
C. E. F. Weyse, Altona og København

A f  Carsten E. Hatting

Når em net er historie og kultur i Slesvig-Holsten i 

slutningen a f det 18. og begyndelsen a f  det 19. år

hundrede, og mere specifikt forholdet mellem tysk 

og dansk i perioden, er det vel på sin plads også at 

søge at samle lidt opm æ rksom hed om kring kom 

ponisten C. E. F. Weyse (fig. 1). Han er i den danske 

m usikhistorie placeret som  den første betydelige 

guldalder-kom ponist. Den ære tilkom m er ham 

navnlig som  skaberen a f  den danske romance, den

ne særlige genre, der nok ligner, men alligevel ikke 

rigtigt svarer til den tyske hed. N ok er den, som 

lieden, bestem t for m usikudøvelsen i de borgerlige 

dagligstuer. O g nok er den tætte forbindelse m el

lem ord og toner et væ sentligt kendemærke. Men 

det typiske for rom ancen, dens lyriske karakter, 

dens strofiske opbygning og dens særlige, udtryks

fulde sangbarhed er, i alt fald for danskere, noget 

specielt. Den er nok noget a f  det m est danske, man 

finder i det 19. århundredes m usikhistorie.

M en hvor m eget var Weyse egentlig en dansk 

kom ponist? O g hvor m eget tysk? Var han 1 hvert 

fald ikke, som  der står i nogle m usikleksika, dansk 

»af tysk afstam ning«?

M an skal nok ikke kræve et klart svar på 

spørgsm ålet om  Weyses nationale tilhørsforhold. 

Han ville sandsynligvis ikke engang have været i 

stand til at give det selv. M an skal derim od huske, 

at lysten til at stille det spørgsm ål næppe var særlig 

udbredt i slutningen a f det 18. årh. Først fra lidt før 

m idten a f det 19. årh. -  for ikke at tale om  tiden 

efter 1864 -  fik m otiverne for at stille det den nød

vendige styrke.

Går man alligevel på jagt, må man overveje, om 

svaret skal bestem m es a f Weyses fødested eller 

hans opholdssteder, altså a f  noget geografisk. Eller 

om man skal følge Herders tankegang og søge det 

i hans sprog, det talte og det skrevne. Eller om man 

-  nu, da det drejer sig om en kom ponist -  kunne 

forestille sig, at hans m usik skulle vise vejen.

Det sidste har, som  sagt, m usikhistorikere for

søgt, og jeg skal heller ikke lade det ligge. M en der 

viser sig unæ gtelig den vanskelighed, at m usik -

som  m usik slet og ret -  som  regel ikke er egnet til 

at give klart udtryk for en nationalkarakter. O g er 

m usikken på en eller anden måde forbundet med 

en tekst, så er det måske teksten snarere end 

m usikken, der foreskriver svaret.

I. B arn d o m  (1774-1789)

I året 1774, da Weyse blev født i A ltona i det syd

vestligste hjørne a f  helstaten, stod spørgsm ål om 

nationalitet ikke just højt på dagsordenen. Hver

ken i A ltona eller andre steder, der var under den 

danske konges herredøm m e. Vel havde man nogle 

år i forvejen oplevet et grusom t drama, da den ty

ske læge Struensee sam m en med sin ven Enevold 

Brandt var blevet døm t og henrettet for højforræ 

deri. Men det, at Struensee var tysk, var ikke i næv

neværdig grad problem et. D et tyske sprog var, selv 

i hovedstaden København, næsten lige så alm inde

ligt som  dansk. D et lå i forestillingen om  helstaten, 

eller -  om  man vil -  den herskende politiske ideo

logi, at der fandtes norsk- og tysktalende lands

m ænd såvel som dansktalende. Fædrelandet var 

helstaten, som  Steen Bo Frandsen har form uleret 

det.1

Weyses slægt på m ødrene side har været hjem 

m ehørende i A ltona siden m idten a f  det 17. årh. - 

den m andlige linie er vist aldrig på samme måde 

blevet undersøgt -  men Kurt Piper, der har fundet 

frem til dette, vil på den baggrund konkludere, at 

Weyse var »einer jener Deutschen, die einem ande- 

ren Volke, hier dem uns N ordelbingiern artver- 

wandten dänischen Volke, ihr Schaffen, lhr ganzes 

Sein schenkten.«2

Altona var helstatens næststørste by, købstad 

siden 1664. Den rum m ede en hel del industrivirk

somheder, og den fungerede som et vigtigt han

delscentrum  m eget nær ved, men dengang uden 

for storbyen Ham burg.

