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Forord

Kort efter min far Daniel Hvidt’s død i november 1975 opstod den tanke at 
udgive en lille bog om ham med tekst og illustrationer af hans kunst. Denne 
tanke er her blevet til virkelighed og danner gennem illustrationer ramme om 
hans nærmeste familie, hans mor og søskende, og følger ham på vej gennem 
tilværelsen.

Måtte denne bog få værdi for alle i familien og for slægtens venner, ikke 
mindst den kreds min far selv værdsatte gennem årene. Forhåbentlig vil også 
mange andre kunne få glæde af bogens indhold set i et menneskeligt og 
kunstnerisk perspektiv,

HANS HENRIK HVIDT

4. december 1976



Udgivelsen er gjort mulig ved midler 
skænket af følgende donatorer, til 
hvilke der rettes en hjertelig tak.

Anna Kathrine Hvidt’s Mindelegat 
Højesteretssagfører Valdemar Hvidt 
Elisabeth Hvidt
Mimy Holmgren
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Bogen er udgivet i 600 eksemplarer, 
hvoraf dette er nr. 41T



7

»Daniel i Løvekulen«
Keramisk udkast 1918.
23x23.



Introduktion

Da Daniel Hvidt, min far, døde den 13. november 1975, var han nået 
halvt ind i sit syvogfirsindstyvende år. Nogle år forinden (i 1971) blev 
han ramt af en alvorlig sygdom, der fratog ham førligheden. Den 
skæbne, som han så dybt ville have begrædt hos sine nærmeste, 
overgik ham selv; men for os, der kendte ham, står billedet endnu 
klart på nethinden af den livsfriske mand med en stor og vid verden.

Vi ser ham i erindringen gå ned ad Gothersgade med sin energiske, 
ranke, spændstige gang - kroppen tilbagelænet, fødderne udad - 
filthatten pegende fremad, målbevidst. Han er på vej til sit atelier for 
at arbejde, det han så intenst gik op i og levede for.

Han udsprang af en familiekreds i København, der gennem flere 
generationer havde våget over en fintsleben og smuk akademisk 
uddannelse. På den fædrene side kunne nævnes en række betydelige 
jurister, og man havde endnu L. N. Hvidt, medlem af den grundlov
givende Forsamling 1849 og det første ministerium derefter i erin
dring. Daniels far var ingeniør, uddannet ved Den polytekniske 
Læreanstalt. Fra moderen blev tilført kunstneriske træk gennem den 
Freund’ske familie - træk, der satte stærke og tydelige spor i Daniels 
liv.

Fra de tidligste skoleår stod det klart, at han tænkte i billeder, ikke i 
ordstillinger og tal. Han egnede sig ikke for en uddannelse i eksakte 
boglige fag og kom til at afsky skolen med dens pågående indlæring, 
strenghed og disciplin. Man fornemmer endnu Daniel gengive en af 
de gamle pedantiske lærere, som med en manende pegefinger korrek
sede et forkert svar: »een faijl«!

De gamle skolebøger viser da også, at hans tanker lå i billeder. Han 
overmalede siderne med blyantskitser ud over det hele. Når man ser 
disse tidlige tilkendegivelser, bliver man klar over, at der fra naturens 
hånd var givet Daniel en evne til at iagttage og til at omsætte 
iagttagelserne i karakteristiske billedlige udtryk. Man ser også, at 
han havde sans for at skabe motiver og at sammenpasse enkeltheder 
til en ornamental og kompositionel helhed, - en sans, han blandt 
andet senere lod komme til udtryk i sine keramiske arbejder.



Daniels lyst til at tegne i disse drengeår var umættelig, og der 
opstod en fast beslutning i ham: han ville ud af skolen hurtigst muligt 
og kun give sig af med at tegne og male og uddanne sig på dette felt. 
Som han selv senere så klart udtalte om sit valg: »Det var det eneste jeg 
ville«.

I det følgende møder vi Daniel gennem nogle af de billeder, han 
malede. Først portrættet af moderen, det menneske, der så varmt 
støttede ham og som bedst af alle forstod ham gennem sit eget sind, 
der var hans så nært.



Anna Kathrine Hvidt 
Daniels mor

Denne bog handler om Daniel. Men det er velbegrundet samtidig at 
søge at tegne et billede af Anna Kathrine Hvidt, hans mor. Sagen er, 
at hun i sin levetid var et overordentligt væsentligt midtpunkt for 
Daniel og hans søskende, og forblev efter sin død i deres erindring 
med en styrke, der for os efterkommere står som noget ganske særligt 
bemærkelsesværdigt.

Overfor disse stærke moderlige bånd er det derfor med en fornem
melse af nogen grad af utilstrækkelighed og med forsigtighed at en 
efterkommer i 2. generation forsøger at kalde et billede frem, der kan 
være tilstrækkeligt dækkende og levende. Heldigvis foreligger der en 
meget omfattende række breve fra hendes hånd, bl.a. til Daniel, og 
endvidere er der portrættet af hende, afbildet på modstående side.

Når man sammenligner dette billede med en række fotografier, 
tyder alting på, at Daniel har karakteriseret sin mor overordentlig 
godt. Lad os betragte billedet som hun sidder der med den sorte dragt 
og lille grå sløjfe under den stramme krave. Måske lidt ældre af 
udseende i sine ansigtstræk, end alderen skulle tyde på. Da Daniel 
malede billedet, var hun 48 år. Vi ser hendes karakteristiske højtsid
dende skilning i det tilbagestrøgne sarte hår - den høje, smukke 
pande og det bekymrede, milde men dog bestemte udtryk, der lige
som siger: jeg har nu mine bestemte meninger om ...

Meget tyder på, som man ser hende, at hun var spinkel af bygning, 
og det er således forståeligt og slående, at hun i sine breve til Daniel 
ofte råder til, at man må styrke sin fysik ved at spise alt, hvad man 
kan. Ikke desmindre undres man, når hun i et lille udsnit af et brev fra 
Vence beretter om, hvad hun dog kunne overkomme eller i hvert fald 
fik serveret, - (citatet bringes som en lille kuriositet i den givne 
sammenhæng) :

»...Til Frokost først (efter eget Ønske) en svingende Tallerken Sagogrød el. Vælling i 
Mælk, så Hors d’oeuvre lidt smaat Pilleri, Sardin el..., saa en Æggeret el. blødkogt 
Æg, saa en Grøntret, kogte Bleg Selleri el. Spinat, saa Kotelet el. Karry med Ris el. 
pommes frittes el. Beuf, saa Frugt el. kogte dejl. Kastanier, som jeg synes er det 
bedste af alt. Om Aftenen igen 6 Retter ...«
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»Portræt af min Moder« 1908.
Malet på kvistværelset i Duehuset. Udstillet på Charlottenborg efteråret 1910. 
47X37.



12 Daniel arbejdede meget længe og intenst på portrættet. Han skra
bede det ud flere gange med paletkniven og begyndte forfra. Det var 
ham magtpåliggende at nå helt ned i rødderne af de billedlige mulig
heder, for en dækkende karakteristik af sin mor. Originalen, (der er 
malet på en træplade), bærer tydelige spor af denne voldelige be
handling. »Daniel, du æder dine billeder« var en vending hun efter 
sigende brugte, måske netop udsprunget, da dette billede blev malet 
- måske som et udtryk for Daniels koncentrerede blik på billedet, når 
han var i gang.

Det bekymrede udtryk var nu nok kun een side af hende, omend 
karakteristisk. Man hører også, at hun kunne blive begejstret over 
ting, der optog hende og lade det smitte til alle sider. Begejstret over 
litteratur, poesi, musik, malerkunst - og naturligvis ikke mindst af sin 
egen søn Daniels billeder.

Hvad portrættet kun lader os ane, men derimod tydeligt taler ud af 
brevene er, at hun var et myre-flittigt og energisk menneske.

I det følgende gengives som et eksempel et karakteristisk brev til 
Daniel 1909 fra Neuchâtel. Mellem linierne læses levende træk af 
hendes personlighed:
»Min egen søde Daniel... Jeg ligger i Sengen og kan skrive alligevel, fordi B.* har 
sendt mig denne dejlige Guldfyldepen. ... Nu vil jeg først sige Tak for ... dit Billede, 
som jeg er saa umaadelig glad for ... Nej, det er dog skidt at skrive i Sengen, men det 
var for at spare Tiden, naar jeg er oppe. ...

Efter en side med mindre interessante familiebetragtninger følger:

... Lad mig snart høre lidt fra Dig om det Billede i Ovenlys paa de Unges Udstilling- 
hvad sagde Folk dog til det, jeg synes, det var skrækkeligt - var det virkelig P. du 
havde malet? - hvor turde du! ...

Nu er hele vor Rejseplan** lagt om, vi må ikke begynde i Florentz, men tage først 
til Milano, Genua, Portofmo, som jeg kjender saa godt, fra alle de kulørte Huse Z. 
(Zahrtmann) altid maler derfra, Rapallo og Pisa og derfra direkte til Rom ...

Nu haaber jeg bare, vore Penge maa slaa til, hvad der forresten ikke er mindste 
Udsigt til, men ...Jeg skriver nu rundt for at finde billige Pensionater i de 4 Byer vi vil 
standse i.... Du kan nok naa at skrive til mig et ordentligt langt Brev endnu inden jeg 
rejser herfra, altsaa bare til Neuchâtel ...

Du maa ikke tro jeg er daarlig, fordi jeg skriver dette i Sengen, men jeg er jo ikke 
saa længe oppe hver Dag [er på en klinik i Neuchâtel] og har saa mange jeg maa 
skrive til ...

I Gaar fik jeg et herligt langt Brev fra Frk. H. [Henningsen] som skriver om 
Litteratur, Kunst og alt i Sverige ... Du ved, jeg holder saa ganske umaadelig meget

* Sangeren Aage Branner.
** Hun er sammen med datteren Mimy i Schweiz.
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»Familien om Spisebordet« 1908.
Malet på tra. Påbegyndt 1907. Blev indsendt 1910 til prøven for afgang ved Akademiet i 
1911. Tv. Christian i Herlufholmer-uniform, bagest Valdemar, forrest Mimy, th. moderen 
Anna Hvidt. 48X48. Tilhører Valdemar Hvidt.
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af hende, hun staar i »aandelig Begejstring« (det Ord kan du vist ikke lide) langt 
hjøjere end Frk. P., der kun kan vrikke lidt paa Stedet, men ikke komme tilvejrs ...

