Hartmanns Balletter.

Men det er ligesaa lidt tilfældig — om end maaske
hidtil mindre paaagtet — , at der samtidig med Hart-

mann fremstod en Retning i vor Malerkunst, der i

Landskahshillederne forkastede det hidtil mest yndede,

det »pittoreske«, brød med den Smag, der krævede,

at et Landskab for at være malerisk skulde brillere

med Tinder og Borge, Klipper eller vildt bevoksede

Højder og hemmelighedsfulde Slugter — og som ikke

mindre søgte bort tra det smaatskaarne sødlig ))id3i-

liske« for at skabe en sund, frisk, ærlig og dybt-

aandende Skildring af den jævne danske Natur med
dens sæM'lige Skønheder. Det er ikke tilfældig, at Mu-
sikeren Hartmann mødes med Malerne .7. Th. Lund-
bye og P. C. Skovgaard. Det er vel allermest denne

Naturens Genklang i hans Musik, der har gjort Hart-

mann til en saa dansk Komponist. — Og maaske

kunde man føre Sammenstillingen med Malerkunsten

videre og kalde Hartmann vor (baade i Tid og

Ævne) første Friluftsmaler i Toner: man kunde da

jævnføre ham med Vilh. Kyhn, der til sin sene

Alder med Ømhed og Fordybelse fuldførte siae

stemningsfulde Billeder ude i Naturen. Det er

ikke Stuekunst, ikke »Galleritone«, der møder øs

i Hartmanns musikalske Naturskildringer, man fø-

ler dem som frie Førstehaandsst udier af en Kunst-

ner, der har levet med, elsker øg er inderlig for-

trolig med den Natur, han giver tonende Udtryk paa

den ærligste Maade — sundt og jævnt og dog saa

varmt, sjælfuldt og dybt forstaaende, opfattende alle
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Slcinniii^tM- o^ NiiaiK-or. l'\)rsl o^ IVoniincsl i de Mii-

sikslykker, dcv direkte ^aar ud |)aa en l)es(eml Xalur-

skildriu^, som den lindrende, dnglriske Morgenmusik

i\[' »Hakon .larl«, ellei" den douce »Al'lenstemning ved

(lurre Sh)t<( eller den milde, lyse Sommernat (»Syv-

soverdag«), Koncertstykkel »En Sommerdag«, hygget

over hin dejlige Folkevisemelodi, det laa Takter lange

Meloch'ama (h^-Diir) i »Yrsa«, der giver en tryllende,

lys og mild Skovstemning, eller de Sange, hvis

Tekster er Naturhilleder eller -Symholer. Men saaledes

er denne danske Naturtone hlevet et med Hartmanns

musikalske Sindelag, at den (paa lignende Vis som vi

har lali foran om den oldnordiske Tone) idelig duk-

ker op i hans ahsolute, uhetitlede Musik, hvor vi da

synes at mode Hilledei" fra Naturen, Stemninger fra So,

^lark og Skov — et muntert Solstrejf i en kækt opsti-

gende Melodi, en Sky, der glider for Solen i en fan-

tasifuld harmonisk Overgang — hvor der i Tonerne sy-

nes at klinge et vemodigt Aftensuk, eller hvor hin

ejendommelige uudsigelige Vemod og Tynge, som vi

Nordhoere kan føle Ansigt til Ansigt med Naturen,

strømmer imod os; denne mærkelige Stemning, der

hverken er Melankoli eller Sentimentalitet, men en

egen følsom indre Bevægethed har Hartmann just

vidst at give Udtryk. Man tænke hlot paa de heteg-

nende Strofer Hav Tak du lille Fugl (i »En Som-
merdag«), hvortil Sidestykker kan findes rundt om i

Hartmanns Frembringelser.

Helst skildrer Hartmann dog Foraarets Liv og Frisk-

hed og Sommerens karske St3'rke. Musikelskeren vil

ude i Naturen ikke mindst paa disse Aarets Tidter

føle sin danske Samklang med Hartmanns Musik. Selv
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har han jo troskyldig og inderlig sunget, ja næsten

»sagt« det med Chr. Winthers Ord :

Du. som har Sory i Sinde, yak ud i Mark oy Lund.

