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anne marie telmányi født carl-nielsen’s fond
til støtte for kvindelige
billedkunstnere over 40 år

Forord
Da maleren Anne Marie Telmányi i 1983 døde i en alder af 90 år uden at efterlade sig ægtefælle, børn eller andre nære slægtninge, havde hun bestemt, at
størstedelen af hendes efterladte formue skulle gå til oprettelse af en fond,
Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen’s Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år. Formuen hidrørte i alt væsentligt fra Anne Marie Telmányi’s arv efter forældrene, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen og komponisten Carl Nielsen. Fondens kapital er siden vokset betydeligt i kraft af,
at en del af fondens arv bestod i 1/3 af ophavsrettighederne til Carl Nielsens
mange kompositioner. Fonden har derigennem fået mulighed for blandt
andet at uddele et af Danmarks største hæderslegater specielt til kvindelige
billedkunstnere.
Årsagen til Anne Marie Telmányi’s ønske om særligt at tilgodese kvindelige
billedkunstnere var ikke blot hendes egen baggrund som maler, men lige så
fuldt at hun stod ved siden af sin mor, da denne i 1916 var medstifter af Kvindelige Kunstneres Samfund, som de begge gennem resten af deres liv knyttede
sig fast til. Anne Marie Telmányi kendte samtidig fra sig selv de særlige udfordringer, som kvindelige kunstnere i konkurrence med mandlige kunne
have med at opnå anerkendelse og indﬂydelse, en udfordring, som på mange
måder består endnu i hundredåret for stiftelsen af Kvindelige Kunstneres
Samfund.
Anne Marie Telmányi opnåede således ikke den anerkendelse, som hun
havde håbet på og måske også fortjent. Det er derfor en glæde for fondens bestyrelse, at kunsthistorikeren, seniorforsker Anne Christiansen under sin tilknytning til Odense Bys Museer har skrevet en afhandling om Carl Nielsens
og Anne Marie Carl Nielsens kunstsamling, hvori Anne Marie Telmányi har
fået et særligt kapitel. Der har hidtil manglet et samlet og dyberegående materiale om Anne Marie Telmányi, og gennem sin forskning har Anne Christiansen således rådet bod på et mangeårigt savn.
Fondens bestyrelse er Anne Christiansen taknemmelig for, at hun har givet
fonden lov til at udgive kapitlet om Anne Marie Telmányi i form af dette særtryk, som fondens bestyrelse håber vil kunne bidrage til udbredelse af viden
om fondens stifter.

poul flemming hansen
Formand for bestyrelsen for
Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen’s Fond til
støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år

Anne Marie Telmányi

Den 4. marts 1893 nedkom Anne Marie Carl-Nielsen med sit og Carl
Nielsens andet barn. Efter i 1891 at have sat en pige i verden, havde parret brændende ønsket sig en søn. Det var derfor en slem skuffelse, da endnu
en datter dukkede op. Det var så galt – berettede hun omtrent trekvart sekel
senere i sine erindringer fra barndomshjemmet – at »min far helt [fortav] min
ankomst, når de spurgte i Kapellet – og jeg var meget grim.«1 Datteren – der
blev døbt Anne Marie (1893-1983) efter sin mor og Frederikke efter sin mormor, men kaldtes Søs af familien og vennerne – udviklede sig dog ret hurtigt
til at blive et kønt barn at dømme efter Anne Marie Carl-Nielsens tegning af
hende i en alder af ti måneder (1).2
Søs, hendes storesøster Irmelin og hendes to år yngre bror Hans Børge
voksede op på hurtigt skiftende adresser i København i et hjem, der var præget
af travle forældre, for »Det var nok sådan dengang, at når fader kom hjem fra
rejser, tog moder af sted for at lave sine dyr … .«3 Indtil børnene blev store, var
der dog altid en barnepige til at passe dem, sideløbende med at familien også
havde en hushjælp. Der var imidlertid mange positive sider ved at have dybt
engagerede og kreative forældre, for de lod glæden ved deres arbejde smitte af
på deres børn. De lærte at spille, synge, danse og tegne, ligesom de som den
naturligste ting af verden blev taget med til koncerter, i teatret og på udstillinger. Men indimellem måtte børnene også ﬁnde sig i at stå model for deres
moder. Til gengæld lærte de forældrenes mange musiker-, skuespiller- og
kunstnervenner at kende tillige med en række forfattere, akademikere og
andre, der kom i hjemmet.4 Meget forståeligt efterabede børnene deres forældres gøren og laden. Således spillede de tre søskende komedie for forhåndenværende voksne – spændende fra deres barnepige over forældrene til deres
venner – men børnene fandt også på at lege kunstudstilling.5 Anne Marie Telmányi beretter i sine erindringer, at »Jeg tegnede billederne, min søster sad
ved tombola og solgte numre. Her var magister Ove Jørgensen en ivrig køber,
og de morede sig over disse tegninger. Jeg husker jeg havde tegnet sagnet om
Endymion og skrevet nedenunder ‘En Dymion’. Vi var henrykte over de små
fortjenester ….«6 Søs tegnede imidlertid også dramatiske hændelser fra den
nordiske mytologi såvel som fra Bibelen (2); undertiden kombinerede hun
dem på morsom og barnlig vis, sådan som det er tilfældet på en side i det
store, ﬁne album, hun havde fået foræret af Suzette Holten.
Søs viste sig allerede som barn at have et kunstnerisk talent, hvilket Carl
Nielsen understøttede ved at stille hende små opgaver, som han honorerede,
såfremt hun havde gjort sig umage. Søs fortæller følgende herom: »Da fader
så, at jeg gerne tegnede, bestilte han små blomster. Jeg skulle tegne en kastaniegren, en lille pileblomst, en valmue, små ting men meget omhyggeligt. Så
ﬁk jeg 25 øre, hvis de var gode. Engang 50 øre, men mest 10 eller 15 øre.«7 Som
12-årig var Søs i stand til at tegne og akvarelmale et habilt selvportræt (3).
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1 · Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945):
Søs. (1893). Blyant på papir i passepartout, bag glas i træramme. Nettomål:
12,5 cm × 13,0 cm. Bruttomål: 25,0 cm
× 25,0 cm. Betegnet (fn. tv., blyant): Søs
d 22-12 M C-N. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/0944.
Anne Marie Carl-Nielsens lille tegning af hende yngste datter, der ligger
og sover i sin vugge, viser, at den knap ti
måneder gamle baby nu er blevet ganske
sød at se på. Den samme iagttagelse
gjorde Carl Nielsen lettere overrasket,
da han efter et par uger genså hende på
hospitalet, hvor han var indlagt grundet
hjerteproblemer.a