Malede Du noget i Ferien paa Frihedslund eller tegnede nogle Portraiter- aa hvor 
skulle jeg holde af nu at komme op og rode i Din Skizzebog igjen og høre dig sige - ’aa 
det er kun noget Skidt alt sammen’. - Jeg er dog glad for din lille Italienerdreng, som 
jeg har her over min Seng. ...

Det var dog en lykkelig Ide og forfærdelig pænt af B. at sende mig en Fyldepen, 
sikken Nytte den nu gjør mig, det kan du ikke tænke. -

Gjør mig den Tjeneste lige samme Dag naar Du har faaet dette at gaa hen ril 
Winkel & Magnussen og spørg efter Olaf Schmidt og betal ham 2 dejlige Fotografier 
efter Krøyers Billeder, som jeg har bedt ham sende herned ... men glem det ikke og 
send mig Kvitteringen derfra, saa er den Sag ude af Verden ...

Husk at svare mig paa, om Du sikkert hidtil har undgaaet Pjalten F., husk at du 
maa love mig ikke at have med ham at gjøre ...

Saa, hvad gaar der nu af Pennen, det lille Skidt, nu vil den ikke mere eller jeg ligger 
maaske galt.

Brevet fortsætter lige indtil side 8:

... Saa, nu kan jeg ikke mere og nu Farvel. Jeg spiller hver Dag V2 lime. I Gaar gik jeg 
hen og spurgte en Violinist, som er en udmærket Lærer i Rhytmik her ved Skolen og 
som giver Mimy limer, om han vilde en af Dagene spille lidt med mig, for jeg havde 
Lyst til igjen at spille med en Violin. Først var han lidt stor og sagde, at hans Tid var 
meget optaget, saa tænkte jeg - nej, han maa have det paa en anden Facon og saa 
sagde jeg: »Men tror De nu, at De kan spille Bethovens Sonater f.ex?« »Ja, jeg har 
spillet dem alene for Violin men aldrig med Klaver« - det er en ganske ejendommelig 
Maade, ikke sandt? og han troede at han derved var interessant, men nu haaber jeg, 
jeg skal vise ham, at det er en skidt Maade at spille Bethoven paa. I dette Hul er der 
ikke til at suge noget Musik. ...

Saa, det var 8de Side som Kis* skriver. Nu Farvel fra Din Dig elskende Moder«.

For at lægge yderligere dimensioner til billedet af Daniels mor bør 
gengives nogle træk af hendes bevægede livsforløb. Hun var født 1860 
i slægten Freund som omtalt, - anden generation efter billedhugge
ren H. E. Freund. Med baggrund i det både kunstneriske og musikbe- 
gavede sind, hun havde fået i arv, uddannede hun sig til pianistinde i 
de unge år hos læreren August Winding i København, og tog senere 
ophold i Wien, for at studere hos Theodor Leschetizky, en af den tids 
største pianister og lærere.

I en forholdsvis ung alder emigrerede hun med moderen og brode
ren Frederik til Buenos Aires. Faderen, Peter August Freund, der var 
bygningsingeniør, havde på et tidligere tidspunkt forladt Danmark 
for at søge en udenlandsk karriere og et ståsted i det fremmede for

* Daniels bror Christian Hvidt.
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» Valdemar med stribet Forstykke« 1910. 
Udstillet på Charl. Efteråret 1910. 30x30.



16 familien. Han havde i første omgang fundet beskæftigelse i Frankrig 
ved kanalbyggeri i byen Mareuil nær Paris. Derfra var det, at han tog 
til Buenos Aires i Argentina og kaldte familien derover. I ventetiden 
havde hans kone, børnenes mor, klaret økonomien hjemme gennem 
oprettelse af en lille pogeskole i Ruds Vedby på Sjælland.

I Buenos Aires gav den unge Anna Freund undervisning i klaver og 
fik oparbejdet et navn blandt byens velhavende familier. En række 
koncertturneer befæstede ydermere hendes navn, og på dette grund
lag oprettede hun omkring 1885 et konservatorium i Buenos Aires.

På en rejse til Danmark for at indkøbe nogle koncertflygler til sin 
skole, ville forholdene, at hun traf den unge ingeniør Valdemar 
Hvidt. Bekendtskabet, der førte til forlovelse, kom til at krydse hen
des karriere som pianistinde. I sin forelskelse lod hun flyglerne fare og 
indgik ægteskab for derefter aldrig at vende tilbage til Buenos Aires.

Valdemar og Anna Hvidt fik fire børn: Daniel, Mimy, Christian og 
Valdemar.

Samme år det yngste af børnene - Valdemar - kom til verden i 
1897, blev Anna Hvidt enke. Det kom som et frygteligt chok for hende 
at miste sin mand, børnenes far. Han omkom ved en jernbaneulykke 
under sidste inspektion af strækningen Kalvehave-Vordingborg, som 
han havde haft i entreprise og skulle aflevere. Det fortælles, at han på 
dræsinen, som han benyttede til inspektionen, blev påkørt med fuld 
kraft af nogle tipvogne, der kom kørende fra et sidespor.

Daniel, der dengang var 8 år, nåede således aldrig at lære sin far 
rigtigt at kende. Det blev et savn, og selve faderens død et chok, han 
aldrig forvandt, - et tema, han gentagne gange vendte tilbage til, selv 
højt oppe i sin alderdom.

Ulykken kom til at præge Daniels mor for livet. Tiden derefter blev 
fuld af bekymringer ved at stå alene med børnene, bekymringer og 
usikkerhed ved at skulle klare økonomien og børnenes opdragelse og 
uddannelse.

Familielivet i de år, der fulgte, var dog ikke kun tynget af bekym
ringer. Der var også lyse sider. Økonomien viste sig at være ganske 
godt sikret gennem Daniels far, og forholdene udviklede et sammen
hold omkring moderen og et ansvarsforhold overfor hinanden, der 
fortsatte imellem de 4 søskende langt ud over deres barndomstid.

Daniels mor elskede sine børn på en sjælden hjertevarm måde -. 
Hun kunne gøre aftnerne hyggelige i hjemmet, når hun samlede 
børnene om klaveret og spillede, eller når der blev læst højt. Trods alt



Nogle sider af Anna Hvidt’s kronologiske fortegnelse over sin sons billeder.
Hensigten har tydeligvis varet at registrere op til 1919.1 virkeligheden dokker fortegnelsen 
km til og med 1917. Nummereringen slutter ved tallet 260 og begynder med nr. 1 i 1905. 
Registreringen har varet til god hjalp ved den korrektest mulige datering af de tidlige billeder 
gengivet her i bogen.

17

var hun ikke bange for at rive »teltpælene« op og flytte til nye 
lejligheder. Vejene i disse »flytteaktioner« fra omkring århundred
skiftet op til omkring 1918 gik fra Forhåbningsholms Allé til Lampe
vej (nu Howitzvej), videre til Rigensgade og standsede på Aboule- 
varden. Mange somre tilbragte de - til leje - ude ved Gribskov i det 
idylliske »Duehuset«, hvorfra mange af Daniels tidlige billeder 
stammer. I disse år omkring 1906, da han for alvor valgte sin løbe
bane som maler, gjorde moderen alt for at støtte ham og bane hans 
vej. Det blev for hende en hjertesag. Hun tog ham med til de store



18 museer i Tyskland for at studere malerkunst, og gennem sine forbin
delser med danske malere, bl.a. Aug. Jerndorff og Kristian Zahrt- 
mann søgte hun at tilrettelægge hans uddannelse. Hvert billede han 
malede i årene 1905-17 har hun optegnet omhyggeligt - med numme
rering- i en endnu velbevaret notesbog.* Senere søgte hun at hjælpe 
på hans økonomi ved at skaffe bestillinger på portrætter - en ind
blanding, der bestemt ikke passede ham.

I de senere år efter 1915 stred hun helbredsmæssigt med stadigt 
voldsommere anfald af asthma. I sommeren 1920 blev hun rådet til at 
rejse sydpå for at søge Undring. På et hotel i Pompei blev hun alvorlig 
syg og måtte indlægges på en klinik i Napoli. Hun kom sig i stigende 
grad, og man tilskyndede hende tidligt på foråret 1921 til at tage op i 
bjergene over Amalfi. Heroppe i det kolde forårsklima fik hun lunge
betændelse og døde. Daniel var alene til stede ved hendes dødsleje. 
Hun ligger begravet på Scala kirkegård nedenfor klostret San Ca
taldo.

Nogle uddrag er gengivet side 17.
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»Grinebillede af min Søster«
Debut billede på Charlottenborg. Efterårsudstillingen 1908. Malet i Duehuset; september 
samme år. 25X19. Tilhører professorinde Mimy Holmgren.



Læreårene

Daniel tog de første skridt i sin uddannelse hos malerinderne Emilie 
Mundt og Marie Luplau i 1903. Året før han blev konfirmeret. De to 
damer drev tilsammen en lille malerskole på Frederiksberg. Her gik 
han sammen med sin legekammerat på Forhåbningsholms Alle, den 
senere billedhugger Adam Fischer. Damerne stimulerede efter alt at 
dømme hans ønske om at blive maler. (Den ene skal efter sigende 
senere have udtalt, at han var den bedste elev de havde haft). I hvert 
fald kom han i lære som malersvend efter konfirmationen. Det var nu 
engang almindeligt at indarbejde sit håndværk grundigt, når man 
ville gå vejen som kunstner. I et brev April 1904 til Daniel skriver 
hans mor:
»Jerndorffhar talt med Malermester Øigaard, som Grønvold jo saa meget ønskede 
Du kunne komme hos, og der bliver Du saa antaget. Du skal begynde 3. Mai; jeg var 
deroppe i Gaar og aftalte, at jeg skulle møde med dig om Morgenen Kl. 9 og derfra 
skal vi saa gaa, naar vi rigtigt har gjort Aftale og faaet Besked, hen at kjøbe dit 
Malertøj saa Du kan møde med alt i Orden. ... Saa beder jeg Dig altsaa rejse Hjem 
[fra landet], Du maa møde og tage fat paa Livets Alvor. Jeg sender Dig derfor heller 
ingen ny Skizzebog, men jeg vil helst have, at Du tager alt med saa vi kan se, hvad Du 
har malet derovre, det vilde Grønvold se.«

Det med »Livets Alvor« har nok været lidt svært at forstå for en 14 års 
dreng.

Malermester Øigaard - dengang en gammel mand - havde værk
sted i Set. Gertrudsstræde. Han var kendt i København for sin 
dygtighed til at efterligne marmor og træsorter. Om sin tid hos 
Øigaard mindedes Daniel på sine gamle dage, hvordan han om 
morgenen drog afsted fra værkstedet med stiger og alt grejet på en 
trækvogn. En dag i rask trav ned ad Købmagergade forbi Rundetårn 
væltede vognen for ham, så malerbøtter og det hele sejlede hen ad 
gaden.