Jeg besøgte 1 somm eren 2000 et m useum  1 Lem 

vig -  ved Lim fjorden nær Jyllands nordvestligste 

spids. Dér havde man på grundlag a f  oplysninger
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Fig. i. C. A.Jensen: C. E. F. Weyse, ca. 1832. Frederiksborgmuseet, Hillerød.
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fra 1788 - året før den unge Weyse rejste fra sin fø

deby til København -  tegnet et kort over D et skæve 

Danmark 1788. Pointen var at vise, at set fra Lemvig 

var H am burg/Altona nærved, mens København var 

langt væk! -  selv om  handelsvejene til begge byer 

kunne gå over både land og vand. D et betyder selv

følgelig ikke, at det nødvendigvis har set ud på 

samme m åde fra A ltona, m en siger dog noget om  

Altonas opland og byens betydning.

Weyse fortæ ller i sin selvbiografi fra 1820 om  

sin barndom stid 1 byen.3 Hans m orfar, Bernhard 

Christoph Heuser, var kantor ved hovedkirken og 

lærer ved gymnasiet. M orfaderen har taget livlig 

del i koncertlivet, og Weyse kan tænke tilbage på, 

hvordan han selv i den strengeste vinter har tru k

ket ham  m ed til koncerter i den m odsatte ende a f  

Ham burg. Drengen har syntes, at det var langt, 

men han nævner intet om  besvær m ed grænseover

gange eller lignende, selv om  der vel har m åttet væ

re noget a f  den slags. D et gør han heller ikke, hvor 

han om taler en otte dages u dflu gt til den anden 

side a f  Elben. Han har ikke gjort sig særlige tanker 

om, i hvilken nation han befandt sig. M an talte det 

samme sprog, og m an kunne lide at høre ham  spil

le -  det sidste var ret vigtigt.

Bedstefaderen forsøgte at få C. Ph. Em. Bach -  i 

H am burg -  til at tage Weyse som  elev. D et lykkedes 

ham ikke, hvad der vel er forståeligt, når m an tæ n

ker på, at Bach dengang har været 73-74 år gam mel. 

Han døde i 1788.1 stedet blev den 15-årige ved Kieler- 

professoren C. F. Cram ers m ellem kom st sendt til 

København for at studere m usik hos J. A. P. Schulz. 

Det har han nok oplevet som  langt væk.

II. U n g d o m  o g  læ reår 
i K ø b en h avn  (1789-1805)

Weyse ankom  i 1789, dvs. m idt under den såkaldte 

Holgerfejde.4 D et ser im idlertid ud til, at det lykke

des ham  at holde sig uden for stridighederne, selv 

om han sikkert m eget hurtigt er kom m et i kontakt 

med en a f  de aktive skribenter, Ernst Philip Kir- 

stein. M en den unge Weyse boede hos sin lærer, 

Schulz, der jo blev skånet for angreb, skønt han var 

tysk. Schulz har snart efter m åttet give sig i kast 

med m usikken til Thom as Thaarups Høstgildet, der 

gik over scenen 16. septem ber 1790 som  hyldest til 

den nygifte kronprins, den senere Frederik VI (fig.

2). Alle vidste, at han var statens reelle hersker. O g

måske har den unge Weyse følt sig mere tiltalt a f  

denne landlige idyl, der m undede ud i en nord

m ands, en holsteners og en sjællænders fælles lyk

ønskning til det kongehus, der herskede faderligt 

over dem alle.

D et ser ud til, at Weyse i det hele taget ikke har 

brudt sig om  at deltage i politiske eller litterære fej

der. I striden m ellem  Oehlenschläger og Baggesen, 

to personer, som  han kendte personligt, form åede 

han at holde tilstræ kkelig distance til dem begge. 

D et gav O ehlenschläger lejlighed til nogle bitre be

m ærkninger senere hen, men det er ikke relevant 

for tem aet her.5

D et er det derim od nok, at Oehlenschläger i 

sine erindringer også skriver, at Weyse, da de var 

unge, mest talede tysk.b Skal m an tage ham  på ordet, 

må man tro, at Weyse også talte noget dansk. 