Dette lille værk værdsatte Carl Nielsen så højt, at det blev indrammet og ophængt på væggen over hans skrivebord; siden ﬁk ﬂere af datterens arbejder
plads i hans musikstue.
Med hensyn til skolegang sørgede Carl Nielsen-parret godt for deres børn.
Pigerne kom på Frk. Hanna Adlers Fællesskole, som dækkede undervisningen
lige fra 1. klasse til og med gymnasiet; skolen rummede desuden – og ganske
utraditionelt for tiden – en børnehave, hvor Søs kom til at gå.8 Om forældrenes begrundelse for dette skolevalg fortæller Søs følgende: »Det var dette frie
og oplyste og fremskridtsvenlige i hende [frk. Adler] de beundrede. Der gik vi
sammen med drengene, det var dengang nyt, spillede hockey og fodbold med
på Fælleden, og i hvert fald jeg selv sloges bravt med drengene, der drillede.
Men det var en frisk skole!«9 På grund af sit handicap blev Carl Nielsenparrets søn sendt til en for ham mere hensigtsmæssig skole, eller rettere skoler,
for der var tale om ﬂere skoleskift for hans vedkommende.
Mens Irmelin i 1910 tog studentereksamen på frk. Adlers skole, gik den
mindre boglige, men kreative Søs i de sidste år på Frk. Jespersens Skole. Her
deltog Søs dog kun i sprogundervisningen for at have tid til at følge timer på
Charlotte Sode og Julie Meldahls Tegne- og Maleskole, der sigtede mod at
give kvinder basale kunstneriske færdigheder.10 Søs havde nemlig besluttet sig
for at blive maler. I 1909 lagde hun op til Kunstakademiet. Som forberedelse
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2 · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Susanne i Badet. Loke afskærer Sifs Haar. Ca.
1906-07. Blyant, akvarel og oliekridt på papir i album. 23,0 cm × 31,0 cm. Betegnet
(fn. tv., blyant): [side] 16; (fn. m., rødt oliekridt): Susanne i Badet: (fn., th., sort oliekridt): Loke afskærer Sifs Haar. Carl Nielsen Museet. CNM/1984/2710-0016.
Denne på alle måder farverige tegning er en af ﬂere, som Søs – som en halvstor
pige – udførte i det album, hun havde fået foræret af Suzette Holten. Hvorfor Søs
har sammenstillet en fortælling fra de kristne apokryfe skrifter med en scene fra
den nordiske mytologi, er ikke umiddelbart begribeligt. Men fortællingernes dramatiske indhold må have tiltalt hende, og måske derfor har hun adskilt dem ved
hjælp af en slange, der kunne minde om krybet, der ledte Eva i fristelse i Paradisets
Have. Fantasifuld er i alle tilfælde kombinationen af de tre ungdommelige skikkelser i form af den halvnøgne Sussanne, den sovende og hårfagre Sif samt Loke i en
middelalderlig ridders skikkelse.
3 · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Selvportræt som 12-årig. (1905). Blyant og akvarel
på papir, bag glas i guldramme. Nettomål: 27,5 cm × 14,0 cm. Bruttomål: 30,0 cm ×
17,0 cm. Carl Nielsen Museet. CNM/1984/1122.
Carl Nielsen-parrets yngste datter slægtede sin moder på, hvad angik billedkunstneriske evner. Således tegnede og malede Søs dette selvportræt, da hun var 12
år gammel. Forlods havde hun omhyggeligt ﬂettet og sat sit hår op, ligesom hun
havde iført sig en pæn, rød- og hvidstribet kjole. Mens den røde sløjfe på brystet ser
ud til at høre til overstykket, synes sløjfen i hendes hår at være føjet til på tegningen
efter en pludselig indskydelse. Af Søs’ ansigtsudtryk fremgår, at det har været en
alvorlig sag for hende at male sit eget kontrafej.
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5 · Axel Salto (1899-1961): Antilopehoved.
(1930). Stentøj, glaseret. Højde: 14,0 cm.
Carl Nielsen Museet. CNM/ 1984/1447.
Søs begyndte på Kunstakademiet i
1909 samtidig med blandt andre Axel
Salto, som hun kom godt ud af det med.
Han havde ligesom hende intentioner
om at uddanne sig til maler, men det
blev nu som graﬁker og i særdeleshed
som keramisk formgiver, at han først og
fremmest kom til at gøre sig gældende.
Salto var i begyndelsen af sin karriere optaget af det klassiske mytologiske stof,
herunder af Aktæon-mytens forvandlingsmotiv, hvori hjorteﬁguren spiller en
stor rolle. Det er derfor forståeligt, at det
netop var en af hans dyrestatuetter, som
Anne Marie Carl-Nielsen – der jo selv
skabte mange dyreﬁgurer – købte af
ham.b I øvrigt fulgte hun og Carl Nielsen
med i Saltos og kunstnergruppen De
Fire’s udstillinger.c

til dette stillede Anne Marie Carl-Nielsen hende en noget usædvanlig opgave,
hvilket gik således for sig: »En dag smed moder en plukket høne på bordet
foran mig. Tegn den, sagde hun, der gjorde jeg så. Og professor [Laurtis]
Tuxen sagde senere, at det kun var på grund af den, de havde taget mig. Jeg
var knap fyldt 16 år.«11 Skildringen af den plukkede høne (4) endte i glas og
ramme og kom op at hænge på væggen i Carl Nielsens musikstue, hvor den i
kraft af sit veristiske motiv skilte sig ud fra de øvrige, mere konventionelle
landskabsbilleder, mytologiske scenerier og portrætter.

Uddannelse
I 1909 begyndte Søs sin uddannelse på Kunstakademiet, hvor kammeratskabet med de andre studerende betød overordentlig meget for hende: »Det var
som at leve i en stor begejstring. De var alle så lovende og morsomme. Der
gik dengang keramikeren og maleren Axel Salto (5), Ivar Rosenberg, der døde
ung, Jens Adolf Jerichau, den islandske tegner og maler, Gudmundur Thorsteinsson, begge disse to døde også unge. Maleren Harald Hansen, Vilhelm
Lundstrøm, Jens Sørensen, Kamma Thorn [senere gift med Axel Salto], Ebba
Carstensen, talentfulde, hver for sig var de en verden, alle fyldt af idealer og
med blikket rettet mod stjernerne.«12 Søs’ begejstring for i særdeleshed én af
disse lovende unge kunstnere blev imidlertid taget ilde op af hendes forældre.
Hun havde nemlig forelsket sig til op over begge ører i den to år ældre Ivar
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4 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Plukket Høne. 1909. Også benævnt: Høne.
Blyant og akvarel på papir, bag glas i træramme. Nettomål: 20,0 cm × 37,5 cm.
Bruttomål: 23,0 cm × 40,5 cm. Betegnet
(fn. tv., sort farve): AMC-N 1909 [årstallet
delvist udvisket]; (reversen, påklæbet
mærkat, delvis afrevet): A M Telmanyi
5 Aquarell; (reversen, med blåkridt):
28/909. Carl Nielsen Museet. CNM/1984/
1091.
I forbindelse med at Søs i 1909 forberedte sig på optagelsesprøven til Kunstakademiets malerskole, tegnede hun på
sin moders opfordring en død høne, som
utvivlsomt efterfølgende endte på familiens middagsbord. Det noget usædvanlige
motiv sikrede Søs optagelse på den eftertragtede uddannelsesinstitution. Man
bemærker, at hun har signeret arbejdet
»AMC-N«, selv om hendes efternavn rettelig var Nielsen. Men den kunstneriske
unge pige ønskede tilsyneladende at gøre
sig bemærket som den kendte komponists datter.

Rosenberg. Det kunne ende galt, mente Carl Nielsen-parret åbenbart, ihukommende at han i sin ungdom havde bragt en kvinde i ulykke. Derfor besluttede forældrene i sensommeren 1910 – til deres nu 17-årige datters store
fortrydelse – at hun skulle sendes langt hjemmefra. »Et kostbart Pensionat i
Tyskland« var under overvejelse,13 men i stedet endte Søs i begyndelsen af oktober måned på et kvindekollegium i London med den ofﬁcielle begrundelse,
at hun dér skulle dygtiggøre sig i sprog.14 Selv om Anne Marie Carl-Nielsen
ledsagede sin datter til England, opfattede Søs det ifølge sine erindringer som
en ret barsk affære, for »jeg blev bare lukket ind gennem en port i Harley
Street. Queens College hed det, hvor jeg blev omringet af en snadrende gruppe
piger, medens moder ﬂygtende efterlod mig der. Det var en overgang. Nu blev
man behandlet som 12-årig igen. Men der var mange morsomme ting at opleve
alligevel, bl.a. de dejlige samlinger, Wallace Collection og også en stor Gauguin-udstilling. Alligevel længtes jeg uhyre hjem.«15 Men hun følte sig også
overvåget i højere grad end de andre unge pige, men forældrene bedyrede, at
de ikke havde sat noget sådant i værk.16
Til gengæld havde Carl Nielsen-parret en formynderisk plan i vente for
datteren, da hun returnerede fra England.17 Hun ﬁk nemlig ikke lov til umiddelbart at genoptage studiet på akademiet, men skulle i stedet tage timer derhjemme hos en af Carl Nielsens kolleger på Det Kongelige Teater, kostumetegner Tycho Jessen.18 Dette til trods for, at Anne Marie Carl-Nielsen kort forinden havde ønsket Søs til lykke med at være blevet »en fuldmyndig person«,
nemlig i forbindelse med, at hun i London fyldte 18 år.19 Søs var derfor i høj
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7 · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Liggende hund. Ca. 1910. Olie på pap, i sortmalet
træramme. Nettomål: 21,5 cm × 28,5 cm. Bruttomål: 25,5 cm × 32,5 cm. Betegnet (fn. tv.,
sort farve): AMN. Carl Nielsen Museet. CNM/1984/0965.
Familien Carl Nielsen anskaffede sig omkring 1904 – mens de endnu boede i lejligheden på Toldbodvej 6 – en lille sort hund, som de kaldte Jutte. Bedømt ud fra et foto,
hvorpå Anne Marie Carl-Nielsen bærer hunden på sin ene arm, synes den at have karakter af en passiv skødehund. Men Jutte udviste en vældig energi, når den var med
familien på Skagen, for dér rendte den efter klitfår, når lejlighed bød sig. Søs fortæller
i sine erindringer, at »Det morede moder at se den som en hvirvelvind jage en hel ﬂok
foran sig, den var jo selv så lille, ikke større end en skotøjsæske.«d Jutte opnåede tilsyneladende at blive mindst ti år.e