Den gamle malermester kunne tælle mange kunstnere, der havde 
trådt deres børnesko på hans værksted, deriblandt Ludvig Find, 
Einar Nielsen, Clement og Niels Bjerre - af Daniels jævnaldrende 
også Olaf Rude.

Året efter begyndte Daniel på Teknisk Skole med maleren og 
tegneren Svend Grønvold som lærer. Selvportrættet 1906, afbildet på 
modstående side, er fra denne periode. Han havde i den foregående
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Selvportræt 1906.
38x29.



22 sommer (1905) været i Viborg hos Joachim Skovgaard, som arbej
dede med udsmykningen af Domkirken. Det var en indholdsrig tid på 
stilladserne og meget lærerig. Større strøg skulle tages, end Daniel 
var vant til i sine arbejder - et modstykke til den teknik, Grønvold i de 
følgende år indprentede ham: yderste akuratesse og pertentlighed i 
detaljerne. Det tog Daniel senere adskillige år at bryde ud af denne 
’pirkede’ periode og male mere frit. Det blev en prik hos ham, at årene 
på Teknisk Skole have været hæmmende for hans muligheder. Utal
lige gange har man hørt ham sige: »Hvor var det ærgerligt, at ingen 
rådede mig rigtigt; jeg skulle bare på det tidspunkt være gået på 
Zahrtmanns skole«.

Årene på Teknisk Skole førte til optagelse på Kunstakademiet med 
Frants Henningsen og Viggo Johansen som hovedlærere. På det 
tidspunkt var Daniels interessefelt trådt klart frem: at male portræt
ter. Han satte alt ind på at opøve sin tegneevne efter levende model og 
gjorde grundlæggende anatomiske studier i akademitiden. De to 
mennesker, der stod ham nærmest, hans mor og søster, var utrætte
lige modeller med en himmelsk tålmodighed.

I 1908 debuterede Daniel på Charlottenborgs Efterårsudstilling med 
»Grinebillede af min Søster«, der er afbildet på modstående side. 
Billedet vakte megen opmærksomhed. Man talte om det i kunstner
kredse, og det følgende forår (1909) inviterede Kristian Zahrtmann 
ham med til Italien.

Rejsen gik over Bolzano, Amalfi og videre til Civita d’Antino. 
Bekendtskabet med Zahrtmann blev kort og ikke lykkeligt. Dog blev 
Civita et mål for flere af hans tilbagevendende rejser til Italien i de 
kommende år. Det følgende kapitel handler herom.
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»Sol paa Havetrappen« Duehuset 1913.
Skitse i oliemaling på tre. 47x37.
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Dette portræt af Mimy, Daniels søster, var på Charlottenborgs forårsudstilling 1911, - det 
omtales bl.a. i Tilskueren af Carl V. Petersen:

»... Men ligesom til Modvægt mod al denne forskelsløse Taage eller Tomhed dukker nu en 
række Enkeltbilleder frem af min Erindring. Først nogle af de Unges. Der er Daniel Hvidts 
»Portræt af min Søster«, sart og spædt, men fuld af Ynde og Ømhed, noget lyst og fint, der 
ligesom ikke rigtig har taget Form eller Plads i Verden, men holder sig svævende i Ætheren 
...«

Daniel malede billedet efter hjemkomsten fra Italien i 1909. Mimy - kaldet Mis i familien 
og af venner - var på det tidspunkt 18 år og kort forinden vendt hjem fra et års ophold i 
Schweiz for at tære sprog og »manerer«. I et brev dernede fra skriver hun: »Hvis du holder 
meget af at male flotte Damer, saa har jeg faaet mig en umaadelig flot Hat, som Du kan 
male mig med«. Moderen, der også opholdt sig dernede, skrev begejstret hjem:

»... Mis bliver smukkere og smukkere, der er ingen i hele Byen her (Neuchâtel) saa fin og 
Zart og ladylike som hun;fåln saa igaar saa rent henrivende ud, hun har en stor lysegraagul 
Hat med en Buket smaa lyse Roser paa hver Side ...«

Og moderen var ikke ene om at »svømme hen« i betagelse. Som Daniel udtrykte sig: »Det 
var utroligt, så mange der kom og ville gøre sig gode Venner med mig, jeg anede nok, der lå 
noget bag«.

Daniels ven, komponisten Ebbe Hamerik skriver tilJiam:

»... fig kan forfærdelig godt lide dit Billede paa Udstillingen, det er saa dejligt helt set og 
malet, kun synes jeg nok, at den lille røde Tunge paa det Stykke, hun sidder paa, er noget vel 
fremherskende, eftersom den næsten er det første, man ser paa Billedet. Men det er jo kun en 
Detaille.«
Tilhører Elisabeth Hvidt.



»Min Søster i hvid Kjole« 1910. 
126*89.
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Selvportræt med Bowlerhat. 1909.
Malet på sengekanten i Hotel La Luna i Amalfi. Udstillet på Charlottenborg efteråret 
1910. 40*30. Tilhører Kristian Hvidt.



Civita d’Antino 27

Når der i det følgende skrives mere detaljeret om Daniels tilknytning 
til Civita d’An tino i årene mellem 1909-1926 skyldes det, at ophol
dene dernede på forskellig vis satte skel i hans ungdomsår.*

Civita d’Antino er en lille bjergby sydøst for Rom i højdedraget 
Abruzzerne. Med toget fra Rom stiger man om i Avezzano, og derfra 
går en lille sidebane sydpå gennem en frugtbar og malerisk dal, der 
gennemstrømmes af floden Liri. Dalen strækker sig cirka 100 km ned 
til byen Sora, og omtrent midtvejs nede ved Jlodlejet ligger den 
nærmeste station for Civita d’Antino. Nu kan man køre direkte op til 
byen med vogn; forhen måtte man gå til fods op eller ride, hvis der var 
en hest eller et æsel at fa. Daniel beskriver egnen og turen til fods som 
han oplevede den dengang:

»Jeg husker Turen op ad Stierne - hvordan vi saa de uhyre Bjergmasser med deres 
tusinde Detaljer vokse op omkring os. Luften var frisk og klar og fuld af vekslende 
Dufte fra Blomster, Citroner, Oranger og soltør Gødning.... Når Blikket glider over 
Bjergene ser man, hvordan Klimaet forandrer sig efterhaanden som man stiger 
højere op. I Bunden af Dalen er der meget varmt, paa Højde med Civita er Klimaet 
omtrent som i Danmark. Højere oppe er der Sten og sparsomt Græs og øverst oppe 
evig Sne.... Fra alle Sider hørte vi Mennesker synge. Den neapolitanske Musikkultur 
levede her med den vidunderlige Sang - Ritorneller med Vekslen mellem to Stem
mer. Unge Mænd eller Piger stod højt oppe og sang ned over Dalen, og dybt nedefra 
Markerne kom Svaret - en lang og vekslende Kærlighedssang. Ind imellem lød 
Klokkerne fra de mange græssende Dyreflokke: Geder, Får eller hvide Okser ... En 
lang Række solfyldte Arbejdsdage begyndte, naar jeg naaede op. Modeller var det let 
at faa, de var smukke og sunde, og de gamle havde furede, stærke og mærkelige 
Ansigter. Det var ogsaa nemt at finde Motiver. Solen og Vegetationen, Menneskene, 
Dyrene, Bjergene og de farverige Huse gjorde alt utrolig malerisk. Byen ligger op ad 
en Klippeblok, der springer frem foran det øvrige Terræn - paa to af Siderne er der 
stejle Skrænter, hvorfra man ser ned over Markerne - dybt under en gaar Folk og 
arbejder. Helt nede i Bunden af Dalen snor Floden sig mellem de store Bjerge ...«

I et glimt ser man Zahrtmann ankomme til byen ved sine årlige 
ophold, sådan som Daniel oplevede det i 1909:

* Han var i Civita fire gange i perioden 1909-1926. Ved den første lejlighed tvang forholdene 
ham til at tage hjem i utide ved et brud med Kristian Zahrtmann. Det næste ophold 1914-15 
fandt afslutning ved et i sandhed rystende jordskælv. Den tredie gang i 1920 måtte han 
hovedkuls tage af sted til Pompei på et telegram fra moderen: »Daniel doit venir tout de suite 
tres malade«. Hun kom som omtalt aldrig tilbage til Danmark. Daniels sidste ophold i Civita 
i 1926 blev afslutningen på hans ungdomsepoke i portrætstudier.



28 »... Hele Byens Befolkning tog imod deres Æresborger, og Zahrtmann straalede af 
Henrykkelse. I Casa Cerroni omfavnede Familien ham, og Bakker af Vin kom op fra 
Kælderen og gjode det hele festligt. Zahrtmann underholdt os alle paa sit born- 
holms-italienske, og Latteren rungede under de store Hvælvinger ...«

Dette første ophold beskrev Daniel senere udførligt til maleren O. V. 
Borch.* Man ser af efterladte breve fra 1909, at Daniel på forhånd var 
advaret imod at tage med. Zahrtmann var på det tidspunkt højt oppe 
i årene - opholdet var et af hans sidste i Civita - og det var almindelig 
kendt, at han til tider kunne være overordentlig lunefuld. Hertil må i 
sandhed siges, at Daniel for sin part let lod sig gå på, tyndhudet som 
han var livet igennem.

Den første måned af deres rejse gik strålende. De boede i Amalfi på 
det gamle kendte hotel Luna, og her malede Daniel på sengekanten i 
sit værelse det humoristiske selvportræt ’Selvportræt med Bowlerhat’ 
afbildet på side 26. Zahrtmann var elskelig og sprudlende - »men af 
og til lidt mærkelig«, som O. V. Borch skriver. Da det kom til stykket 
begyndte Z. at kritisere Daniels malerteknik og farver på paletten. 
Daniel var gennem sin uddannelse hos Grønvold indarbejdet i en 
forholdsvis behersket farveholdning. I Civita kom nerverne på høj
kant. »Hvidt blev mere og mere usikker og forvirret«, og Zahrtmann 
mere og mere irriteret. Han forlangte, at farverne skulle være stær
kere og mere pastost påsat. Forholdet blev efterhånden uholdbart, og 
man fornemmer spændingen gennem et brev til Daniel fra hans mor 
medio august 1909 - hun var på det tidspunkt i Schweitz. - Hun 
skriver:

»... Der er en eller anden som har fortalt mig, at Zahrtmann var saadan, at han altid 
først var rent henrykt over de Unge, og saa pludselig skiftede Mening og næsten 
hadede dem. Efter hans Brev forleden, som jeg har modtaget, kan jeg godt tænke 
mig, at han er paa det Standpunkt, og jeg synes at det maa være meget pinligt for Dig, 
saa jeg vil egentlig raade^dig til at gaa din Vej ...«

I de følgende dage skrev hun en række breve med forstærkede råd om 
at bryde op og planer om, hvor de kunne træffes på hjemvejen Det 
blev i begyndelsen af september 1909:

»... I Dag er jeg kommet til at tænke paa det Øjeblik« skriver hun senere, »da Du 
styrtede ud af Toget i München og blev ved med at græde ...«

Episoden i Italien blev en rem i huden, som sved i mange år. Men 
medens han endnu slikkede sårene og iøvrigt ret hurtigt blev produk-

* O. V. Borch: Daniel Hvidt (1937). (1).
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»Gade i Civita d’Antino« 1919 (formodentl.).
84 X66. Tilhører fysioterapeut fru Merete Knudsen.