Oehlenschläger, ca. 5V2 år yngre end Weyse, talte i 

alt fald tysk. O g m untert har det været. O ehlen

schläger husker et lille vers, som  Weyse engang på 

den Tid -  det m å have været i m idten eller i slu tn in 

gen a f  1790erne -  havde efterladt på hans dør:

»Oehlenschläger ist nicht zu Hause,

Sitzt vielleicht bei einem Schmause.

Web mir, riefich, zehnfach Weh!

Erde zittre, Welt vergeh!«.7

O g sådan skrev de jæ vnligt sm å digte til hinanden, 

hvis vi skal tro Oehlenschläger. Men det skal man 

måske på den anden siden ikke ubetinget gøre. 

Disse u ngd om serin d rin ger er form en tlig  først 

skrevet i 1829, og der er en del tegn i dem på, at det 

undertiden kunne knibe m ed nøjagtighed i digte

rens hukom m else.

Weyse har naturligvis i A ltona talt tysk. De bre

ve, han efter sin afrejse får fra fam iliem edlem m er

ne i sin hjemegn, er alle skrevet på tysk. D et er 

Weyses egne breve også i de første år 1 København -  

de få, som er bevaret. N u om gikkes han i høj grad 

tysktalende kredse i byen. Hans lærere var tyskere 

og holstenere. Han kom  i salonen hos Schim mel- 

m ann-fam ilien og blev, som  sagt, gode venner med 

Ernst Philip Kirstein, der var privatsekretær hos 

Ernst Schim m elm ann. Kirstein var noget ældre 

end Weyse, født 1759 i Preussen, beslægtet med 

Schim m elm ann-fam ilien og svoger til Carl Fried

rich Cramer, professoren i Kiel, der havde skaffet 

Weyse til hovedstaden. En anden a f  Weyses nære
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Fig. 2. Andreas Flindt: Thomas Thaarup. Efter tegning 
a f Bertel Thorvaldsen, ca. 1795.

venner var Ludvig Zinck, der var født i H am burg 

1776. Han var søn a f  syngem esteren ved D et kgl. 

Teater H. O. C. Zinck, der selv var født i H usum  og 

var tysksproget, men opfattede sig som  dansk. De 

var i 1786 kom m et til København, og den gam le 

Zinck, der i m ellem tiden havde haft nogle ansæ t

telser længere sydpå i det tyske, skrev siden om  sin 

glæde ved at være vendt hjem til sit fædreland.8

Der findes et interessant brev fra maj 1801 fra 

Carl Andreas Evers -  dengang en ung m and, som  

Weyse antagelig har lært at kende ved søndagssam 

m enkom sterne hos Kirstein i det Schim m elm ann- 

ske palæ i Bredgade, hvor tyske og tysktalende h o l

stenere, og også danske samledes. Evers var lige

som Kirstein gift med en datter a f  S. A. Cramer. 

Den 20-årige Carl Evers indleder sit brev (af 5. maj 

1801) således: »Kjære Ven! I det jeg begyndte dette 

Brev, var jeg uvis, om  jeg skulde skrive dansk eller 

tysk, men -  tæ nkte jeg -  naar vi er sam m en snak

ker vi alletider dansk, hvorfor ikke også fraværen

de...«9

Weyse har altså på dette tidspunkt i alm inde

lighed talt dansk. På dette tidspunkt, dvs. kun 

godt og vel en m åned efter det bitre og skuffede 

brev -  på tysk -  som han sendte sin veninde Julie 

Tutein som afslutning på deres forbindelse.

III. O rg a n isten  ved V or Frue kirke 
(1805-1819)

M ellem  1801, hvor Weyse hele tiden skriver sine bre

ve på tysk, og 1812 er der ikke bevaret private breve 

fra ham. M en 1 en lille embedsskrivelse fra 1809 er 

sproget dansk. D et er en ansøgning til universite

tets konsistorium  om  kom pensation for de uvisse 

indtægter, dvs. begravelser, som  han er gået glip a f  

ved Vor Frue kirkes brand i 1807. Bortset fra, at 

man kan undre sig over, at det skulle tage ham 

nærved to år at opdage, hvad han havde mistet, 

kunne man forestille sig, at han i et sådant anlig

gende har fået lidt hjælp til udform ningen a f tek

sten.

Klarere indicier melder sig, når man ser på 

korrespondancen fra 1812. Weyses unge ven, J. L. 