6 · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Portræt af Hans Børge Nielsen. Ca. 1911. Olie på lærred, opklæbet på pap, i sortmalet træramme. Nettomål: 25,0 cm × 19,5 cm. Bruttomål: 32,5 cm × 27,0 cm.
Betegnet (fn. tv., sort farve): AMCN. Carl Nielsen Museet. CNM/1984/1067.
I dette stilfærdige halvproﬁlsportræt har Søs skildret sin broder, da han var omkring 16 år.
Han ser tænksom ud eller måske snarere noget indesluttet, for det var næppe nogen munter tilværelse, han fristede med sit handicap og de mange forsøg, der blev gjort for at få ham anbragt
på den rette hylde, herunder på diverse skoler, kostskole, institution, højskole og endelig i privat
pleje. Carl Nielsen-parret satte pris på Søs’ lettere impressionistiske portræt af deres søn, hvorfor
det kom op at hænge i deres dagligstue. Også dette maleri har hun signeret, som om hun hed
Carl Nielsen til efternavn.
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grad henvist til at benytte sin familie som modeller til sine arbejder. Således
måtte broderen lægge ansigt og tålmodighed til et af hendes første seriøse
oliemalede portrætter (6). Det slap hun godt fra ved at bruge hans blå øjne
og lyse hår som afsæt for den sarte farveholdning i resten af maleriet. Som
portrætmaler viste Søs sig således allerede som ung at være i besiddelse af en
god portion psykologisk sans, idet hun har indfanget sin brors skrøbelige
konstitution. Helt modsat er hendes portræt af familiens hund, Jutte, som
hun har skildret som et temperamentsfuldt lille væsen ved at sætte dens
mørke pels med den hvide blis på brystet og dens årvågne brune øjne op mod
et rødt underlag og en baggrund i komplementærfarven olivengrøn (7). Når
ingen havde tålmodighed eller stunder til at sidde model for hende, malede
Søs de nære omgivelser som eksempelvis en solfyldt stue med frodige potteplanter stående i vindueskarmen (8). Man kunne fristes til at tolke dette værk
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8 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Interiør, stue. Ca. 1911. Olie på lærred,
opklæbet på ﬁnér, i bronzeret ramme.
Nettomål: 39,0 cm × 33,5 cm. Bruttomål:
46,3 cm × 40,5 cm. Betegnet (fn. tv., sort
farve): AMCN; (reversen, fo., stempel):
J. Nielsen Glarmester & Forgylder Vestervoldgade 85. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/0996.
Dette interiørbillede skildrer samme
motiv, som ses på en uregistreret akvarel
på Carl Nielsen Museet, men på sidstnævnte kan udsigten gennem vinduet
tydeligt ses; det drejer sig nemlig om et
større hus på den anden side af gaden,
antagelig Forchhammersvej, hvor Carl
Nielsen-familien boede i årene 1908-15.
Meget tyder derfor på, at ovenstående
oliemaleri er skabt af Søs, mens hun
havde »karantæne« fra akademiet og
blev undervist derhjemme hos teatermaler Tycho Jessen, altså i perioden fra
omkring efteråret 1910 til samme periode
i 1912.

med vækster bag vinduet og udsyn til en grå etageejendom som et billede på
Søs’ egen situation, nemlig at hendes forældre betragtede hende som en skrøbelig drivhusplante, der ikke havde styrke nok til at modstå det barske – og
erotisk fristende – liv uden for hjemmets ﬁre vægge.
I 1912 ﬁk Søs atter adgang til det eftertragtede samvær med kammeraterne
på akademiet, hvor hun nu gik til timer hos den naturalistisk-poetiske maler
Peter Rostrup Bøyesen. Han »forstod at undervise, så livet blev trukket ind
mellem de støvede, men smukke gipsﬁgurer. Han satte ild i hænder og øjne
og sind hos alle elever, på sin fuldstændig naturlige måde rev han ukrudt og
skidt op, og ﬁk mange af eleverne til at se frit og sundt, men det var en hård
tid i begyndelsen. Så var der også de storartede foredrag af kunsthistorikeren
Vilh. Wanscher.«20 Meget tyder på, at Søs i sine sidste år på Kunstakademiet
malede den udaterede, stramt komponerede og kubistisk inspirerede opstilling med en skrællet agurk og en lille rød blomsterkrone på et fad (9). Carl
Nielsen købte dette maleri af sin datter, hvorfor det kom til at pryde hans
musikstue.21
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9 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Stilleben. Fad med agurk. Ca. 1912. Olie på
masonit, i sølvbronzeret ramme. Nettomål: 25,5 cm × 34,0 cm. Bruttomål; 30,0
cm × 38,5 cm. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/0964.
På det lille opstillingsbillede, som har
karakter af et øvelsesstykke, har Søs valgt
at lade fadet og sølvkniven danne et diagonalt kryds for at få sat en smule bevægelse i skildringen af servicet og agurken.
Tilsvarende har hun givet den rent
tamme komposition med den lyse, skrællede agurk på det hvide fad lidt liv ved at
placere en rød blomst ved siden af den
grønne agurkeskræl. Ganske effektfuldt
er kniven hugget vinkelret ned i agurken,
således at blomsterhovedet spejler sig i
knivsæggen. Til gengæld er der ikke
brugt mange kræfter på at redegøre for
rummet omkring fadet, der synes at
svæve. Men den sølvbronzerede Thorvald
Bindebøll’ske ramme spiller på smukkeste vis sammen med den blanke kniv.

Den lille guldmedalje, 1916
I 1916 tog Søs afgang fra Kunstakademiet, men allerede inden da – i maj 1915
– ansøgte hun institutionen om at måtte deltage i den forestående guldmedaljekonkurrence. Hun havde nemlig forpasset ansøgningsfristen, men anførte nu, at den stillede opgave gav hende »stor lyst at deltage«.22 Denne lyst
opstod på trods af – eller måske i protest mod – at hendes moder havde frarådet hende at stille op til den ambitiøse konkurrence. Anne Marie Carl-Nielsen frygtede antagelig, at datteren ville knække halsen på projektet. Men
Søs tog ufortrødent fat på opgaven, et pieta-motiv. Hun ﬁk den svenske maler
Otto Sköld, der i årene 1914-19 opholdt sig i København, til at stå model for
sig til den døde Kristusﬁgur, der netop er taget ned fra korset (10a-b). Sköld
havde allerede sin gang i hjemmet på Frederiksholms Kanal, idet Anne Marie
Carl-Nielsen benyttede hans graciøse skikkelse som model i en helt anden
genre, nemlig til en danser i statuetteformat.23 Med arbejdsomhed og talent
lykkedes det Søs at gøre moderens manglende tiltro til skamme, for, som Søs
erindrede: »Jeg ﬁk så den lille guldmedalje tildelt af professorerne [Joakim]
Skovgaard, Julius Paulsen og Viggo Johansen. Samtidig ﬁk en datter af Viggo
Johansen, der [altså Nanna Johansen] senere blev gift med en svensk maler,
billedhuggernes lille guldmedalje. Men dengang var konkurrencerne virkelig
anonyme, og da jeg aldrig havde udstillet, anede ingen, at jeg havde malet billedet, alle troede, det var en ung mand … Mit billede holdt jeg også helt skjult
indtil dagen før det skulle aﬂeveres. Da så mine forældre det for første gang,
blev overraskede og syntes godt om det. Guldmedaljen ﬁk jeg først overrakt
det følgende forår ved Akademiets årsfest.«24 I dag må man imidlertid stille
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10a · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Kristi nedtagelse af korset. Også benævnt:
Pieta, Marias klage over Kristi lig (1916).
Olie på lærred, i guldramme. Nettomål:
166,5 cm × 150,0 cm. Bruttomål: 179,0 cm
× 161,0 cm. Betegnet (fn. th., sort farve):
AMT [monogran, senere tilføjelse]; (reversen på blændrammen, påklistrede
mærkater): 1) 1917 Anne Marie Carl
Nielsen; (stempel): Det kongelige Akademi for de skønne Kunster; 2) (sort pen):
O. Röder [?];1936 Eft. Anne Marie
Telmányi; (stempler): Udstillet i Kunstforeningen København 1968. Kat. Nr. 1a.
Udstillet i Fyns Stifts Kunstmuseum
3-25 Marts 1968. Kat nr. 1. Carl Nielsen
Museet. CNM/1984/1030.