30 tiv igen, voksede ønsket om at tage tilbage til Civita og tage fat, hvor 
han havde sluppet. Det lykkedes ham at samle midler, og i oktober 
1913 drog han afsted. Efter ophold forskellige steder var han i Civita i 
maj 1914.

Strømmen af danske malere var på det tidspunkt ophørt, dels på 
grund af de urolige forhold i Europa, der eksploderede i den første 
verdenskrig, men også fordi Zahrtmann nu havde lagt op og var 
flyttet ind i sit nyopførte hus i København. - Daniel sendte hurtig 
billeder hjem til udstillinger og var rigtig i vigør. Men opholdet blev 
kortere, end han havde tænkt sig. På dette tidspunkt skete det forfær
dende jordskælv, der lagde størstedelen af byen i ruiner og krævede 
mange menneskeliv. Der foreligger en øjenvidneskildring fra Daniel 
om denne voldsomme naturkatastrofe, der nær havde kostet ham 
livet. I det følgende er der gengivet nogle enkeltheder fra denne 
beretning,* der dels giver eksempler på hans karakteristiske fortælle
evne og dels belyser hans reaktioner og det præg, begivenhederne 
satte i hans bevidsthed.
»... Dette Jordskælv,« skriver han, »er et af de alvorligste, der kendes i Italien - der 
omkom 60.000 Mennesker, Men da det fandt Sted midt under 1. Verdenskrig, 
hvorunder der omkom 200.000 Mennesker alene i Rusland, blev det kun perifert 
omtalt i Verdenspressen.

Om Morgenen** var jeg som sædvanligt oppe Kl. 7 i Casa Cerroni og barberede 
mig i Ro og Mag. Pludselig hørte jeg en mærkelig Larm, som i Løbet af et Sekund 
blev til et øredøvende Spektakel. Jeg løb ind gennem Spisestuen og saa gennem 
Vinduet ud mod Hovedgaden et flereetagers Hus styrte ned over Gaden og derpaa et 
fra den anden Side. Jeg styrtede ned ad Trappen. Trinene hoppede under Fødderne, 
Gelænderet gik i een Takt, Væggene i en anden - jeg nærmest faldt ned ad Trappen. 
Under et Jordskælv er det ikke som paa et Skib, hvor hele Dækket bevæger sig i 
samme Takt. Underjordskælvet har man Følelsen af, at hver Centimeter under ens 
Fod bevæger sig i forskellig Retning.«

Det blev Daniels fortjeneste at redde adskillige af byens borgere. De 
fleste troede at kunne finde beskyttelse inde i husene. Et uddrag af 
beskrivelsen giver et lille indtryk:
»Da jeg huskede at have set noget hvidt inde i Køkkenet, løb jeg ind og raabte 
gennem Larmen, at de maatte komme ud. De kom ikke. Saa løb jeg igen derind. De 
klamrede sig allesammen i en stor Klynge om Husherren og styrtede fra den ene Dør 
og Krog til den anden eftersom det væltede ned omkring dem. Jeg tog Manden i 
Skuldren og trak ham ud - jeg trak bare af Sted med ham, saa fulgte hele Flokken

* Kronik 6.2.15 i Politiken og senere et foredrag i Danmarks Radio.
** den 13. januar 1915.



» Teresa«
Malet 1926 i Civita D’Antino. 54x38. Tilhører fru landinspektør Agnete Hansen.
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»Dreng fra Civita d’Antino« 1926
Når Daniel omtalte billedet kaldte han det » Tyvedrengen«, fordi drengen en dag uset stjal 
malerkassen med alle tuberne. - De kom til veje efter at Daniel på sit bedste italiensk havde 
moraliseret over for ham, hvor let tyveri kan opdages. 61X51.



efter. Paa samme Tid førte voldsomme Vindstød store Mængder af Støv fra Ruinerne 
ud over os og formørkede Luften, saa Lyset blev helt sortagtigt. - Saa vidt jeg forstod* 
hørte Jordskælvet op, medens vi stod derude — det varede 26 Sekunder i Civita.

Tidligere havde man kunnet se op ad den smalle Hovedgade i hele dens Længde; 
nu stængede en uhyre Stenbunke synet indtil nogle faa Alen. Man gør sig intet 
Begreb om, hvad et Hus fylder, naar det falder: Stenblokke, Bjælker, Kalk, Døre, 
Senge, Husgeraad sammen med levende og døde Mennesker.«

Det meste af dagen gik Daniel rundt mellem ruinerne for at lytte efter 
dem, der kunne reddes. Han beskriver herunder:

»Da vi gravede ned, maatte vi stadig passe paa, at alt ikke styrtede sammep igen over 
os. -

En Kvinde havde opholdt sig paa 2. Sal, da Ulykken brød løs, og var sammen med 
Huset styrtet ned i Gaden, men hun var faldet saadan, at htin havde faaet en Dør 
over sig, det havde reddet hende. Da vi naaede ned til Døren og fik den sprængt, var 
der ikke andet end Støv at se, men hun raabte stadig. Pludselig saa vi en Flig af 
hendes Kjole stikke frem af Kalken, og da vi arbejdede videre, kom hele Formen af 
hendes Ben og Kjolefolder frem, - det var som en Billedhugger, der arbejder sin 
Form ud af Blokken. Hun laa med Bagdelen opad og Hovedet ned. Hendes Datter, 
som ellers var en flittig og energisk Pige, stod ved Siden afog var ikke til at formaa til 
at tage fat for at hjælpe Moderen, hun hylede og skreg og paakaldte en lang Række 
Helgener. Moderen var naturligvis forfærdelig saaret. Ansigtet var en blodig Masse, 
- men hun levede dog! Hendes Mand tog hende paa Ryggen og bar hende afsted over 
Ruinerne.«

To dage senere kunne Daniel fa et tog til Rom. Her traf han digteren 
Johannes Jørgensen i færd med at organisere hjælp til det nødstedte 
område. Sammen tog de i et automobil ud for at besigtige skaderne. - 
Alene i Avezzano var der omkommet 10.000 mennesker. Daniel 
mindes disse dage i digtet »Efter Jordskælvet i Avezzano 1915« 
tilegnet Johannes Jørgensen.*
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* Johannes Jørgensen beskriver følgerne af jordskælvet i bogen »Civita d’Antino« (3).
I Mindebogen om Kristian Zahrtmann (4) finder man uddrag af et brev dateret 2. marts 
1915, Casa d’Antino, København (Mariendalsvej), fra K.Z. til Kristen Holbø. K.Z. skriver: 
»I den senere Tid har jeg været meget optaget af de Svøbeslag, der den 13. januar ramte store 
Dele af Italien og centralt Civita og omliggende Byer.... Cerronis er flyttede ned i en Træhytte 
nede ved Stationen en lime under Byen og saa sove de 10 Mennesker i en Jembanewaggon. 
Men tænk nu disse Damer, som paa italiensk Maner ikke saas uden for Huset. De have blandt 
Andet ikke Fodtøj og dernede er stadigt Sne og Snesjap og de have et Stykke fra Barak til 
Waggon. Oppe i Civita er der 60 ctm. Sne.... En af mine Elever, Daniel Hvidt, var deroppe og 
roses fra Civita over sin heltemodige Optræden, hvor han hjalp mellem de farlige Ruiner. - 
Under slige Forhold har vist enhver Skandinav mere Mod og Aandsnærværelse end Sydbo
erne, der krydse Hænderne bag om Nakken og raabe oihme, oihme.«



Efter Jordskælvet i Avezzano 1915
Tilegnet Johannes Jørgensen

Natten var lang i Tagliacozzo, 
trælsom og lang for os to, 
timevis sad vi og vented i mørket
- talte om død og om tro.

Endnu erindrer jeg floden, der brused, 
blink fra det blaasorte vand, 
brobuens skæve forvitrede masse
- klipper og vintervaadt sand.

Sneen, der dalene ned over vejen 
over den væltede stald, 
lygten, der lyste på revnede mure
- hvor vi så hen var forfald.

Rystede ind i vort inderste væsen, 
mærked vi jordskælvets stød, 
rystede gik vi og tænkte på alle 
dem, der dengang var i nød.

’ Tøvende toned din stemme i mørket 
-standsed og toned igen.
Varmende gløded din sjæl mig i møde
- gavmild som ven imod ven.

Natten var trælsom i Tagliacozzo 
endeløs lang - og dog kort -
Du var en stjerne, der funkled i mørket, 
funklede varmt - og gled bort.



Da Daniel i 1926 vendte tilbage til Civita d’Antino, denne gang med 
kone og søn, blev han af den italienske stat udmærket med titlen 
æresborger af Civita d’Antino for sit redningsarbejde under jord
skælvet.

Fra dette ophold stammer blandt andet malerierne »Teresa«, »Ty
vedrengen« og »Portræt af Mimy Bovet«, der er gengivet side 31, 32 
og 57. Daniel var henrykt for at være dernede igen. Han skriver:
»... Jeg arbejder nu 10-11 Timer hver Dag ... jeg har fundet to Barakker med 6 
Værelser tilsammen, hvor jeg kan arbejde efter Model, og hvis det ikke gaar, har de 
tilbudt mig Rum i Raadhuset, hvis det kan passe mig ... Jeg har haft to Modeller i 
Dag, min gamle Teresa, som stadig er det sødeste Menneske, og hendes Niece, som er 
den mest henrivende unge Bondepige ... Hvor er de dog søde mod mig alle! I Dag 
kom en Kone og vidste ikke, hvad hun skulde sige og gøre for Henrykkelse - det var 
hende, jeg havde fundet underjorden ved Jordskælvet ...«

I et andet brev slutter han: »Jeg er kommet til det Resultat, at Civita 
er det eneste Sted, hvor man kan leve.«

Men det blev alligevel Daniels sidste studieophold dernede.