Heiberg, var til stor bekym ring for sin fam ilie rejst 

til Sverige i en tilstand a f  ungdom m elig og håbløs 

forelskelse i en svensk grevinde. Heiberg skriver 

først sine breve til Weyse på tysk. D et er han åben

bart ikke så god til. Weyse klipper de uforståelige 

passager ud -  måske var de også for åbenhjertige -  

og viser ham  m ed en tegning i sit svarbrev (af 30/10 

1812), hvor lidt der så er blevet tilbage. I en efter

skrift til brevet indrøm m er han over for Heiberg, at 

det generer ham  at skrive dansk: »Ich schreibe D ir 

Deutsch, weil es m ich genirt D änisch zu schreiben, 

aber schreibe D u m ir hübsch Dänisch. D u kom m st 

m ir sonst ganz fremde vor.«10

Weyses breve til J. L. Heiberg fra dette efterår 

1812 er helt overvejende på tysk, men lejlighedsvis 

med indskud på dansk. Vel at mærke fejlfrit dansk! 

Der er ikke tale om  en udlæ ndings forsøg på at be

gå sig i et nyt og frem m ed sprog. M an kunne få den 

tanke, at han har haft berøring med dansk sprog 

allerede som  barn i Altona. Men det er nok ikke 

særlig sandsynligt. Efter at have m odtaget Weyses 

belæring, skrev unge Heiberg så på dansk (17. 

novem ber 1812).11 Weyse havde ellers i m ellem tiden 

tilsyneladende fortrudt sine m orsom heder og op 

fordret ham  til alligevel at skrive tysk. Han lover 

ikke at være pedantisk.12 Denne brevveksling kan
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meget vel markere et vendepunkt, og 1812 tager sig 

i hvert fald ud som  det år, da Weyse lægger sin 

sprogbrug om. Allerede i 1813 skriver han på dansk 

til vennen Hans Hertz, og i det hele taget er alle 

hans senere private breve skrevet på dansk.

Weyses sprog bliver dog ved med at bevare et 

vist tysk præg. Han blander ofte tyske ord ind i den 

danske tekst, om end mere som  krydderi end som 

nødvendighed. Han skriver ret konsekvent Universi

te t  og componert, og han benytter undertiden tunge 

(latinske eller tyske) konstruktioner som  det milde

re bievne VeirD D et gør han naturligvis også for at 

være m orsom , men det er jo  da ret germ ansk.

IV. H o fk o m p o n isten , K ø b en h avn s 
m u sik livs em in en ce (1819-1842)

Oehlenschlägers erindringer og de bevarede breve 

fra og til Weyse er ikke vore eneste kilder. En anden 

er selvbiografien fra 1819/20. D en blev skrevet på 

tysk, sikkert fordi den var tæ nkt udgivet i en tysk

sproget avis.14 Den blev straks efter oversat til 

dansk -  form entlig a f  K. L. Rahbek, selv om  Weyse 

udm ærket kunne have gjort det selv -  og udgivet 

1820 i Rahbeks tidsskrift Hesperus.15

Anledningen var en artikel om  ham  i tidsskrif

tet Janus, som  udkom  i W ien to gange om  ugen. 

Her havde - og det var i 1819 -  en dansk kronikør, 

N ikolai Fürst, fundet tidspunktet inde til at for

tælle sine læsere lidt om  kom ponisten. Fürst var 

dansk, og han kalder i overskriften Weyse for Däni

scher Tonsetzer. I øvrigt beskrev artiklen tem m elig 

udførligt Weyses karriere fra barndom m en i A lto

na frem til den position, han nu indtog i K øben

havn. Den var skrevet 1 den begejstrede og forherli- 

gende stil, som m an også kan finde f. eks. i Fr. 

R ochlitz’ berygtede anekdoter om M ozart i Allge- 

meine musikalische Zeitung. D et var så vist ikke sand

hed, alt hvad den rum m ede, men forbavsende 

meget i den var alligevel rigtigt. Weyse fik den at se, 

og han blev efter sit eget udsagn så irriteret over 

den, at han satte sig for ikke blot at berigtige dens 

fejl, men at give en hel og sam m enhængende be

skrivelse a f  sit levnedsløb. Det kan man for så vidt 

være glad for, som  det kan give et indtryk af, hvor

dan Weyse selv i en alder a f  46 år så tilbage på sin 

karriere. M en det skal jeg ikke udbrede m ig om  

her, hvor det vigtige blot må være, at Weyse egent

lig ikke berører spørgsm ålet om  nationalitet. Ikke

engang overskriftens præsentation a f  ham  som 

dansk har han fundet det um agen værd at forhol

de sig til. Påstanden hørte ikke til de fejl, han øn 

skede at rette. Han gentog den på den anden side 

heller ikke, udover at det måske skinner igennem , 

at han ikke regner m ed at have noget videre publi

kum  uden for København.