10b · Ubekendt fotograf: Anne Marie Telmányi og Anne Marie Carl-Nielsen siddende i sofaarrangement i Anne Marie Telmányis stue. (1920). Fotograﬁ. 8,8 cm × 11,5 cm. Carl Nielsen
Museet. CNM/2012/0076.
Anne Marie Telmányi meldte sig i 1916 som deltager i Kunstakademiets guldmedaljekonkurrence. Den stillede opgave lød på en pieta-skildring. Hun greb arbejdet an på
den måde, at hun lod Kristi afsjælede legeme lyse op mellem en engel i rød kjortel og
Jomfru Maria i blå kjole. De tre farverige ﬁgurer, der optræder forrest i billedet, fanger
straks beskuerens opmærksomhed, fordi maleren har sat dem op imod en mørk bjergformation og en uheldsvanger dyster himmel. Med hensyn til såvel farveholdning som
sceneriets dramatik er Telmányis maleri beslægtet med studiekammeraten J. A. Jerichaus arbejder, mens begge kunstnere har skævet grundigt til den græsk-italienskspanske, manieristiske maler El Grecos farvestærke værker. Anne Marie Telmányi var
behørigt stolt af sin pieta-fremstilling, hvorfor det sidenhen kom op at hænge i dagligstuen i hendes og Emil Telmányis hjem. Fotoet er fra parrets første hjem i København,
nemlig i en ældre lejlighed på Hauser Plads efter de slidte gulvbrædder at dømme.
Kunstneren og hendes moder har anbragt sig diskret i sofahjørnet, for at maleriet således kan komme til sin fulde ret.

sig lettere tvivlende over for påstanden om bedømmelsesudvalgets uvildighed,
blandt andet fordi de nævnte tre professorer i årevis havde været gode venner
med Carl Nielsen-parret, var kommet i deres hjem og kendte deres børn.
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Offentliggørelsen i november 1916 af Søs som vinder af Kunstakademiets
lille guldmedalje udløste straks mange lykønskninger, herunder de hjerteligste
hilsener fra hele familien Ancher, der netop på dette tidspunkt opholdt sig i
København og havde set hendes værk.25 Særlig glad må Søs være blevet for de
opmuntrende ord, som den koloristisk stærke Anna Ancher sendte hende:
»Kære Frøken Anne Marie! Det morer mig meget at se paa den friske, klare
Farve i Deres Billede, og at De ikke er mere end 22 Aar, frygtelig morsomt, og
hvad kan det ikke blive til! Til Lykke til Lykke! med Medaljen. Masser af Hilsner til Forældrene og Søskende, Deres hengivne Anna Ancher.« Pieta-fremstillingen hører da også til et af Søs’ allerbedste værker med sin enkle kompo-
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sition og ﬁne farvekonstellation, der bærer mindelser om studiekammeraten,
J.A. Jerichaus malemåde, som på sin side var påvirket af den græsk-italienskspanske manieristiske maler El Grecos værker.

Debut, 1917
Søs debuterede i 1917 på Charlottenborgs Foraarsudstilling med pieta-maleriet
foruden et nyt religiøst maleri forestillende Jacobs drøm. At begge disse arbejder kom gennem censurens nåleøje betød overordentlig meget for hende,
for »Endelig hjalp dette på mine forældres indstilling til mig og mit arbejde.
Men fader syntes hos mig at ﬁnde en underlig tøven i væsen og bevægelser,
og foreslog at jeg skulle gå til fægtning, hvad jeg så gjorde samtidig med sangundervisning hos den betydelige og mærkelige [operasangerinde] Elisabeth
Dons.«26 Man får helt ondt af Søs, der havde så svært ved at vinde gehør hos
sine berømte forældre.
Senere nævnte år deltog Søs på Kunstnernes Efteraarsudstilling med ﬁre
ganske anderledes malerier, herunder to, der i kataloget begge optræder med
titlen Fabrikspiger. Der er tale om et par usædvanlige scenerier forestillende
unge kvinder, der sidder på rad og række i en fabrikshal og ruller cigarer.
Usædvanlig i den forstand, at kunstnere i samtiden nok kunne ﬁnde på at
skildre mænds kraftbetonede arbejde i industrien, men stort set ikke befattede
sig med kvinders virke inden for masseproduktionen. Denne forskel afspejler
højst sandsynligt samtidens kønsopfattelse, ifølge hvilken man stadig foretrak
at se kvinder fremstillet som feminine væsener, der – såfremt man skildrede
dem i arbejdssituationer – beskæftigede sig med huslige gøremål eller omsorgsfulde opgaver. Hvordan og hvorfor Søs har fundet frem til nævnte motiv,
vides ikke, men hjemmefra var hun opdraget til, at mand og kvinde gjorde,
hvad de hver især fandt bedst eller var bedst til uanset kønspolitiske konventioner. Således tog Carl Nielsen sig meget af sine børn, og Anne Marie CarlNielsen arbejdede med den fysisk set mest krævende af billedkunstens genrer.
Mens det mest dynamiske og kompositorisk set bedste af Søs’ lettere kubistiske fabriksbilleder (11) endte på væggen derhjemme i forældrenes dagligstue,
skænkede hun det andet, lidt større og enklere maleri til den såkaldte Kunstnergaven til Sønderjylland.27 Det drejer sig nærmere betegnet om danske
kunstneres genforeningsgave til den sønderjyske befolkning. I denne sammenhæng skal det nævnes, at Søs’ morfar og hans forfædre stammede netop
fra Sønderjylland, nærmere bestemt fra egnen omkring Møgeltønder.