35



Ind imellem italiensopholdene rejste Daniel sammen med sin første 
forlovede til Oslo i slutningen af 1915. Han havde planer om at søge 
ind ved den norske maler Henrik Sørensens malerskole.

De to unge, Daniel og Asta, slog sig ned i Sandviken udenfor Oslo. 
Daniel var i de år meget produktiv og begyndte at arbejde i en 
bredere, mere markant form. Den påtænkte videreuddannelse hos 
Henrik Sørensen viste sig at ende blindt, og Daniel fortsatte sit maleri 
på egen hånd, for en stor del med Asta som model.

Det kom hurtigt til at knibe med økonomien, pengene hjemmefra 
slog dårligt til. Asta måtte rejse hjem. Snart forlød det i København, 
at han havde gjort bekendtskab i Oslo med en russisk-armenisk 
skønhed, og værre blev det, da det viste sig, at pigens mor var 
overordentlig intrigant og skrev formanende breve til den formodede 
svigersøn på fransk. I mellemtiden havde en lægefrue i Sandviken 
fortalt ham, at der var afsætning for billeder i Ålesund. Fiskeriet gav 
store penge - og da hun tilbød at køre ham derop i sin vogn, læssede 
han alle sine billeder på vognen, og de bumpede afsted nordpå.

Rygtet havde talt sandt. Pengene sad løst deroppe, og sent på 
efteråret 1916 fik han gennem den stedlige kunstforening en udstil
ling på benene og solgte for firetusind kroner - et svimlende beløb for 
Daniel på den tid.

Hjemmefra bad man ham undersøge mulighederne for et rekre
ationssted for moderen i Lillehammer. Sådan gik det til, at han tidligt 
på året 1917 slog sig ned der. Han fandt hurtigt motiver i byen og 
dens omegn, og der foreligger fra den periode en række værdsatte 
billeder i familien. Heraf er det vægtigste afbildet på side 39. Hen på 
sommeren 1917 vendte han hjem til København. I sine skitsebøger 
medførte han motiver til keramiske arbejder.



»Udsigt over Havnen i Aalesund« 1917
Malet fra vinduerne hos en skibsreder. - Da billedet var fardigt og skulle afleveres, blev 
rederen efter sigende rasende over prisen (250 kr.)> - så Daniel gik betuttet og fornærmet 
af sted med billedet under armen. 49x60. Tilhører professorinde Mimy Holmgren.



38



»Fra Lillehammer« 1917
97x128. Tilhører Elisabeth Hvidt.

»Asta« 1916 (formodenti.). 
136x74.
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K

Formodentlig 1912 
29x22.



Keramiske arbejder
- et notat, hvori Daniel fortæller

41

I dag ved et besøg hos Daniel på plejehjemmet »Ryetbo« i 1973, viste 
jeg far nogle opsætninger under glas af hans gamle keramikudkast - 
løse skitser til dekoration af fade og krukker, tegninger nedkastet på 
lapper og blade fra årene 1912-18.

Han blev meget glad for at gense sine arbejder og fortalte løst og 
fast om den tid, da han lavede keramik. Det er herom det følgende 
handler:

»I sommeren 1917 kom jeg hjem fra Norge. Jeg havde fået orlov i 
1916 fra soldatertjeneste for at tage derop og male. Efter hjemkom
sten forhørtejeg mig efter et værksted, hvor jeg kunne lave keramik og 
eksperimentere. I lange tider havde jeg haft nogle kompositioner i 
hovedet med bibelske motiver. Jeg havde også tegnet en hel del 
skitser - dem du nu har sat under glas.

Jeg fik opsporet en pottemager i Køge, som jeg skrev til. Der kom 
svar tilbage, at han gerne ville tage imod mig, og en sen eftermiddag i 
foråret 1918 tog jeg toget til Køge. Det blev en af de lykkeligste og 
festligste oplevelser, jeg har haft, måske den lykkeligste tid i mit liv.

Ved aftenstid ankom jeg til Køge og blev på det hjerteligste modta
get af den gamle pottemager og hans kone. De bød mig på et rigeligt 
aftensmåltid, og ved sengetid overlod manden mig sin plads i ægte
sengen - og konen med.

Næste dag blev jeg installeret i et pensionat, og jeg begyndte at 
arbejde hos pottemageren. Han viste mig, hvorledes jeg skulle påføre 
farverne, (gritten), og drejede nogle tallerkener, som jeg gik løs på. 
Men der var jo bare det ved det, at gritterne var farveløse substanser, 
som først ved brændingen gav farven til kende. Du forstår nok, hvor 
spændende det var, første gang ovnen blev åbnet. Der stod genstan
dene spillevende i al deres glans med mine dekorationer - de så sku 
dejlige ud!

I pensionatet blev jeg gode venner med en tømrersvend, som blev 
interesseret i min keramik. Vi snakkede meget om den, og jeg forkla
rede, at teknikken var uventet langsommelig. Der var også det, at 
pottemageren kun brændte hver 3. uge, og mange af arbejderne kom 
ud i skår efter brændingen. Min ven rådede mig til at tage videre til en



42 større virksomhed i Herfølge, som han kendte lidt til. Det forstod 
pottemageren i Køge godt, og vi skiltes som bedste venner. Tømrer
svenden fik fat i en vogn med hest for, og en strålende solskinsdag 
læssede vi min bagage og keramiktingene på ladet og kørte over til 
virksomheden »Hegnetslund« i Herfølge.

Der fik jeg lov til at arbejde de følgende måneder. Der blev stillet et 
stort bræt op til mig i fri luft under et halvtag, og ejerens søn drejede 
en masse forskellige former, også vaser, efter mine skitser. Fabrikken 
havde en mægtig stor ovn, og jeg fik brændt tingene en gang om ugen. 
Om lørdagen blev ovnen slukket og åbnet om mandagen. Så gik 
faderen og sønnen ind i heden og frembar produkterne. Det var som 
kom de ud af Aladdins hule med mine ting. De strålede og funklede i 
deres nybrændte stand.

Da jeg havde lavet en tilpas stor mængde, ca. 60 arbejder, tog jeg 
ind til København med tingene. Jeg havde på det tidspunkt fået 
indrettet et atelier i ejendommen på Aboulevarden, hvor vi boede. Et 
rummeligt atelier på tagetagen med stort vindue. Der blev nu alle 
sagerne stillet på en bræddeopsats. I min opstemthed over resultatet 
fandt jeg ud af at invitere Kunstindustrimuseets daværende direktør 
Emil Hannover til at bese mine ting sammen med journalisten Gun
nar Helweg Larsen. Det blev et meget vellykket besøg. Hannover 
udtrykte stor interesse og tog nogle af arbejderne med sig. I den 
følgende tid fik jeg kontakt med forretningen »Dansk Kunst« ved 
Nicolaj Kirke. Indehaveren, direktør Rung, fattede interesse for mine 
arbejder og stillede dem frem i udstillingsvinduet. Jeg kunne i de 
følgende dige høre - også fra mine malerkammerater, bl.a. Scharf, at 
der var interesse for tingene.

Men pludselig - i den følgende tid - opstod der tavshed - der blev 
ligesom kold luft, og det gik op for mig, at Jais Nielsen var begyndt at 
intrigere. Han følte sig trådt for nær sine egne arbejder. Hannover 
returnerede hovedparten af de stykker, han havde taget med sig. Mit 
humør sank, selvom mange udefra, (bl.a. direktør Gazette), forsøgte 
at mægle. Jeg mistede lysten til at gå videre ad den vej.«

En kreds af kunstinteresserede med direktør Gazette i spidsen havde 
på denne tid (1918) sluttet sig sammen og sat Daniel på aktier. Det 
blev til en rejse til Civita d’Antino - og hermed vendte han tilbage til 
malertuberne og motiverne i den by, hvor man nu var i gang med at 
bygge op efter jordskælvet i 1915.



Keramikskål med motiver fra »Skabelsen« 1918 
11X25.



44 I 1930-eme dukkede Daniel ned i sin skrivebordsskuffe til de 
keramiske skitser. Ideen i udkastene med cirklen som ramme, kom 
igen til at optage ham. Han tog fat og udførte et omfattende antal 
kompositioner i akvarel. Arbejderne indgik i en udstilling af maler
sammenslutningen »De uafhængige« i begyndelsen af 1940-eme. 
Kompositionerne fyldte væggene i den ene af de ottekantede sale i 
Den frie Udstillings bygning på Østervold. På de følgende sider er 
afbildet en række af disse udkast, som nu i hovedsagen befinder sig i 
familiens eje.
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Keramikskål med indvendig dekoration. 1918 
12x28. Tilhører Elisabeth Hvidt.
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Opsætning af skitser til keramik. 1915-18 
44x37.
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Keramisk tallerken med motiv »Heksesabbat«. 1918
Tilhører Kunstindustrimuseet.
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Keramikskitse. »Og Gud Herren dannede Mennesket af Stev af Jordenj^g blæste Livets 
Aande i Hans Næse«.
35x29. ca. 1938.



Vase med motiv fra Skabelsen« 1918 31X15.
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Keramikskitse. »Da lod Gud Herren falde en dyb Søvn paa Adam, og han sov, - og han tog 
et af hans Ribben«.
35x29. Ca. 1938.
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Vase med motivet »Susanne i Badet« 1918 33X18.
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Keramikskitse. »Og Gud Herren byggede af det Ribben som han havde taget af Mennesket, 

en Mandinde«.
35x29. ca. 1938.
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Keramikskitse. »Og til Kvinden sagde han«.
35x29. ca. 1938.



Tegning i blyant af Elisabeth. 1921. 
38x27.



Manddomsårene 55

I afsnittet om Civita d’Antino fortælles, at Daniel i 1926 havde sin 
kone med på denne rejse til den lille bjergby. En af Daniels tegninger 
af hende gengives på modstående side. Daniel og Elisabeth giftede sig 
i 1921. Det var det år, han vendte hjem fra Italien efter moderens 
begravelse. På tilbagerejsen lagde Daniel vejen over Rom, hvor han 
besøgte sin tante Mimy Bovet. Hun var fastboende i byen med sin 
lejlighed ud mod Piazza del Popolo. Ved tilfældighedernes spil traf 
det sig, at Elisabeth havde fået logi i den lejlighed, da Daniel ankom. 
Deres veje havde ofte krydset hinanden fra barndommen af. Nu 
forlovede de sig, og brylluppet blev holdt kort efter hjemkomsten til 
København. Elisabeth, der var født Haenflein og på moderens side 
tilknyttet slægten Henriques, havde uddannelse som pianistinde. 
Hun var som barn elev hos Daniels mor, og var senere blevet uddan
net hos den norskfødte pianist Anders Rachlev.

