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Kai Christensen (red.): Kammermusikforeningen i
125 år. Udg. af Kammermusikforeningen af 1868
(Trykt hos Poul Kristensen Grafisk Virksomhed)
København 1994, 585 s. Ill. ISBN 87-7468-383-7.
Kr. 360,-.

Der er tradition for, at koncertforeninger ved
jubilæer udgiver et festskrift med oplysninger
om deres hidtidige virke. Ofte er sådanne pub-
likationer uprætentiøse tryk med et par fotos af
afgåede formænd og hæderkronede musikere
samt nogle erindringer til belysning af koncert-
virksomheden. Alligevel er den slags udgivelser
af betydning for den, der sætter sig for at give
en beskrivelse af koncertlivet i en by, men nok
så værdifulde er de jubilæumsskrifter, som sy-
stematisk opregner de afholdte koncerter, og
som tilmed indeholder vægtige kapitler om
den pågældende forenings historie. På dansk
grund finder vi få, men værdsatte eksempler på
denne sidste type: Musikforeningens festskrift
fra 1886 er et hovedværk i dansk musikhistorie,
men også den private Kammermusikforenin-
gens tre jubilæumsskrifter indtager en frem-
skudt position som dokumentationsmateriale
til Københavns koncertlivs historie. De to før-
ste udkom ved 25-året og 50-året i hhv. 1893 og
1918, begge med Angul Hammerich som driv-
kraft, det tredje kom ved 100-års jubilæet i
1968 med Erling Bloch som hovedbidragyder,
og nu foreligger det fjerde jubilæumsskrift i an-
ledning af 125-året i 1993.

Det er Kai Christensen, der har redigeret
det nye skrift, og dets omfang er betydeligt
større end de tre foregående: på 14 sider giver
den nuværende formand, Asger Lund Christi-
ansen, et vue over de sidste 25 års virke i for-
eningen, herunder en udførlig omtale af sin
forgænger som formand, Erling Bloch, hvorpå
følger et genoptryk af Blochs yderst levende
beretning “En hundredårig erindrer”, som før-
ste gang bragtes i jubilæumsskriftet fra 1968.
Det må dog bemærkes, at det fine billedmate-
riale desværre ikke er genbrugt. Er det således
lidt småt med reelt nyt stof i artikelform, så
udgøres s. 61-569 af en samlet fortegnelse over
foreningens indtil da 3012 koncerter eller mø-
der, som de benævnes. Skønt allerede den fore-
gående jubilæumsbog rummede en omfat-
tende, komponistordnet værkfortegnelse med
datoer for opførelser, så opregnes nu for hver
koncert de opførte værker samt de udførende
musikere. Dette kombineret med den efterføl-
gende komponistvise værkoversigt og en fyldig

fortegnelse over de medvirkende kunstnere
med datoen for deres første optræden i for-
eningen samt endelig de samme kunstnere op-
ført efter instrument i partiturorden gør bogen
til et særdeles værdifuldt opslagsværk og et vig-
tigt hjælpemiddel for den, der vil arbejde med
emner inden for Københavns koncertliv. Efter
dette stof rundes bogen af med nogle mindre
opstillinger over optrædende ensembler efter
1968, bestyrelsernes sammensætning gennem
125 år samt foreningens mødesteder og legat-
modtagere. Endelig er værket forsynet med et
personregister. Ved læsningen af bogen har
man det klare indtryk, at der er tale om et
grundigt gennemarbejdet materiale, rigt på
detailoplysninger og disponeret på en oversku-
elig måde.

Den nye jubilæumsbog fremtræder overor-
dentlig smukt, trykt som den er hos Poul Kri-
stensen i Herning. Er der ikke fotos i Blochs
artikel, så er der til gengæld i bogen 12 fornemt
gengivne farvefotos af velvalgte malerier, som
ledsages af udførlige billedtekster. Udstyret og
selvfølgelig ikke mindst indholdet taget i be-
tragtning er der således ingen tvivl om, at dette
er et bogværk af blivende værdi.

Claus Røllum-Larsen

Birgit Bjørnum og Klaus Møllerhøj: Carl
Nielsens Samling. Katalog over komponistens
musikhåndskrifter i Det kongelige Bibliotek. Det
kongelige Bibliotek/Museum Tusculanums
Forlag, København 1992. 301 s. Ill. Plancher.
ISBN 87-7289-179-3. Kr. 375,-.

Carl Nielsen-forskningen har i den sidste halve
snes år kunnet betjene sig af tre dokumentari-
ske hovedstøttepunkter: Irmelin Eggert Møller
og Torben Meyers udgivelse af Carl Nielsens
brevveksling i udvalg (1954), Dan Fogs og Tor-
ben Schousboes fortegnelse over de trykte vær-
ker (1965) og Schousboes udgivelse af dag-
bøgerne og brevvekslingen med Anne Marie
(1983). Som et længe savnet supplement hertil
slutter sig nu Birgit Bjørnums og Klaus
Møllerhøjs katalog over, hvad der i 1991 be-
fandt sig af musikhåndskrifter i Carl Nielsens
Samling i Det kongelige Bibliotek i Køben-
havn.