Forelskelse og ægteskab, 1918
I oktober 1912 var den unge, ungarske violinist Emil Telmányi på koncerttourné i Sverige og Danmark sammen med den polske pianist Ignaz Friedmann.
Sammen med sine forældre overværede Søs denne duos sidste koncert i København og blev efterfølgende inviteret med til souper på Palads Hotel. Det
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11 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Tobaksarbejdersker på Nobels Cigarfabrik.
Også benævnt: Fabrikspiger f og Cigararbejdersker g (1917). Olie på lærred. 42,0 cm
× 46,5 cm. Betegnet (reversen, på påklæbet mærkat): 3 K.E.1917 Anne Marie
Carl-Nielsen. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/1096.
Anne Marie Telmányi har skildret en
arbejdssituation i et lyst lokale på en
cigarfabrik. Ifølge maleriets alternative
titler er der sandsynligvis tale om E.
Nobels Tobaksfabrik på Christianshavn,
hvor unge kvinder er beskæftiget med
det sirlige arbejde at rulle tobaksblade til
cigarer. Kvinderne sidder rækkevis og
over for hinanden ved lange borde og er
dybt koncentreret om det monotone
arbejde, som kræver gefühl, hvis ikke
tobaksbladene skal gå itu. Dette begrunder sandsynligvis, at man har valgt netop
kvinder til denne type af ﬁnere håndarbejde. Med den gennemgående blågrå
farveholdning har Anne Marie Telmányi
indfanget stemningen i det golde arbejdslokale, som hun har skildret set fra
en lidt skæv vinkel for dermed at give
indtryk af liv, selv om man fornemmer,
at der ikke må tales under arbejdet. I
stilistisk henseende udtrykker kunstneren sig i et moderne, kubistisk påvirket
formsprog.

var i denne forbindelse, at familien første gang traf Telmányi, hvilket Søs kort
efter beskrev således over for sin søster: »Det var saa morsomt at jeg der havde
ham [Telmányi] til Bords, han var saa naturlig og sød. Vi blev helt gode Venner
den Aften – men aldrig havde jeg tænkt mig at han spillede saa godt.«28 Det
var Carl Nielsen åbenbart enig med datteren i, for han inviterede violinisten
hjem til sig for at blive klogere på hans musikalske talent, dette med reference
til, at Carl Nielsen selv var violinist. Telmányi duperede ikke mindst Søs ved
at spille faderens violinkoncert fra bladet.
I sine erindringer fortæller Søs, hvad der videre hændte: »I de følgende år
kom Telmanyi ofte til København … Jeg mødte ham hos nogle venner, og dennegang imponerede han mig med sit skøjteløb. … Så kom Emil Telmanyi hjem
til os på Vodroffsvej [det vil sige inden ﬂytningen til Frederiksholms Kanal i
april 1915], og jeg prøvede at male et lille billede af ham, medens han meget
betaget fortalte mig om Dostojevskijs bøger. Disse bøger sendte han mig så
senere.«29 Det lyder jo ret tilforladeligt, at Telmányi sad model for den vordende maler, men sådan opfattede Anne Marie Carl-Nielsen det ikke. For – som
hun skrev til sin ældste datter – da hun så musikeren placeret i sin yngste datters »lille Ateljer med nøgen Buste han skulle ligge Model. Jeg satte mig imod
det og så efter stor Vanskelighed lykkedes det at få hende fra det. Søs mangler
meget ved den 3 Sans som vil volde hende mange Vanskeligheder i Livet. T.
bryder sig[,] tror jeg[,] enten det nu er godt eller ondt, ikke så overordentlig
meget om Søs ….«30
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12 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Svaner i sø. Ca. 1912-15. Olie på lærred, i
guldramme. Nettomål: 34,0 cm ×
28,0 cm. Bruttomål: 41,5 cm × 35,0 cm.
Betegnet: AMCN. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/1023.
Dette lettere romantiske ungdomsværk med to svaner, der svømmer i en
skovsø, minder med hensyn til malemåde og farveholdning – men ikke motivisk
– en hel del om værker af da nyligt afdøde Oluf Hartmann. Søs kendte ham ret
godt, blandt andet fra besøgene på Fuglsang, hvor han også ofte kom, idet han
var bror til Bodil Neergaard. Idylliske
landskabsbilleder af ovenstående karakter fyldte ikke meget i Søs’ produktion.

Emil Telmányi var antagelig mere interesseret i Søs end som så, for de to
skrev sammen, mens han foreløbig undgik at blive indrulleret i 1. Verdenskrig
og derfor koncerterede rundt om i Europa. Men i sommeren 1915 blev han
indkaldt for at gøre militærtjeneste i Berlin. Hans ophold dér udnyttede Søs
til, hvad der over for forældrene skulle være forblevet en hemmelig kærlighedsaffære. Men først lidt om de nærmere omstændigheder for, hvor og hvordan det gik for sig.
I sommeren 1915 opholdt Søs sig i en længere periode på herregården Fuglsang for at pleje sit helbred efter et længerevarende sygdomsforløb, men nok
så meget for at holde Bodil Neergaard med selskab i den svære tid, efter at
hun i foråret havde mistet sin mand. Siden 1905, da de musikinteresserede
Neergaards havde støttet Carl Nielsens første private koncertopførelse, havde
der udviklet sig et varmt venskab mellem de to familier. I denne forbindelse
synes Bodil Neergaard, der var barnløs, at have fattet stor sympati for Søs, der
– ligesom især sin fader – fra tid til anden benyttede Fuglsang som et fristed
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og kom der uden resten af familien. Her kunne Søs tegne og male de smukke
omgivelser, ligesom blandt andre Bodil Neergaards bror, maleren Oluf Hartmann, havde gjort det indtil sin alt for tidlige død i 1910. Det var utvivlsomt
hans mørke, ekspressive stil, der inspirerede Søs til i hendes ungdom at male
et oliebillede forestillende et par svaner i en skovsø (12). Den idylliske skildring
endte på væggen i forældrenes hjem. Søs tegnede og akvarelmalede både før
og siden en del skitser af de fornøjelige aftenselskaber, der fandt sted på Fuglsang, hvor de mange gæstende musikere, herunder Emil Telmányi og den hollandske familie Röntgen, spillede, mens Bodil Neergaard undertiden benyttede dem til at akkompagnere sin sang (13a-c).31
Søs fortæller, at hun greb ovennævnte romantiske eskapade an på følgende
måde: efter i »al hemmelighed« at have skaffet sig et pas »tog jeg pludselig
mod til mig og rejste ned og traf Emil Telmayi i Berlin. Bodil Neergaard havde
jeg betroet alt. Da jeg efter et par dage vendte tilbage (Emil Telmanyi fulgte
mig til Nykøbing), stod fader i et værelse på Fuglsang, kaldt ned af Bodil
Neergaard, for selv at spørge mig om meningen med det hele. Jeg ﬁk en ordentlig lussing, som jeg i dybeste forstand slet ikke fortjente. Imidlertid ﬁk
fader en samtale med Telmányi, og de stillede foreløbig hele sagen i bero, hvorefter han rejste tilbage til Ungarn og gjorde tjeneste. Alt dette var for mig
svært.«32 Søs var dengang 22 år gammel, så man undrer sig over, at hendes far
blandede sig i sin voksne datters forhold.
Da Emil Telmányi halvandet år senere, i efteråret 1917, var frigjort fra militærtjenesten og igen rejste rundt og koncerterede, kom han engang til
Malmø, hvor Søs dukkede op for at møde ham. Kort tid efter friede han til
hende pr. telegram og tog til København, hvor han opholdt sig julen over.33
Carl Nielsen reagerede i første omgang heftigt på nyheden om alliancen, men
affandt sig snart dermed. Inden længe ﬁk komponisten og violinisten da også
overordentlig stor glæde og gavn af hinanden. Den 6. februar 1918 blev Søs og
Emil Telmányi gift, og Carl Nielsen tilegnede dem ved denne lejlighed sit nye
pastorale orkesterstykke, Pan og Syrinx (Opus 49). Selv om de nygifte var taknemmelig for gaven, forlod de landet inden uropførelsen, der fandt sted blot
fem dage efter brylluppet. »Mange år senere«, fortæller Emil Telmányi i sin
selvbiograﬁ, »strejfede den tanke mig, at der måske havde ligget noget symbolsk i, at ‘Pan og Syrinx’ blev tilegnet os som bryllupsgave. Havde Carl Nielsen mon forestillet sig, at jeg var den ‘bukkefodede’ Pan og Anne Marie den
forfulgte Syrinx, og at han selv spillede gudernes rolle, der forvandlede Syrinx
til siv, for at redde hende fra min forfølgelse??«34
Efter brylluppet tog de nygifte på en kombineret koncerttourné og bryllupsrejse til Amsterdam og Berlin, inden de ankom til Ungarn med henblik
på – foruden naturligvis at hilse på hans familie – at bosætte sig i Budapest.
Meningen var, at Emil Telmányi skulle koncertere, mens Anne Marie Telmányi
forestillede sig nu at skulle være både husmoder og maler. For hendes vedkommende resulterede sidstnævnte blandt andet i et mandshøjt helﬁgursportræt af husbonden, der spiller violin (14).35 Opholdet i Ungarn blev imidlertid
af kort varighed, fordi tilværelsen i det af 1. Verdenskrig hårdt mærkede land
blev for meget for parret, der oplevede at blive både bestjålet og anholdt af
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soldater.36 Da Carl Nielsen inviterede Telmányi til i november 1918 at koncertere i Musikforeningen i København, benyttede denne og hustruen lejligheden
til at bryde op for at slå sig permanent ned i København.