Daniel og Elisabeth tog sammen sydpå til Berlin kort efter bryl
luppet. Elisabeth for at studere hos den russiske pianist Leonid 
Kreutzer. - Daniel for at studere emaljeteknik ved Berlins Kunst
håndværkerskole. Han hjemførte ved tilbagerejsen til Danmark en 
række smukke cloisonne-arbejder.

I de følgende år satte Daniel meget ind på at dygtiggøre sig i 
kopiteknik af ældre tiders malerier. Han fik bestilling på en del 
arbejder for det nationalhistoriske musæum på Frederiksborg Slot.

Elisabeth gav samtidig en række koncerter rundt om i Danmark. 
Hun blev som Daniels kone et levende midtpunkt for en bred familie- 
og vennekreds i hjemmet på Amager og mor til to sønner i ægteska
bet, (Hans Henrik, født 1923, og Kristian, født 1929).

I 1930’erne fandt Daniel motiver for sine malerier på Holmen ved 
Orlogsværftet og i haven omkring atelieret han havde ved Skt. Jør
gens Sø. I nogle somre malede han flittigt ude i naturen omkring 
Skærbæk ved Lillebælt, hvor landskabet er stærkt kuperet med stor
ladne linier ud mod bæltet.

Senere fik Daniel atelier i Go thersgade, (Kunstnerhjemmet, Got- 
hersgade 143), og bosatte sig der fra 1945 i en tilhørende lejlighed.



56 Han lagde i stigende grad an på at male portrætter, og det lykkedes 
ham at skabe sig et navn og fa så mange bestillinger, at han kunne 
leve af det.

Portrættet af Viggo F. Møller afbildet på modstående side leder 
tankerne hen på Vild Hvede (5). Viggo F. Møller, af vennerne kaldt 
Viggo F, var den utrættelige forkæmper for 30-ernes nye strømninger 
i dansk litteratur og digtekunst og udgiver af tidsskriftet Vild Hvede. 
Han blev en alfaderlig ven for mange unge kunstnere på sin tid. Også 
Daniel blev gennem Viggo F inspireret til at skrive og digte. Han blev 
således draget med ind i kredsen omkring tidsskriftet og fik del i 
denne oplevelsesrige tid på det litterære område.

Daniel havde allerede længe før den tid, ja fra sine ganske tidlige 
ungdomsår i smug skrevet digte. Som stilist havde han evner til at 
forme sproget smukt og musikalsk, og i barndomshjemmet var lyrik 
holdt højt i ære - man elskede og citerede Fröding og Karlfeldt. Viggo 
F understøttede Daniels interesse for lyrik, og et varmt venskab 
opstod dem imellem med natlige diskussioner om litterære forhold og 
Vild Hvede’s problemer.

I denne periode skete store omvæltninger i litteraturen lige som i 
malerkunsten - en brydning mellem ældre realisme og nyere strøm
ninger af abstrakte udtryksformer. Over for disse og malerkunstens 
nonfigurative -ismer var Daniel i højeste grad åben og modtagelig. 
Trods alt afholdt han sig, i lighed med flere af sine jævnaldrende, fra 
en kovending på det udtryksmæssige plan. Han fastholdt den natura
listiske linie, som han var fortrolig med, men havde dog megen 
forståelse øg indfølingsevne for de nye former i kunst og litteratur. 
Han tog således med glæde imod tilbud som kunstskribent ved 
dagbladet »København«, da dette blev startet i 1946* I disse år med 
pressekort i lommen indtil 1950, hvor bladet gik ind, var han levende 
optaget af sit nye hverv som anmelder. Det var tydeligt, at han med 
tilfredshed fornemmede yderligere at realisere sig selv og sin faglige 
viden i det pulserende liv ved en redaktion. Mange af de dengang 
unge kunstnere vil endnu kunne huske, hvordan han gav sig god tid 
til samtale, når han besøgte deres udstillinger.

Sine digte omgærdede Daniel med megen blufærdighed. Sandsyn
ligvis følte han det som en last - men kunne ikke lade være. Min bror 
og jeg erindrer ham i de hjemlige stuer sidde bøjet over en udtrukken 
skuffe af sit skrivebord, hemmelighedsfuld: han satte de digteriske 
* Også tidligere havde han skrevet om malerkunst. »Samleren« 1932-33. (6).
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»Tante Mimy Bovet«
Malet i Civita d’Antino 1926. 40 x35. Tilhører fru Ceci Gunnløgsson.



58 indfald på papiret. Og et andet træk: små lapper med versfødder på 
hans natbord, resultatet af vågne nætters tumlen med ord og linier. 
Daniel bearbejdede digtene livet igennem. Lukkede skuffen op og 
føjede nye strofer til eller pudsede på ordene. Ved hans død lå 
materialet i nogle mapper og trækkes nu frem. På de følgende sider 
gengives et lille uddrag, andre er sat ind, hvor de hører hjemme i den 
kronologiske sammenhæng.

Lap med Versf odder, 
- fra Daniels natbord.



»Fra Haven omkring Atelieret« 1933
Man ser i baggrunden atelier bygningen, som Daniel havde i årene 1928-37. Atelieret, en 
smuk rummelig kvadratisk bygning med mansardtag og en fin alagrequefrise langs 
tagbrøstningen, var opført af maleren Laurits Tuxen. Det lå i det bageste af en stor have op 
mod Svineryggen ved Skt. Jørgens Sø. Indgangen til haven og en sti, der førte ned til 
atelieret, hørte til Vodrofsvej nr. 10. Daniel var meget glad for det rummlige arbejdssted, 
men havde store problemer med at holde det opvarmet om vinteren. Oceaner af koks fandt vej 
til den omfangsrige ovn, der skønt rødglødende ikke kunne klare det store utætte rum. - Kort 
sagt han gik rundt om vintrene i sivsko derinde og frøs gudsjammerligt. 125X96.
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VILD HVEDE



I
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Forfatteren Viggo F. Møller. 1942. Redaktør af »Vild Hvede«.
Han var vidtfavnende og energisk. I det daglige kontorchef i selskabet »Alm. Brandforsikr, 
for Landbygninger«. Foruden »Vild Hvede« redigerede han »Brandforsikringsbladet«. Og 
oven i: Litterær konsulent for Gyldendal. I bogen om Tove Ditlevsen (7) genoplives »Vild 
Hvede«-kredsen som Daniel var med i: Johannes Wulf, Piet Hein, Sonja Hauberg, Benny 
Andersen, Hans Scherfig, Sigfred Pedersen, Ernst Hansen, Arne Ungerman, Mogens Zieler, 
- for at nævne navne.
Tilhører Dansk Forfatterforening. 133x96.



Forfatterinden Sonja Hauberg. Kendt fra bogen »Syv Aar for Lea* 
(Tegning af Daniel Hvidt fra »Vild Hvede« 1941)



Tegneren Ernst Hansen
(Tegning af Daniel Hvidt fra » Vild Hvede« 1939)



»Aftensol, Skærbæk« 1936.
59 X84. Tilhører ørelæge Christian Hvidt.



Digte

Jeg jages

Jeg jages af sted i den stormfulde nat 
af nagende tanker, af uro besat, 
jeg strider mig frem imod hylende vinde 
i haabløs kamp mod et skaanselsløst minde. 
Det trykker min ryg som en tyngende sten, 
det jager og smerter i muskler og ben, 
det er, som det runger fra tusind reserver 
og hamrer i hver af de smertende nerver 
og skriger og jamrer i hadefuldt kiv: 
Hvor er den sejer, du ofred dit liv? 
Hvor er de tanker, du fødte?
Hvor er de gaver, du ødte?



Det hvirvler og hvisker, det pisker og slaar - 
en aandeløs græmmelse gennem mig gaar, 
en haabløs vished, der knuger og isner, 
at alle de spirer, jeg plantede visner.
Jeg søger i mørket med flakkende lys 
og mærker fortvivlelsens lammende gys.
Man ser mod mit. ansigt med stivnede blikke 
og taler om haab, jeg i fødslen lod ligge: 
Hvor er den gave til livet, du gav?
Hvor er den blomst, der kan staa paa din grav?
Hvor er det banner, du hejste?
Hvor er det minde, du rejste? „s

Saa hjælpeløs ene, saa afmægtig stum, 
saa redningsløs lille i afgrundens rum, 
et fnug uden hjælp, uden haab, uden veje, ~— 
jeg hvirvles omkring og ønsker kun pleje.
Jeg falder - og hører i mørket et raab 
fra alle de glemte, der svandt uden haab, 
som aldrig blev mellem tusind den ene, 
der mættes med brød, mens de andre faar stene -. 
De skriger saa haabløst, stirrer saa stumt: 
Hvor er det liv, du har ødslet saa dumt?
Hvor er din draabe i havet?
Hvor er dit støvfnug begravet?

67



Jeg vandrer -

Jeg vandrer i Skovens susende Sale
- mit Hjærte vaagn op -
Du fanges af Fuglenes farlige Tale.
Du drømmer dig bort i en dvælende Dvale, 
og ser ej at Livet forsvandt.

Du tænker ej paa, du kan dig forandre
- mit Hjærte vaagn op -
Du ser ej det haanlige Smil hos de andre.
Du tror du bestandig saa sorgløst kan vandre 
henover den gyngende Grund.

Saa smilende lader du Dagene svinde
- mit Hjærte vaagn op -
Du ødsler dit Liv paa en Drøm og et Minde 
og lader kun Blodet af Saarene rinde
- mit Hjærte vaagn op.

En Drøm om min Moders Grav

Jeg tager Jer til vidner, I store, tunge stjerner, 
som gløder i mit hjerte og gir mig kraft og mod 
til sanseløs at kæmpe 
og ofre sjæl og blod.

I store, tunge stjerner, som hvælver sorgens krone 
bagved de sorte bjerge omkring min moders grav 
- den smertens martyrkrone, 
som døden hende gav.



- Bagved de sorte bjerge og høje tyste pinjer, 
der aabner gravens mørke den purpurrøde muld, 
og op i natten bryder
en dunkel blok af guld.

En dunkel blok, som hæver sig ensomt op i rummet 
og faar mig til at bede: Hjælp mig og bring mit bud, 
sænk Jer om hendes kiste 
som store stjerneskud.

Sænk Jer som himlens taarer fra alle rummets dybder 
og dan af tusind farver en gylden stj^rneregn, 
en graadens himmelglorie 
omkring den fjerne egn.