11836 skrev Oehlenschläger et d igt til Studenter

foreningens fest for den tyske kom ponist Heinrich 

M arschner, der var på besøg: An Marschner, von den 

dänischen Studenten , l 6  I digtet prises tyske m usikere 

for at bringe m usikkens kunst til Danm ark. D et 

har de gjort siden oldtiden, og de gør det stadig, 

som  M arschners tilstedeværelse viser. O g O ehlen

schläger nævner andre koryfæer:

D och -  das gesteh’ ich leise -

Dafi Kuhlau noch -  selbst Weyse -

G eborne D eutsche sind.

Chor:

D och wurden Dänen sie geschwind,

O bschon sie D eutsche sind.

Weyse blev hu rtigt dansk, m ener Oehlenschläger. 

M en han blev det næppe i kraft a f  en viljesakt eller 

efter en dram atisk beslutning. O g han har ikke 

brudt forbindelsen med sin fødeegn.

G ennem  brevene dokum enteres det, at han i si

ne sidste år, i 1840 og 1841, læste tydske Journaler.17 

Således gjorde branden i H am burg m ellem den 4. 

og 5. maj 1842 indtryk på ham. I et brev til pleje

sønnen Ferdinand Schauenburg M üller beskriver 

han de m ange skader og slutter: »Jeg har ret med 

megen Interesse læst det heles Beskrivelse i den 

gam le Freischütz.«'8

D et skyldes overleveringens tilfældigheder, at vi 

kan vide så m eget om, hvad Weyse gjorde og tæ nk

te netop i sine sidste år. Langt den største part a f  

Weyses bevarede breve udgøres netop a f  brevene til 

Schauenburg Müller, der daterer sig fra ju li 1838 til 

dagen før hans død, 7. oktober 1842. Disse breve har 

næsten karakter a f  dagbogsblade. D et er måske 

derfor, han mest huskes som en ældre herre. Han 

har sikkert også tidligere holdt sig orienteret om, 

hvad der tildrog sig i hans hjemegn -  ligesom  han 

spillede i både Klasselotteriet og det ham burgske 

lotteri.
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V. N a tio n a lt i m u sik k en , 
n atio n alsan ge

Nu til m usikken. Jeg m inder om  mine indledende 

forbehold, m en alligevel kan der nok ses og høres 

noget i Weyses m usik, som  kan pege m od hen

holdsvis tyske og danske traditioner. De tidligste a f  

Weyses kendte kom positioner er blevet til mellem  

1790 og 1794. D et er en sam ling a f  sange og klaver- 

stykker, Blandede Compositioner eller Vermischte Com- 

positionen -  den trykte udgave udkom  m ed både 

dansk og tysk titelblad. Sangene er i sam m e enkle 

stil, som  kendes fra læreren, J. A. P. Sch u lz’ Lieder im 

Volkston. O g deres tekster er tyske. I klaverm usik

ken kan man spore træk a f  C. Ph. Em. Bachs stil,19 

og det er måske også fra Bach, Weyse har overtaget 

satsbetegnelsen Minuetto, som  han også bruger i 

symfonierne. Det var naturligvis ikke usædvanligt 

at m øde menuetter, enkeltvis eller som  2. eller 3. 

sats i flersatsede værker. M en hos H aydn og 

M ozart, som  Weyse på m ange måder tog som for

billede, kaldes satsen for M enuet eller M enuetto, 

aldrig M inuetto. D en form  a f  navnet kan han der

im od have fundet hos den berøm te ham burgske 

m usikdirektør. Der er altså i Weyses tidlige værker 

signaler om, at han bragte noget med sig fra sin 

hjemegn. D et er der ikke noget underligt, endsige 

noget særligt nationalt i.

N ogle vil nok finde det lettere at forbinde 

Weyses danskhed m ed hans rom ancer og sange. 