Portrætter af Carl Nielsen, 1919-22
I den første tid boede Telmányis i en pension i hovedstadens centrum. Carl
Nielsen kom ofte på besøg hos datteren og svigersønnen, ikke mindst fordi
han i denne periode lå i skilsmisseforhandlinger og derfor var forment adgang
til hustruens hjem. Følgelig opsøgte han familiært samvær, hvor det bød sig.
Det benyttede Anne Marie Telmányi sig af rent kunstnerisk, for hun ﬁk sin
fader til at sidde model for sig. Selv om portrætseancerne foregik inden døre,
måtte Carl Nielsen ﬁnde sig i at beholde frakke og pelshuse på, for Søs var
faldet for kontrasten mellem hans mørke overtøj og friske kulør, når han dukkede op i den kolde vintertid (15).37
Det var nu ikke ovennævnte kontrafej, men et andet portræt af faderen,
som Anne Marie Telmányi glad berettede om i et brev til sin mand, at hun
netop – i februar 1920 – havde solgt til en af familiens venner. Telmányi viderebragte den gode nyhed til Carl Nielsen under et middagsselskab hos den
svenske fondsmægler Harald Fürstenberg i Göteborg. Komponistens og svigersønnens tilstedeværelse i den svenske by var foranlediget af, at de dér sammen skulle opføre Carl Nielsens violinkoncert. Den musik- og kunstinteresserede Fürstenberg – som Carl Nielsen havde lært at kende, da han i 1918 begyndte at vikariere som dirigent i Göteborg – annoncerede straks, at han var
interesseret i at købe et Carl Nielsen-portræt, såfremt komponisten igen ville
sidde model for sin datter.38 Det ville han naturligvis gerne, men portrætseancen fandt først sted i løbet af 1921-22, nærmere betegnet i en periode, da
Carl Nielsen rekreerede sig på Damgaard. Anne Marie Telmányi fortæller, at
»Det var meget indholdsrigt at få ro til at tale med fader, mens vi malede. Han
var i denne tid noget træt og blev senere syg, ﬁk nervesmerter i arm og hjerte,
men han sad med stor tålmodighed. I Göteborg syntes man imidlertid ikke
om billedet (16), det var for alvorligt i udtrykket, og nu [i 1965] har jeg det
selv.«39 Man forstår udmærket Fürstenbergs afvisning af det realistiske værk,
for han havde utvivlsomt forestillet sig et repræsentativt portræt af den berømte komponist. Det var imidlertid ikke en veloplagt Carl Nielsen, der tonede frem på lærredet, men derimod en træt og udslukt mand.
I foråret 1922 blev Carl Nielsen meget alvorligt syg. Det var med udsigt til
hans mulige endeligt, at Anne Marie Carl-Nielsen tog sin fraseparerede mand
til nåde og genoptog samlivet med ham. Carl Nielsens svækkede helbred foranledigede lægen til at beordre ham til »at tage paa Landet i fuldkommen
Ro«.40 Følgelig tog Carl Nielsen til Damgaard, hvor han fordrev tiden med at
læse og strikke. Sidstnævnte terapeutiske beskæftigelse havde tidligere vist
sig at have en gavnlig effekt, hvorfor han nu genoptog denne syssel,41 som
Anne Marie Telmányi fastholdt i en tegning (17).
For Telmányis udviklede situationen sig godt, for efter i 1919 at være ﬂyttet
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13a · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Musik paa Fuglsang.
1920’erne. Blyant på papir. 23,0 cm × 18,2 cm. Carl Nielsen
Museet. CNM/1984 1033.

13b · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Musik paa Fuglsang.
1920’erne. Akvarel på papir. 21,0 cm × 18,0 cm. Carl Nielsen
Museet. CNM/1984/ 1089.

Ovenstående skitser er blot tre ud af en længere række,
som Anne Marie Telmányi skabte i forbindelse med de
musikalske aftenselskaber, hun hen over årene oplevede på
Fuglsang.h På blyantstegningen ses formodentlig Emil
Telmányi på violin, den hollandske pianist, komponist og
dirigent Julius Röntgen senior på ﬂygel, mens hans kone
af andet ægteskab, pianisten Abrahamina (kaldet Mien)
Röntgen optræder som nodevender. Det er ikke muligt at
identiﬁcere personerne på tegningen.

13c · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Musik paa Fuglsang.
1920’erne. Akvarel på papir. 20,5 cm × 23,0 cm. Carl Nielsen
Museet. CNM/1984/ 1087.
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14 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Portræt af Emil Telmányi, der spiller violin.
(1918). Olie på lærred. 174,2 cm ×
100,0 cm. Betegnet (fn. th., sort farve):
A M Telmanyi. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/1059.
Emil Telmányi fortæller i sine erindringer følgende om tilblivelsen af hans
mandshøje helﬁgursportræt: »Mens jeg
var fordybet i studiet af koncerten [Carl
Nielsens violinkoncert], benyttede Anne
Marie situationen til at male mig. Jeg var
henrykt over, at hun ikke forlangte, at
jeg skulle sidde eller stå stille, mens hun
malede. Kun i de få øjeblikke, når hun
skulle udforme den endelige stilling af
armene og hænderne, blev jeg bedt om
at stå stille. Det blev til det portræt med
den hvide jakke, som senere blev udstillet ﬂere steder i Danmark.«i

15 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Carl Nielsen. 1919. Olie på lærred, i guldramme. Betegnet (fn. th., sort farve): 1919
AM; (reversen, stempler): 1) Udstillet i
Kunstforeningen København 1968 Kat.
NR. 11; 2) Udstillet Fyns Stifts Kunstmuseum 3.-25. Marts 1968 Kat. Nr. 11.
Carl Nielsen Museet. CNM/1980/0047.
Anne Marie Telmányi malede ovenstående portræt af sin fader, umiddelbart efter at hun og hendes mand i vinteren 1918-19 var vendt hjem fra deres
lidet opmuntrende ophold i Ungarn,
hvor de havde forestillet sig, at de skulle
have haft deres permanente domicil. I
København måtte parret den første tid
bo i en pension i centrum og ﬁk tit
besøg af Carl Nielsen. Emil Telmányi fortæller følgende disse besøg: »Da det blev
vintervejr, kom han i sin sorte pelsfrakke
og med en persianerhue på. Fremtoningen var malerisk, som han kom der ude
fra kulden, med sine røde kinder og sort
pels, og det inspirerede Anne Marie til at
male ham. Hun bad indtrængende sin
fader om at sidde model, og han kunne
ikke sige nej. Nu havde han fået sin datter hjem, og det var nu rart at udveksle
tanker, mens man sad. Så det blev til det
dejlige billede, som nu hænger over mit
skrivebord.« j Året efter i 1978 at have fået
udgivet sine erindringer solgte Emil
Telmányi portrættet til Odense Bys
Museer.k Efterfølgende er maleriet havnet på Carl Nielsen Museet.

ind i en lejlighed på Hauser Plads (10b) ﬁk de qua hans indtægt et par år senere råd til at købe et af de nye, populære rækkehuse, de såkaldte Bakkehuse,
på Bellahøj.42 De var opført efter tegning af den moderne arkitekt Thorkild
Henningsen, som Anne Marie Telmányi kendte fra studietiden.43 Hendes
mand fortsatte selvsagt med at koncertere inden for og uden for landets grænser. Undertiden fulgte hun med på disse udenlandske tournéer, men valgte
andre gange at blive hjemme for at arbejde, men det kneb for hende at gøre
sig gældende rent karrieremæssigt. I 1920 deltog hun i Kvindelige Kunstneres retrospektive Udstilling, men kun med tre arbejder, hvoraf blot det ene var nyt.44