Og syng, saa rummet toner millioner kloders-kor 
som malm, som klokkeklange omkring den sorte jord,
- men vogt Jer for at skræmme 
min egen, kære mor.

Lad stemmerne fortone sig i gravens store hvælving 
og lad dem runge roligt, fortroligt hen og dvæl 
og sig, jeg elsker hende 
og favner hendes sjæl.

I store, tunge stjerner, som brænder i mit hjerte, 
sænk Jer om hendes kiste, som favnes af mit blod 
og dan i rummets dybder 
en ild af kraft og mod.
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Jeg ligger vaagen -

Jeg ligger vaagen i natten 
og hører kun hjertets slag, 
imens mine flakkende tanker 
venter den kommende dag.

Uroligt sanser min hjerne 
og aner en ulykke nær
- en ensom, der driver med floden 
og spejder mod klipper og skær.

Jeg ser kun de hvirvlende vande, 
den sorte, urolige flod 
og synes bestandig, jeg hører 
det vandfald, vi styrer imod.

Lysene blinker fra bredden 
og synes forunderligt nær, 
og dog er de fremmede - fjerne, 
fjerne som stjernernes skær.

Styrer vi ud imod havet?
- den sorte, ensomme nød - 
eller henimod faldet
- den hvide, hvirvlende død.



Elskovskamp 71

Solen har brændt over Jorden 
en lang, ulidelig Dag - 
brændt, medens Struberne gisped 
under Shiroccoens Tag.
Nu nærmer Natten sig hastigt, 
og Hvælvets skyløse Blaa 
forvandles til døende Gløder, 
dækket af Tusmørkets Graa.

Si/*'''
Der bliver saa dunkelt i Parken 
imellem de ludende Træer, 
det er, som et trykkende Uvejr, 
en truende Magt, er nær, 
fantastisk frem gennem Mørket 
formes hver Stamme og Gren, 
og dunkelt inde i Dybet 
lyser en Sfinx af Sten.

Mit Blik bliver gaadefuldt draget 
imod dens dæmoniske Smil 
og Øjet, der synes at stirre 
ud over tusinder Mil.
Det er, som den stadig bevæges, 
som sitrer dens Næsebor, 
som blotter de svulmende Læber 
Tændernes Perlemor,

som hæves de lysende Bryster 
og vugges i Aandedræt 
begærende frem gennem Pelsen, 
der runder sig graasort og tæt. 
Den drejer sig langsomt og stirrer 
uhyggeligt iskoldt og dødt, 
og dog er dens Blik fuldt af Farver 
af grønt over blødende rødt,



72 og pludselig ruller en Torden 
igennem den slumrende Park.
Et kogiende Ekko af Lyde, 
af støjende Trampen og Spark. 
Langt ude i Maanelyset 
skimtes i ujævn Galop 
imellem de dækkende Stammer 
en spraglet Kentauerkrop.

Den larmer igennem Alléen 
og rammes af Sfinxens Blik 
og standser og staar som forstenet 
et aandeløst Øjeblik.
Saa hæver den sig majestætisk 
i det blaahvide Maaneskin 
og tumler paa svulmende Bagben 
fremad med rungende Trin.

Og langsomt, stift som en Øgle 
med sit hypnotiserende Blik 
rejser sig Sfinxen og hvæser, 
krum efter Kattenes Skik.
Der staar den, det varende Væsen 
i Kønnenes urgamle Kamp, 
den store rugende Vilje 
i Trods mod det rungende Tramp.

Kentauren standser og slaar med 
sin logrende Halestump 
og stamper med Hoven mod Soklen, 
graadig, blodrig og plump.
Og Næven er som en Flamme 
i Kamp mod den passive Lyst, 
den strækker sig ud og begramser 
det elfenbensbuede Bryst.



Og stjæler sig hen over Ryggen 
og kæler og klamrer sig fast, 
mens Sfinxen skælvende gnistrer 
og nyser i hastige Kast, 
og sitrende ud af dens Strube 
staar Vilddyrets jamrende Sang, 
skabt af den ordløse Længsel, 
dens Had 'og blodige Trang.

Og pludselig bliver dens Klage 
et ru og skræmmende Hvæs, 
og Kløerne hugger en Stribe 
midt i Kentaurens Fjæs.
Den flænser ned over Halsen 
og over den haarede Krop.
Saa gaar den tilbage, og springer 
bort med et fjedrende Hop.

Dér staar den et Øjeblik stille, 
hvilende helt i sig selv, 
saa rejser den Halen i Vejret 
og dirrer i sitrende Skælv.
Den presser sig op imod Soklen 
og udslynger atter sin Sang 
og vandrer sin Vej over Græsset 
i skæv og krampagtig Gang.

Kentauren vælter sig efter, 
gør klodset og smilende Bod, 
som vilde den smigre og sige: 
»Jeg er kun saa dum og saa god.« 
Den logrer forlegent med Halen 
og stiller sig bortvendt paa Lur, 
men Sfinxen bemærker det næppe, 
den vandrer sin vindskæve Tur.
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74 Den trykker sig op ad en Stamme 
med Halen strittende op 
og knurrer og skubber sig fremad 
og drejer sin smidige Krop. 
Saa nærmer den sig som tilfældigt, 
den følger en bugtende Gren 
og gnider sig skamløst frimodigt 
op mod Kentaurens Ben.

Han blotter de vældige Tænder 
og føler sig slet ikke tryg.
Hun stryger sig langs med hans Side, 
hun bider hans haarede Ryg.
Hun kæler, hun snurrer og spinder, 
betaget af stigende Lyst, 
og rejser sig varsomt og presser 
mod hans sit buede Bryst.

Øgle, Vilddyr og Kvinde - 
hun, der var hadefuld nys, 
hæver sig op til at elske 
og glemmer sig selv i et Kys.
Og han, der var skabt som en Fabel, 
som Hest og som Bjørn, blev en Mand 
og søgte at glæde og give

' og glemte sin Kraft og Forstand.

Længe stod de omslynged, 
helt med hinanden i Pagt, 
saa vaågnede Sansernes Ønsker, 
saa voksed hans Trang til Magt. 
Hans Næve begyndte at søge. 
Hans Øjne fik atter Liv - 
og hendes blev lysende hvide 
i hadefuld Kamp og Kiv.



Trækkene lagde sig flade, 
Haaret strittede ondt.
Hans Overkrop rejste sig atter, 
Hans Bagben valsede rundt.
Glemt var hans Ro og Godhed, 
glemt var hans Skræk, hans Bod.
Nu sang kun hans krævende Brynde, 
hans røde, bankende Blod.

Rasende vil hun befri sig,
Stemmen biir skræmmende hæs, 
Lyden gurgler i Struben 
og ender som hvinende Hvæs. 
Hun bider omkring sig i Blinde 
og hugger med blodige Klør, 
og ud fra hans Bryst staar en Urlyd, 
som om han brølende gør.

Men da hun ustandseligt hugger 
de samme gabende Saar, 
da vaagner hans mandige Harme, 
da bliver han ond og slaar.
Da slaar han, hvor han kan ramme, 
med vilde, kantede Slag 
og sparker, indtil hun styrter, 
og vrider sig under hans Tag.

Skyer af Støv sig hæver, 
Flager af Græs og Sten, 
og bragende styrter til Jorden 
den store buede Gren.
Træerne svinger og sejler, 
Parken biir vækket af Krig, 
og opskræmte Dyr og Fugle 
flygter med angstfulde Skrig.
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76 Rullende naar hun en Stamme, 
forsøger et klatrende Hop - 
Da samler han sig og presser 
sig ind i den smertende Krop, 
hamrer sin mandige Rytme 
i dybe, skabende Stød, 
mønter sin Livsglædes Guldstrøm 
med hastigt stigende Glød.

Et larmende Fald gennem Mørket - 
et eneste boblende Brøl - 
en dampende Straale af Blodrødt, 
der bliver en mørkebrun Pøl. 
Manddommens hamrende Rytme, 
Livsviljens fossende Fryd, 
bliver en huggende Krampe, 
Udslettelsens grufulde Lyd.

Sfinxen rejser sig langsomt, 
betragter sit blodige Værk, 
saa springer hun op over Soklen 
og strækker sig rolig og stærk.

- Og dagen brød frem over Parken, 
fornyende, dugfrisk og rød.
Men inde i Skyggen laa Sfinxen, 
som forhen forstenet og død.



Gribskov 77

Du kære Skov saa dyb, saa stor, 
hvor Blæsten suser milevidt, 
og alting uforstyrret gror.
Her vil jeg ogsaa hvile lidt 
og føle det, som om jeg bor, 
og aande dybt og smile blidt 
som Bonden paa sin egen Jord.

Her vil jeg gaa paa maa og faa^ 
og mærke Livet hygge sig 
og se det leve i det smaa 
i Kamp og Kiv og Lykkeleg 
og lægge mig blandt gulgule Straa 
og fable lidt og bygge mig 
et Luftkastel paa Himlens Blaa.

Her laa jeg tit i Solens Bad 
og hviled mig og grunded træt 
og fandt blandt Dybets Blomst og Blad 
en Labyrint, et Plantenet 
med muntre Dyr, der søgte Mad, 
og Elskende forbundet tæt, 
som usky Idsglade skiltes ad.





I fine, hvide birke - 79

I fine, hvide birke,
I har mit eget sind.
I bøjer og I sitrer 
selv for den mindste vind.

I bøjes og I sitrer,
I ved ej, hvad I vil.
Som jomfruer I vugger 
til vindens fløjtespil.

Som jomfruer I vugger, 
som søger I at naa 
at løfte jeres sjæle 
op imod himlens blaa.

I er som hvide digte 
i lyst og festligt bind, 
som skabte og som skaarne 
ud af et digtersind.

Mildt bølger vindens susen 
og fuglesangens toner, 
som drømte melodier 
om jeres skære kroner.

Selv staar I tyst og hvisker 
om hvordan alting gror 
med uudsigelige 
og underfulde ord.



Vibe-

Aah vibe, hvor jeg elsker dig, 
du fugl, der altid minder mig 
om mine barnedage, 
min barndoms trygge liv og leg 
og uforknytte klage.

Jeg ligger, som jeg een gang laa, 
saa lunt i læ af vissen straa.
Jeg ligger med mit hoved gemt 
og mindes det, der før var glemt, 
jeg hører vinden suse 
og fjerne bølger bruse.
Jeg hører vibens bløde skrig 
og ser bag mark og mose 
en ensom hederose - 
en rose og et stille vand, 
der spejler himlens røde rand.

- Aah vibe, hvor jeg elsker dig, 
du fører mig tilbage 
til mine barnedage.