Og lad de svale Vinde dig vifte rask og sund . . .,

og i hans Melodier lever Naturen. Der bryder Skov-

søen sit Ispanser, Skyerne flyve og Bølgerne gaa. Nat-

tens Stjærne tindrer og prædiker for os sin Lære, der

springer Hjort og Raa, den hulkende Nattergal synger

med .Ere, Svalen rider Sommer i By, Stæren fløjter

om grønne Vaar, Svanen glider stolt paa Floden, Stor-

ken spanker i Mosen og Hedelærken klager paa sin

Tue. Og som en Devise for denne Side af sin Kunst

har Hartmann sunget disse Ord : Vaaren vil jeg ære,

(len bor jo i mit Bryst — de svarer saa vel til de

foran citerede, mere kendte //. C. Andersenske: Aldrig

er Ungdomstiden forbi, der staar som en Overskrift

ovei" hele Hartmanns Kunstnergærning.

Sophus Schandorff', der ikke just var musikalsk

og heller ikke nogen stor Lyriker, har haft Sans

og Blik aabent for denne danske Naturstemning i J.

P. E. Haitmanns Musik, da han i et lykkeligt Øjeblik,

som Hyldest paa Mesterers 80 Aars Fødselsdag, ned-

skrev denne Strofe, hvis Ord galdt den Gang, som
de gælder nu og vil gøre det langt frem i Tiden:

»Havde jeg Sorg i Sinde, gik ud i Mark og I.und,

hørte jeg dumpe Stemmer sukke fra Havets Bund,

hørte jeg Bøgen suse, hørte jeg l^ække smaa,

saa jeg de Solglimt krj^dse Fladen paa Engens Aa,

saa jeg den brune Murkrans, Rester af Ridderens Borg, —
folte jeg Danmarks (ilæde, folte jeg Danmarks Sorg,

UKvrkede jeg i Midsommer Duften fra Blomst paa Lind,

faldt en af Hartmanns Sange mig næsten altid ind!
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''f^ll. Animxliiingen om al skrive denne Hog om ./. P. E. llavl-

1- ludiin for Serien »Folkets Forere« knyttedes Ønsket om, at

llovedva'glen deri maatte blive lagt jjaa Levnedsbeskrivelsen.

Dette bar vieret bestemmende for denne lille Hogs Form, og

da r.ivsbegivenbederne og Ojjlevelserne var talrigst og interes-

santest i Hartmanns l'ngdom og tidligere Manddom, maatte

Fremstillingen deraf (Barndomslivet, det første Ægteskab, den

store Udenlandsrejse) blive forboldsvis ndforiig og pladsta-

gende. At der samtidig helt igennem er gjort Forsog paa at

give Indtryk af Hartmanns Personligbed og af den Periode og

det Milieu, Iivori han levede og virkede, vil man formentlig

linde ligesaa rimeligt, som at Bogen siden hen indeholder

almindelige Beti'agtninger over hans Kunstfrembringelser. Til

Omtale af de enkelte Værker og til Detailundersøgelser med
dertil hørende Xodeexempler og lignende var Pladsen derimod

ikke, og dette laa jo ogsaa udenfor Bogens (og Seriens) Plan.

Den udtømmende Biografi af Hartmann gør dette lille Skrift

da ikke Fordring paa at være. Dr. Angul Hammerich, der har

givet en indholdsrig Materialsamling med værdifulde Bi-

drag til Bedømmelsen og Systematisering af Hartmanns Kom-
])ositioner, turde være nærmest til at paatage sig at skrive den

»store« Biografi af Hartmann, saa meget mere som han har

staaet Hartmann og hans Kreds nær og derfor medbringer
sierlige Betingelser til Forstaaelse og Vurdering af hans Per-

son, Tid og (Omgivelser.

Den ved Udarbejdelsen af nærværende Skrift væsentlig benyt-

tede Litteratur er angivet omstaaende. Ved Udarbejdelsen af

Værkfortegnelsen, der gaar ud fra Fortegnelserne i »Musikbla-

det« (188.')) og Hr. Godfred Hartmanns i Hammerichs Bog, har

Vægten været lagt paa saavidt mulig at angive Aarstallet for

de enkelte Værkers Komposition eller Fremkomst (hvad de

nævnte tidligere Fortegnelser kun delvis indeholder). Hr. Mu-
sikhandler Alfred Xielsen har her velvillig ydet sin Bistand.

Will. B.
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