Hans m elodier føjer sig så tæt til guldalderdigter

nes poetiske strofer, at de synes udsprunget a f  gan

ske den sam m e ånd. M en så indlysende det end 

m åtte forekom m e os, er det måske et lidt usikkert 

kriterium  for det nationale. Jeg skal forsøge at illu 

strere det. Der er f. eks. blandt sangene i hvert fald 

fem fædrelandssange, selv om  man ser bort fra de 

to, næppe helt alvorligt mente, m elodier til Juliane 

M arie Jessens præmierede Dannemark! Dannemark! 

Hellige Lyd! fra 1819/20.20 Jeg tænker på:

1. J. Jetsmarks Fæ drelandssang, Duftende Enge og 

kornrige Vange D F 97 (to melodier: 1820-25 og 

1825).21

2. C. J. Boyes San g for D an ske D F 41 Der er et

Land, dets Sted er højt mod Norden (1826).

3. C. N. Davids Jeg veed et Land i højen Nord 

DF 80 (ca. 1830).

4-5. To danske nation alsan ge DF 81, Chr. Wilsters 

Hvor Bølgen larmer høit fra Sø og E. F.s Venlige 

Issefjords blinkende Bølge (1837).

Jetsmarks og Chr. W ilsters tekster var også bidrag 

til konkurrencen fra 1818/19.

A f  disse fik navnlig Boyes Der er et Land en stor u d 

bredelse. D et skal jeg kom m e tilbage til. For endnu 

en fædrelandssang skal vel nævnes, nem lig Inge- 

m anns Dannevang ved grønne Bred fra 1816/17 (udg. 

1836), som blev lige så kendt, måske endda mere. 

Den er netop eksem pel på en sm idig, men flertydig 

forbindelse m ellem  tekst og m usik, idet m elodien 

oprindelig hørte sam m en med drikkevisen Vil du 

være stærk og fri fra Oehlenschlägers syngespil Lud

lams Hule (1814). Drikkevise og fædrelandssang; 

begge tolkninger blev holdt levende. Drikkevisen 

blev fu lgt a f  et betydeligt antal nye viser med 

sam m e m etrum  og til sam m e melodi. M usikken 

passer måske nok så godt til sådanne m untre tek

ster som  til Ingem anns blide nationalsang, men 

også den fik en efterfølger, nem lig i Holger Drach- 

m anns Danmarks Ungdom, skulderbred fra 1881, hvori 

patos træder i stedet for lyrisk rom antik.

M elodien til Der er et Land, dets Sted er højt mod Nor

den a f  C. J. Boye gik det på lignende vis. D en blev 

præsenteret ved skuespilleren N. P. Nielsens aften

underholdning på D et kgl. Teater i 1826 og var da 

forsynet med titlen Sang for Danske. Teksten var en 

bearbejdelse a f  en m onolog i Boyes tragedie Svend 

Grathe, der havde været frem sagt på betagende vis 

a f  helten Valdemar, spillet a f  Nielsen.22 Denne m e

lodi har m archrytm e, m ange punkteringer, optakt 

(kvint-grundtone), treklangsm elodik, store spring 

(sekst og oktav), og den kan efter sin hele karakter 

siges at høre til Marseillaise-typen -  M arseillaisen var 

m eget udbredt i hele Europa om kring 1800, og 

m ange nationale sange fik m elodier med just dette 

stæ rkt appellerende og m obiliserende for ikke at 

sige disciplinerende præg. Boyes tekst er nu ikke 

m artialsk. Den priser D anm arks skønhed og rig

dom  og befolkningens m od, sam drægtighed og 

ærlighed, og den slutter m ed de from m e ord: Gud 

skjærme Kongen og hans hele Slægt. Sangen blev hur

tigt m eget udbredt i studentersangen og m ands

korsang i det hele taget. D et kunne ske, at man 

udelod den sidste eller de to sidste a f  sangens fem
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strofer, så at man undgik kongerøgelsen. M en også 

denne m elodi blev brugt til nye tekster. Versemålet 

kom  i kraft a f  den kendte m elodi til at danne m øn 

ster for talrige sange a f  vidt forskellig karakter i 

resten a f  det 19. årh. Alligevel er det forbavsende at 

se den anvendt allerede i 1850erne i arbejdersan

gen.23 Begejstringen for konge og fædreland var nu 

erstattet a f  tekster, der efter deres sam m enhæ ng 

måtte lede tankerne i retning m od republik og 

internationalism e.