April 81

Det driller og drager, 
det jubler og jager 
med spillende solskin 
og silende slud, 
det blegner og blaaner, 
det bobler og bager 
blandt blinkende blomster 
og skinnende skud.

Det regner og rusker 
og risler i strømme, 
det fløjter og flagrer 
og skinner paa sky.
Nu vaagner de vage, 
de dragende drømme, 
de sære og sugende 
længsler paa ny.

Det lyder som latter 
og lokker med løfter, 
det klinger som klokker 
og smitter som smil, 
som klukkende kilder, 
der risler i kløfter, 
det bruser og brister: 
Nu er det april!



Daniel 83

I denne afsluttende del fortælles lidt om Daniel som menneske. - Vi 
har hørt om barndomshjemmet og har fulgt Daniel i hans livsforløb 
som maler op gennem årene. Det er igennem sine billedværker Daniel 
nu lever videre - de ejes af mange i familien og også uden for slægten. 
Denne bog er først og fremmest tænkt som en billedsamling til glæde 
for dem, der i dag og i fremtiden måtte værdsætte det, han skabte. 
Måske vil mange med tiden også vide noget om, hvordan han var.

Som udgangspunkt må man nævne, at hans natur var på samme 
tid særegen og charmerende. Der udstrålede frajbam et spektrum af 
mildhed og medmenneskelighed, og han besad et galleri af pudsighe
der i væremåde og tale. Mest essentielt er dog, at han af sind var 
meget sammensat og modsætningsfuld. Han havde arvet sin mors 
kunstneriske sider og hendes blanding af en grundlæggende-nøgtern, 
kritisk snusfornuftig tankegang og - i følelsesmæssigt henseende - et 
uhyre labilt og sårbart sind.

Daniel medførte fra sit hjem et fundament af dannelse og kultur, 
der utvivlsomt kom ham meget til gode livet igennem, men, som han 
samtidigt også følte det, kom til at virke som en hemsko for udfoldel
sesmuligheder og slagkraft med det spand af fordomme og beskeden
hedsformer, der var ham indpodet.

Hans livsforløb var - især i ungdomsårene - sandt at sige ikke en 
dans på roser, han mødte for mange skuffelser og for megen mod
gang. For en forfatter vilde der have ligget stof til adskillige bøger, om 
han havde studeret det dilemma, de kriser, Daniel kom ud for, da han 
med kort skolegang entrede livet med sin bekymrede mor i baggrun
den - og opdagede, at der var opbrud i tiden, frigørelse af radikal art 
fra de religiøse normer og stærke sociale forskydninger. Men mest af 
alt fik han at mærke på sit skind, at han stødte på mennesker, ja 
mange mennesker overalt - også blandt malerkammeraterne - der 
gav pokker i pæne dannelsesidealer og bare kløede på med skrappere 
midler end dem, Daniel havde lært hjemmefra. Det blev en kamp for 
ham at finde et ståsted såvel erkendelsesmæssigt som fagligt, ikke 
mindst da de mange »ismer« brød løs i malerkunsten efter 1. ver
denskrig. Gennem mange nætters spekulation i ungdomsårene og 
gennem hele sit liv opbyggede han med den nøgternhed i tankegang, 
der for ham var karakteristisk, en rationalistisk livsanskuelse.



84 Den korte skolegang gjorde, at han på mange områder måtte 
udvikle sig til en selvlærd mand. Han læste meget og lyttede meget.

Indenfor sit fag studerede han igennem fagbøger malerteknik som 
supplement til uddannelsen ved Akademiet og som led i sit arbejde 
med at kopiere ældre tiders malerkunst. Bag disse studier lå en 
umådelig trang til at eksperimentere. I snart sagt alt, hvad Daniel 
foretog sig, havde han opmærksomheden skarpt rettet mod øjeblik
kets eksperimentelle muligheder. Dette, sammen med en evne og en 
frihed i tankegang til at drage ganske utraditionelle associationer 
tværs gennem vanetænkning, gjorde ham til en opfindernatur i bed
ste betydning.

Ud af ungdomsårene og årtierne, der fulgte, udkrystalliserede sig 
dette fascinerende menneske, som Daniel blev for sine omgivelser, 
med en varm, levende fortælleevne, hvortil han på en karakteristisk 
måde benyttede venstre pege- og langfinger sammen til at pointere 
sine meninger. Modgangen i hans tidligere liv havde nok gjort ham 
forsigtig - og skeptisk. Han havde følehornene ude, fik sjældent blæst 
alvorligt ud i trods - følte sig hellere for. Hans malerkammerater 
havde sikkert gerne set ham buse mere ud, - deri ligger den kunstne
riske udtryksform, når den er stærkest. Med denne sordin på sin 
omgangsform var han trods alt meget udadvendt. Han havde meget 
på hjerte, som han ikke lagde skjul på, en stor livsfilosofi, en stor 
malerteknisk viden og en dyb indsigt i tidligere tiders kunst.

Hans nøgterne syn på samtiden kommer f.eks. frem i notater til 
nogle essays. Han skriver:

- ,--r>
»... Men dér er ingen, der for alvor griber i vores fælles Barme og tænker paa, om der 
ikke skulle være noget fundamentalt galt med os selv... Naar vi ser paa vort Samfund 
er der først og fremmest tre Magtfaktorer, der tager sig ud som de dominerer: Kirken, 
der fra gammel Tid bestemmer vor Moral og Grundfølelser - Hæren, der i Kraft af et 
Frygtkompleks og mecf voldsom Brutalitet og primitiv Følelsesmaade har tilranet sig 
en forfærdende Magt og Indflydelse, og endvidere Handelsstanden, som sidder paa 
Pengesækken ... Disse tre Faktorer er det, der har boret den hvide Mand ind alle 
Steder paa Kloden ... Handelsstanden har vel kun den Følelse inderst inde at skaffe 
sig Magt for at kunne tilrane sig billigere Varer, som den sælger dyrt... Hvis det ikke 
har været Livsindhold nok, har den allieret sig med Kirken. Med Hæren har det vel 
omtrent forholdt sig paa parallel Maade. Den har ikke nogen Moral inderst inde end 
at tilrane sig Magt for at udøve sin blinde Ide.«

På det citerede område havde Daniel sit meget kategoriske syn - men 
karakteristisk var det dog, at han på langt de fleste områder var



Daniel uden for sit Atelier i Haven, Vodrofsvej nr. 10.
Fotografi fra 1934. (Billedet inden for døren er afbildet side 59). Daniel havde ikke mange 
gode ord om sit udseende, - det var særligt næsen, det var galt med, sagde han. Men man 
kunne nu ikke tage det højtideligt, når han påstod, at den havde været offer for drillerier. 
Sådanne bekymringer måtte tages som koketteri. Det er ikke nogen hemmelighed, at han 
havde megen kvindetække og kendte sit eget værd alt vel som bedårer.



86 dualistisk i sine opfattelser. Han havde en ubændig trang til at se 
alting fra flere sider. Nætters tænkning kunne undertiden vende 
problemerne helt om. Betegnende var også at hans nøgterne snusfor
nuft lå i kamp med sentimentale følelsestræk. Konservatisme brød i 
ham med radikale, fornyende tanker, brud med fordomme og under
kuelse.

I sit maleri opretholdt Daniel gennem alle årene de naturalistiske 
grundelementer han var opvokset med, efterhånden modificeret i en 
mere pastos og mere forenklet form. De fine, mere lyriske facetter i 
den oprindelig sarte billedteknik måtte derved.træde tilbage.

Det var inspirerende at betragte kunst sammen med Daniel. Som 
rejseledsager til f.eks. Paris eller Italien var han en guldgrube. Han 
havde som omtalt studeret malerteknik og kunne fortælle om virk
ningen af undermaling, lasurteknik, afstemning af farver. Han havde 
eksperimenteret med tempera-farver og fortalte, hvordan teknikken 
fordrede hurtige, præcise strøg, fordi farven størkner hurtigt under 
selve påføringen; om olieteknikkens vanskeligheder, overfladens stof
lighed o.s.v.

Fra manddomsårene og op til sit enogfirsindstyvende år var Daniels 
tilværelse - i hvert fald set udefra - misundelsesværdig morsom. Ofte 
på rejser i udlandet, evig og altid inviteret ud i selskaber - omsvær
met, som han var med sin ungdomsappeal i behold. Han oplevede som 
omtalt at blive en søgt portrætmaler, et forhold han tidligere havde 
afskrevet som muligt. Da sygdommen ind traf i 1971, var hans kræfter 
begyndt aFebbe ud - han nåede med de sidste penselstrøg at færdig
gøre et portræt af kongen (Frederik IX). Den chokerende sygdom, en 
lammelse af venstre side, blev et slag, han ikke kunne forvinde.

Alle der kendte ham kunne konstatere, at han hverken var bange 
for at dø eller havde lyst til at leve videre med sit fysiske handicap. 
Det var ham derfor velfortjent, da naturen gav ham lov til at få fred 
den 13. november 1975. Han havde gennemlevet 86 år i en periode, 
hvor stormene rasede med to verdenskrige og hvor teknologien for 
alvor brød igennem.

Hvis Daniel nu selv kunne se sit liv tilendebragt, ville han nok 
tænke som så: »Ja, jeg nåede da at komme tørskindet i land på mit livs 
sejlads - selvom der ofte var hård kuling og modvinde« - som han så 
ofte sagde, når man kom op til ham på atelieret og han stod og malede 
- »nej, hvor længe kan det dog blive ved med at gå så godt. I to drenge 



går det jo godt. Jeg klarer mig og Elisabeth kan også klare sig, og Gud 
være lovet: ingen ulykker overhovedet i familien!«

Og således sluttes med hans eget digt til livet.

87

Gennem engen går jeg, 
går og glædes ved 
blomsterne, der lyser 
som et mægtigt bed,

ser min fod har trampet 
mange planter ned, 
og jeg står og tænker 
på, om nogen led.

Mange af de blomster, 
der er segnet hen 
rejser sig dog atter 
strålende igen.

Og for hver der døde 
kommer nye til 
for at stå i solens 
lys og være til,

for at stå og blomstre 
- led de endjfertræd, 
sætte frø og spredes 
uden mål og med -

Det er livets lære, 
livets store bud, 
kun for det at vare 
sprang vi alle ud.

Ingen andre verdner, 
ingen evighed 
giver os tilbage 
hvad vi een gang led.

Uden frygt som blomster 
hæver vi vort selv 
op mod solens ansigt 
og det store hvælv.

Og når natten kommer, 
livets sidste stund, 
bøjer vi vort hoved 
trygt som i et blund.
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