Forsider til Carl Nielsens partiturudgivelser, 1923-24
Det var antagelig derfor, at Carl Nielsen gjorde, hvad han kunne, for at skaffe
datteren opgaver. Som nævnt ovenfor (se kapitlet om Joakim Skovgaard)
havde Wilhelm Hansens Musikforlag i 1923 bedt Carl Nielsen om at redigere
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16 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Carl Nielsen. (1922). Også benævnt: Carl
August Nielsen.l Olie på lærred, i guldramme. Nettomål: 75,0 cm × 61,0 cm.
Bruttomål: 95,0 cm × 81,0 cm. Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Betegnet (fn. th., sort
farve): AMT [monogram].
Carl Nielsens svenske bekendt,
fondsmægleren Harald Fürstenberg,
bestilte i 1920 komponistens datter til at
male faderens portræt, men Fürstenberg
brød sig ikke om resultatet, da det forelå
et par år senere. Carl Nielsen ser da også
uendelig træt og mismodig ud på billedet. Der er næppe tvivl om, at Anne
Marie Telmányi har malet et ærligt billede af sin far, sådan som han så ud, mens
seancen stod på. Men hun skulle nok
have indset, at bestilleren ønskede en
glamourøs fremstilling af den kendte
komponist, og følgelig havde ventet med
at portrættere sin far, til han ﬁk det
bedre. Men måske Anne Marie Telmányi
var bange for, at hendes far aldrig ville
komme sig.

17 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Carl Nielsen strikker. 1924. Blyant på papir,
i passepartout, bag glas i træramme.
Nettomål: 23,7 cm × 15,5 cm. Bruttomål:
31,0 cm × 22,5 cm. Betegnet (blyant, fn.
th.): A.M.T 1924. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/1079.
Carl Nielsen døjede i mange år med
dårlige nerver og fandt i efteråret 1920
lindring herfor ved at sidde og strikke.
Resultaterne i form af blandt andet
håndklæder fornøjede han sig med at
forære til familien og vennerne.

udgivelsen af Melodier til Sangbogen ‘Danmark’. Denne melodibog skulle – i lighed med mange af Carl Nielsens musikalske publikationer – også udstyres
med et kunstnerisk udsmykket omslag. Det endte med, at komponisten gennemtrumfede, at hans datter kom til at stå for formgivningen heraf. Anne
Marie Telmányi imødekom musikforlagets ønske om et dansk motiv, nemlig
en bonde, der pløjer en mark, mens en strålende sol viser sig i horisonten.
Dette landlige sceneri indrammede hun med et organisk grenværk, mens hun
lod udgivelsens tekst fordele sig over og under nævnte skildring.
Inden melodibogen udkom, havde Carl Nielsen allerede sikret Søs et par
lignende opgaver, nemlig den graﬁske formgivning af titelbladene på to af
hans partitur-udgivelser. Balladen om Bjørnen (18) og Der er et yndigt Land (19ab) udkom begge i 1924, og Anne Marie Telmányi blev honoreret herfor med
120 kr.45 De landskabelige fremstillinger på disse titelblade omkransede hun
med grenrammer, og disse rammemotiver laborerede hun videre på til melodibogens omslag, således at de tre udgivelser fremstår som beslægtede. I denne
sammenhæng skal det nævnes, at Anne Marie Carl-Nielsen for en gangs skyld
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havde pæne ord at sige om datterens arbejde, idet hun over for sin mand gav
udtryk for, at Søs »har skreven udmærkede Bogstaver til Tittelbladet til Bjørnen og aﬂeveret.«46
Selv om Anne Marie Carl-Nielsen var udmærket tilfreds med sin yngste
datters »bogstaver«, forholdt det sig knap så udmærket med hendes mentale
tilstand. I alle tilfælde ytrede Carl Nielsen sin bekymring over for sin ældste
datter: »Ved Du hvad: det skærer mig i Hjærtet, og der foregaar jo noget i Søs
som er mere end rørende, – det er nærmest tragisk. Som Du ser af Brevet, er
hun ikke selv klar over nogetsomhelst, men der er dog en stor og egen Verden
i hendes indre Liv. – Jeg forstaar hende ikke og vilde dog saa gerne; men jeg
tror ikke der er andet at gøre end se bort fra hvormed hun kan støde fra sig –
især sine nærmeste – og blive ved at kalde og tro paa alt det gode i hende.
Hvad skal vi gøre ellers?«47 Ubalancen i Anne Marie Telmányis sind synes at
melde sig fra tid til anden resten af hendes dage, hvilket gjorde livet besværligt
for hende og muligvis også til en vis grad spændte ben for hendes karriere.
Man fornemmer i alle tilfælde et vist mindreværd i forhold til de berømte forældre.
Carl Nielsen fortsatte imidlertid med at gøre, hvad han kunne, for holde
datteren fast ved den kunstneriske ild. Således sikrede han sig, at Anne Marie
Telmányi kom til at udføre mindst endnu et titelblad til en af hans udgivelser,
nemlig til hans Præludio e Presto per Violina Solo (Opus 52). Partituret udkom i
1928 på Skandinavisk og Borups Musikforlag, idet de mange kontroverser med
den unge generation i Wilhelm Hansens Musikforlag havde foranlediget komponisten til at bryde med dem. Det var måske også derfor, at Søs i forbindelse
med det nye titelblad afstod fra igen at bruge sit grenrammemotiv.48

Graﬁske arbejder, o. 1925
Sideløbende med ovennævnte bestillinger på titelblade arbejdede Anne Marie
Telmányi omkring midten af 1920’erne con amore med graﬁk og prøvede
kræfter med forskellige teknikker spændende fra det mere simple træsnit over
raderinger til den komplicerede akvatinte. Rent motivisk tog hun med stor
forkærlighed fat på de klassiske myter, sådan som de blandt andet folder sig
ud i den romerske forfatter Ovids Metamorfoser, som hun var ﬂasket op med,
men som også harmonerede ﬁnt med samtidens nyklassicistiske strømninger.
Som nævnt var hun blot en mindre skolepige, da hun tegnede Endymion,
men hun havde også hørt sin moder fortælle »det græske sagn om Faeton,
der kørte sin fader, Helios’ vilde hestspand over himlen og styrtede ned i
havet.«49 Blandt andet denne myte skildrede Anne Marie Telmányi som voksen
i et træsnit med fokus på den katastrofale færd i det øjeblik, da jorden er sat
i brand. For at gøre dette sceneri så dramatisk og livagtigt som muligt benyttede hun en noget usædvanlig farvekonstellation i form af en stærk orange
trykfarve på gult papir (20).
Anne Marie Telmányi tog også fat på myten om Pan og Syrinx, dette sandsynligvis med reference til Carl Nielsens bryllupsgave. Denne græsk-romerske
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18 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Titelblad til »Balladen om Bjørnen« af Carl
Nielsen. (1923). Opus 47. Fotograﬁsk ætsning på papir. 30,6 cm × 23,2 cm. Betegnet (alt i trykket) (fn.): Balladen om Bjørnen / af / Carl Nielsen; (fn. m.): Forelæggerens Ejendom for alle Lande. / København & Leipzig / Wilhelm Hansen,
Musik-Forlag / Kristiania & Bergen /
Norsk Musik-Forlag / GöteborgStockholm-Malmö /A. B. Nordiska
Musikförlaget / Copyright 1924 by
Wilhelm Hansen, Copenhagen. Carl
Nielsen Museet. CNM/2014/ 0014.
Efter at have nærlæst Aage Berntsens
digt om bjørnen (efter idé af den svenske
digter C.L.J. Almquist) har Anne Marie
Telmányi udset sig romancens dramatiske højdepunkt som motiv til partiturets
forside. Digtet handler om en hunbjørn,
hvis unger man brutalt har slået ihjel
»med Økse og med Kniv«. Den ulykkelige bjørn har følgelig hævn i tankerne,
hvilket kommer til at gå ud over en ung
pige, der plukker blomster i skoven. Hendes kæreste, der er på jagt, hører bjørnens trampen i skoven og ser pludselig,
at den angriber hans udkårne. Derfor
skyder han, »og den tunge Kugle hviner
og streifer Dyrets Skind, men rammer
Pigebrystet«. Jægeren opdager straks sin
fejl og styrter gennem krattet, når frem
og »kysser hendes Mund, men ser kun
Sjælen slukkes i Øjets Himmelgrund«,
mens bjørnen lunter af sted efter at have
fået sin hævn. Anne Marie Telmányi har
skildret sceneriet i et ekspressivt formsprog med brug af megen sort farve på
den dueblå bund, hvorfor betragteren må
anstrenge sig en smule for at begribe indholdet. Derved får skildringen en
gådefuld-dramatisk karakter. Om det er
tilsigtet eller en tilfældighed står, hen i
det uvisse.
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19a · Anne Marie Telmányi (1893-1983),
tilskrevet: Forsideillustration til »Der er et
yndigt Land« af Carl Nielsen. 1924. Opus
47. Fotograﬁsk ætsning på papir. 31,0 cm
× 23,5 cm. Betegnet, alt i trykket: (fn. m.):
DER ER ET YNDIGT LAND / CARL
NIELSEN; (fn.): Forelæggerens Ejendom
for alle Lande. / København & Leipzig /
Wilhelm Hansen, Musik-Forlag / Kristiania & Bergen / Norsk Musik-Forlag /
Göteborg - Stockholm - Malmö / A.B.
Nordsiska Musikförlaget / Copyright
1924 by Wilhelm Hansen, Copenhagen.