Disse eksem pler er måske ikke så forbløffende, 

når man tænker på, at både den engelske God save 

the King og Joseph Haydns Gott erhalte Franz den 

Kaiser har været anvendt til nye tekster i forskellige 

nationale sam m enhænge.24

Der er intet, der tyder på, at Weyse følte sig bå

ret a f  en personlig national begejstring, da han 

kom ponerede sine melodier. Han har i hvert fald 

aldrig på den måde kom m enteret dem i sine breve, 

end ikke 1 de lange, udførlige breve fra de senere år, 

hvor han udtaler sig om  næsten alt. Her viser han 

sig som  Frederik Vis loyale og konservative under

såt. O g heri fnyser han m od rebeller a f  enhver art: 

G rundtvig på det kirkelige område, O rla Lehm ann 

på det politiske og Beethoven på det m usikalske. 

M en når det drejer sig om  nationalsangene var han 

sikkert blot -  som  altid -  opm æ rksom  på, at digte

ne, ordene og m usikken skulle passe med hinan

den. O g det kan de så gøre på flere måder.

I de sidste år a f  sit liv kom ponerede Weyse igen 

m elodier til tyske tekster! D et drejer sig for det før

ste om  otte sange (DF 106), som  han skrev m elodi

er til i 1838, og som  han tilegnede Johanne Luise 

Heiberg. Han havde valgt tre Goethe-digte, to a f  Fr. 

von M atthison, et a f  Schiller, et a f  Voss og et a fj . G. 

von Salis. O g om  seks trestem m ige sange, kom po

neret til skolebrug, fra april 1842.25 Heri findes 

Goethes Über allen Gipfeln ist Rub, mens Voss, Bag

gesen, Jacobi, H ölty og Claudius er repræsenteret 

med hver et digt. Jens Peter Larsen har i sin bog 

Weyses Sange fra 1942 rejst spørgsm ålet, om Weyse 

med disse sange har villet søge at skabe m ulighed 

for udbredelsen a f  sine sange også uden for landets 

grænser.26 Larsen havde tidligere forestillet sig en 

anden forklaring, nem lig at Weyse vendte tilbage 

til en gam m el kærlighed, til den Kreds a f  Digtere, 

som Schulz fortrinsvis komponerede, og som Weyse ogsaa 

i sine unge Dage flittig havde dyrket.27 Denne sidste 

m ulighed kunne så sam tidig understrege, at Weyse

stadig følte sig forbundet til sin barndom s sprog 

og kultur.

D a Weyse var død, skrev J. L. Heiberg et m inde

digt. D et blev oplæst a f  Johanne Luise Heiberg på 

Det kongelige Teater ved en særlig forestilling på 

Weyses fødselsdag i 1843. D et huskes især, fordi en 

a f  dets strofer ti år senere blev aftrykt på titelbladet 

til den udgave a f  hans Romancer &  Sange, som 

M usikforeningen foranledigede. I digtet nævnes 

Weyse som  fader til den danske rom ance, og 

Heiberg fortsætter:

Den danske, - ja, thi Weyse var dansk,

Han selv og hans M usa fædrelandsk,

En Gåde for frem m ede Zoner.