Katalogen er ikke nogen værkfortegnelse, si-
ger forfatterne i deres indledning, men beskri-
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ver indholdet af en manuskriptsamling (s. 13).
Det gør den efter det nærmest selvindlysende
ordningsprincip: instrumentalmusik, vokalmu-
sik, dramatisk musik, skitser m.m. (heri indbe-
fattet arrangementer og afskrifter af andres
værker plus en desværre uspecificeret samling
teoriopgaver) med hver hovedgruppe under-
delt på lige så oplagt vis, f.eks. instrumental-
musik: orgel, klaver, violin, violin og klaver
osv., til og med værkerne for symfoniorkester
og koncerterne. For de enkelte numre – i alt
415 – gives der et stærkt sammentrængt, men
klart og dækkende signalement af de pågæl-
dende manuskripter. At man for de trykte vær-
kers vedkommende har set bort fra Fogs og
Schousboes nummerering kan umiddelbart
forekomme mærkeligt; den er jo forlængst ble-
vet standard inden for den internationale Carl
Nielsen-forskning. Formentlig skyldes det, at
den nu iværksatte udgivelse af Carl Nielsens
samlede værker vil nødvendiggøre en radikal
omkalfatring af den veltjente FS-fortegnelse
medsamt dens værk-nummerering.

Det ligger i selve værkets art, at ingen frem-
tidig Carl Nielsen-forsker vil kunne komme
uden om Bjørnums og Møllerhøjs katalog. Ar-
bejder af denne slags medfører et ansvar og et
krav, som de to bibliotekarer klart nok har væ-
ret sig bevidst og formået at leve op til: den
størst mulige pålidelighed i det store som i det
små. Under min egen brug af katalogen er jeg
indtil videre kun stødt på én unøjagtighed: den
under nr. 70a (renskrift af klarinetkoncerten)
anførte blyantskitse omfatter ikke fem, men
seks takter, og den er for strygeorkester, ikke
strygekvartet. Detaljer af denne mikroskopiske
størrelsesorden skal ikke hindre mig i at sige
Birgit Bjørnum og Klaus Møllerhøj tak for det
uvurderlige stykke værktøj, som de her har le-
veret fremtidens Carl Nielsen-forskning.

Finn Mathiassen

stebro. Det var Thorkild Knudsen som etable-
rade Folkekmusikhuset i början av 1970-talet
och sedan dess har man där arbetat både med
folkmusikforskning och med kurser, seminarier
och praktisk musikutövning.

Thorkild Knudsen har sedan länge – och så
småningom tillsammans med Anelise Knudsen
– arbetat med de danska balladmelodierna.
Redan 1961 publicerade han uppsatsen „Mo-
del, type og variant“ som till stor del innebar
ett nytt sätt att se på melodierna. Det var en
uppsats som diskuterades och som citerades i
åtskilliga vismelodisammanhang. Samma grund-
syn har Knudsen i sin inledning till melodi-
bandet (nr XI) till Danmarks gamle Folkeviser
(DgF).

När nu Anelise och Thorkild Knudsen ger
ut ett ganska digert verk som skall ge läsaren
sex ingångar till balladerna blir också för-
väntningarna stora. Men inför resultatet måste
jag genast erkänna att jag ställer mig totalt
frågande och dessutom är något besviken.

Seks indgange til balladen är uppdelad på tre
delar. I första delen får man texter och melo-
dier till 111 balladtyper. Vad som återges här är
tydligen de versioner som använts vid Folke-
musikhusets seminarier, de flesta sjungna av
Anelise Knudsen. För t.ex. den kända balladen
Elveskud uppges som källa Anelise Knudsen
1976 efter Sidsel Jensdatter 1866-68 och andra
källor från 1500-1800-talen. De återgivna
texterna är således kompilat. Alla strofer är
uppställda som 2-radiga. Omkvädestexterna är
borttagna och återges i stället tillsammans med
melodin. Å andra sidan saknas som regel
versernas text under melodin, vilket kan göra
det svårt att finna den rätta anpassningen text-
melodi. På „notsystem“ med tre linjer återges
vidare melodiernas kärntoner med hjälp av
teckensymboler för olika handrörelser. „Til
hver tone i balladeskalaen hører en passende
håndstilling, og til hver bevægelse en lyd.“ (del
III, s. 1).

Del II, „Seks indgange – læsestykker“,
handlar om sex vägar in till balladen:
balladsångaren, orden, tonerna, dansen,
framförandeformen och balladscenen. Det
skulle här kunna handla om sex för balladen
verkligt viktiga faktorer men i stället förs man
in i en tämligen diffus mytisk värld, där det
gängse balladbegreppet inte längre tycks gälla –
trots att man utgår från visorna i DgF, från
„Gammelballaderne“. Det korta avsnittet om
balladtonen heter symptomatiskt nog „Ballade-

Anelise og Thorkild Knudsen: Seks indgange til
balladen I-III. (=Folkemusikhus 13-15). Folke-
musikhuset i Hogager, Holstebro 1995. 507 + 103
+ 227 s. Ill. Noder. ISBN 87-983936-3-4 og 87-
983936-2-6. Kr. 300,-.

Författarna till Seks indgange til balladen, Ane-
lise och Thorkild Knudsen, har i många år
arbetat i Folkemusikhuset i Hogager vid Hol-
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