I D anm ark slog den Stam m e sin Rod,

Som  bar hans lønnende Kroner,

O g Den, som ikke vort Sprog forstod,

Forstod ej heller hans Toner.28

Heiberg nævner hverken Tyskland eller det tyske 

sprog. Weyse var dansk! Men da M usikforeningen 

søgte hans bistand til den om talte udgivelse a f  

Romancer &  Sange, tog han mere nuanceret stilling 

til spørgsm ålet om  tysk og dansk. Der er et brev fra 

Heiberg til Edvard Collin, der var en slags forret

ningsfører for foreningen.29 D et er skrevet 10. o k to 

ber 1847, altså ca. fem år efter Weyses død, og 

Heiberg argum enterer m od at give udgaven titlen 

Danske Romancer. Han understreger, at også kom 

positionerne til tyske tekster bør m edtages med 

deres originale tekst, og han nævner de seks sange, 

som  Weyse i 1838 havde tilegn et hans kone, 

Johanne Luise Heiberg. D et ville, skriver han: »være 

aldeles uforsvarligt, om man, netop hos en Com - 

ponist som Weyse, hos hvem Text-Declam ationen 

spiller en saa betydelig Rolle, vilde oversætte de 

Digte, som  han, hvis M odersm aal var Tydsk, har 

ladet sig inspirere a f  til en Sam m ensm eltning a f  

O rd og Toner, der aldrig kan om gjøres i en anden 

Form.« 30

Siden 1830erne havde nationalistiske strøm nin

ger gjort sig bemærket, såvel i en slesvig-holstensk 

selvstændighedsbevægelse som i den nationallibe

rale bevægelse i kongeriget D anm ark, og Frederik 

Vis død i 1839 vakte nye forhåbninger. Ingen kan 

m istænke Heiberg for at sympatisere med dem, 

men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at han her 

i 1847 kan fastholde billedet a f  Weyse som  kom po
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nisten, der form åede at skrive til tyske og til danske 

tekster med sam m e om sorg for forbindelsen m el

lem ord og toner.

M an kan vel mene, at Weyse blev dansk, som 

O ehlenschläger og Heiberg form ulerede det, men 

han blev det ikke i nationalistisk forstand. K on

klusionen -  eller svaret på spørgsm ålet om  Weyse 

som tysk eller dansk kom ponist -  m å derfor blive, 

at Weyse livet igennem  forblev en loyal og især kon 

getro borger i helstaten. For hans eftertid kunne 

det have betydning at forsøge at sondre mellem 

dansk og tysk. For ham  selv var det uden m ening. 

Hans basis var bred nok til at rum m e begge dele.
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R esüm ee

Der Kom ponist C. E. F. Weyse (1774-1842) wurde in 

A ltona geboren und verbrachte dort seine Jugend- 

jahre. Als 15 jähriger kam  er nach Kopenhagen, um  

bei dem H ofkapellm eister J. A. P. Schulz U nterricht

zu em pfangen. Schon früh hatte er sich kom posi-
<

torische Fähigkeiten erworben. In Kopenhagen 

wurde er rasch bekannt und erlangte im M u sik

leben der Stadt, wie kaum  ein anderer zuvor, hohes 

Ansehen. Hier lebte er auch zeit seines Lebens. 

Lediglich zu kleineren Ausflügen in das umliegen- 

de Seeland hatte er die Stadt verlassen.

In den bekannten älteren und neueren M usik- 

lexika wird Weyse mal als »dansk kom ponist«, als 

»dänischer Tonsetzer«, mal als »dänischer K om po

nist deutscher Herkunft« oder als »Danish com po

ser o f  Germ an extraction« bezeichnet. Gestellt und 

beantw ortet wird die Frage, wie er sich selbst gese

hen hat, als Deutscher oder als Däne. D eutsch war 

seine M uttersprache, das D änische erlernte er per

fekt, wie dies u.a. seine zahlreich überlieferten 

Briefe belegen. Er tra f m it mehreren D ichtern des 

G oldenen Zeitalters zusam m en, deren Gedichte er 

einfühlend vertonte. Vor allem ist er als »Schöpfer 

der dänischen Romanze« in die M usikgeschichte 

eingegangen -  einer G attung, die mehr als jede an- 

dere den dänischen Charakter widerspiegelt. Das 

Referat beleuchtet die verschiedenen Lebensab- 

schm tte Weyses, dokum entiert anhand von Aussa- 

gen seiner Freunde sein deutsches und dänisches 

Sprechen sowie sein zweisprachiges Schreiben, wie 

es aus Briefen und aus Akten hervorgeht, nicht zu- 

letzt wie diese Zw eisprachigkeit auch in seinen Vo

kalkom positionen unüberhörbar zum  Ausdruck 

kom m t.

Jene Frage nach der nationalen Zugehörigkeit, 

die nach seinem Tode, vor allem seit dem Kriege 

von 1848-1850 bedeutsam  wurde, war ihm  offenbar 

w eniger w ichtig. O eh len sch läger und H eiberg 

schreiben gerne von seinem deutschen Erbe und 

seiner späteren, nahtlosen Einpassung in die dänis

che Identität, davon also, daF er ein Däne gewor- 

den sei. Weyse scheint dem mehr G ew icht beige- 

messen zu haben, daF er sein ganzes Leben lang 

innerhalb der Grenzen eines Landes wirken durfte, 

und dies als treuer U ntertan ein und desselben 

Königshauses, das über ein Reich regierte, dessen 

gröFte Städte sein Kopenhagen und sein A ltona 

waren.
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