myte handler med komponistens ord »om Pan der bliver forelsket i Syrinx,
men hun [ﬂygter] og bliver i sin Nød af Guderne forvandlet til Siv«50. Anne
Marie Telmányi valgte den komplekse akvatinte til sin version af myten. Gennem denne tekniks rige muligheder for at differentiere den hvide-grå-sorte
skala lykkedes det hende at understrege mytens dramatik (21). Rent kompositorisk arbejdede hun her med to billedsekvenser i samme værk – ét før og ét
efter forvandlingen – for dermed at få dramaet til at folde sig ud i hele dets
bredde. Med til historien om Anne Marie Telmányi pludselige interesse for
graﬁk hører, at hun i 1926 ﬁk eller lånte studiekammeraten Axel Saltos strykpresse.51 Den benyttede hun hen over årene, herunder i forbindelse med en
række raderede portrætter af sine nærmeste. Således skildrede hun eksempelvis sine forældre siddende side om side, optaget af hver deres arbejde (22).

Anne Marie Telmányis forsideillustration til udgivelsen af Carl Nielsens
alternative akkompagnement til Adam
Oehlenschlägers Der er et yndigt Land er
overskuelig og klar. Dog har grenrammen i venstre side udviklet sig til et
knudret egetræ (?) fremfor til et rankt
bøgetræ, sådan som der fortælles om i
nationalsangen. Men inden for denne
ramme toner et karakteristisk dansk
landskab frem. »Det bugter sig i bakke,
dal«, mens »højens bautasten« ses i forgrunden. Til understøttelse af sangens
positive stemning har kunstneren valgt
en sommervarm orange tryksværte på
papir i en tilsvarende, men lysere tone.
Mens sangens titel og komponistens
navn fremstår med håndskrevne versaler,
er den faktuelle tekst med forlagets navn
og udgivelsessteder sat med almindeligt
bogtryk. De knudrede grene, som indrammer landskabt, kunne Anne Marie
Telmányi meget vel have set på Skeiten,
når hun besøgte Neergaards på Fuglsang. En af hendes bedre tegninger fra
området daterer sig dog først til 1940.

19b · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Skeiten. 1940. Oliekridt på papir i skitsebog. 17,0 cm × 25,0 cm. Carl Nielsen
Museet. CNM/1992/0031.
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20 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Phaeton. Ca. 1925. Træsnit på papir, bag
glas i træramme. Nettomål: 20,0 cm
× 27,5 cm. Bruttomål: 27,0 cm × 46,0 cm.
Carl Nielsen Museet. CNM/1984/1246.

Udlandsrejser, 1920’erne
Som nævnt fulgte Anne Marie Telmányi undertiden med sin mand, når han
tog på koncerttournéer. Det var blandt andet tilfældet i december 1922, da han
rejste til Californien i håb om at gøre karriere i Guds eget land. Desværre
havde Emil Telmányi forregnet sig med hensyn til omkostningerne på amerikansk grund, hvor dygtige amerikanske managers var dyre; for dyre til hans
pengepung. Han kom derfor ikke til spille på de efterstræbte prominente steder, hvorfor forhåbningerne til turen langtfra blev indfriet. Anne Marie Telmányi ﬁk ikke, som hun havde håbet, noget fagligt udbytte af turen, fordi
hun måtte bruge tid og kræfter på at assistere sin mand, men det skyldtes
efter alt at dømme også, at hun aborterede undervejs.52 Det mest opløftende
ved rejsen var tilsyneladende mødet i Los Angeles med Carl Nielsens bror
Anders, der i lighed med ﬂere andre af søskendeﬂokken var udvandret til Amerika. Telmányis fejrede julen hos onkel Anders, og i højtidens anledning sendte Anne Marie Telmányi en hilsen til sin moder, hvori hun erklærede »jeg hader
Amerika«.53 Denne opfattelse modererede Anne Marie Telmányi dog i sine
erindringer, hvori hun beskriver hovedindtrykket af verdensdelen således:
»Det var en stor oplevelse at se Amerika og hele det liv der … Man kan sige, at
der var en mere åndelig frejdighed måske, men også en større materialisme.«54
Anne Marie Telmányi havde imidlertid ikke helt mistet rejselysten oven på
den lidet vellykkede ekspedition til Amerika, for i oktober 1924 ledsagede hun
sin mand og hans kollega til Spanien. Mens de turnerede, slog hun sig ned i
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Anne Marie Telmányi har forholdt sig
loyalt til indholdet i den græsk-romerske
myte om den unge Faeton, der ville have
rede på, om solguden Helios vitterlig var
hans fader. Som bevis herpå lovede Helios at imødekomme et hvilket som helst
ønske fra Phaetons side. Han ønskede at
få lov til at køre solgudens hestetrukne
vogn hen over himlen, og Helios måtte
følgelig opfylde sønnens ønske, vel vidende at det måtte ende galt. Faeton mistede
da også hurtigt kontrollen med det iltre
forspand, der kom for tæt på jorden og
satte den i brand. Med udsigt til jordens
undergang greb Jupiter ind med lyn og
torden, hvorved det løbske køretøj blev
standset. Men Faeton styrtede ned fra
himlen og endte livløs i en ﬂod. Ved dens
bredder sørgede hans søstre, som i det
samme forvandledes til træer og deres
tårer til rav. Anne Marie Telmányi har
både kompositorisk og farvemæssigt formået at skildre mytens dramatiske højdepunkt, nemlig i det øjeblik, da jorden
står i ﬂammer, og Jupiter griber ind.

21 · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Pan
og Syrinx. 1926/1927. Radering/akvatinte
bag glas, i træramme. Nettomål: 26,0 cm
× 31,2 cm. Bruttomål: 28,7 cm
× 33,5 cm. Betegnet (fn. tv., blyant): eget
Tryk 1927; (fn. th., blyant): udført 1926
AMT. Carl Nielsen Museet.
CNM/1984/1116.
Anne Marie Telmányi har i dette træsnit formået at skildre de to vigtigste scenerier i den dramatiske græsk-romerske
myte om den elskovslystne skovgud Pan,
der vil forgribe sig på nymfen Syrinx. Til
venstre på billedet ses Pan, der er lige ved
at indhente den ﬂygtende Syrinx. I sin
kvide beder hun guderne om hjælp. De
bønhører hende ved at forvandle hende
til siv. I højre del af fremstillingen optræder dels Syrinx’ forvandling og dels Pan,
der spiller på den ﬂøjte, han har sammensat af en serie rør fra sivplanten. Denne
særlige type ﬂøjte kendes både under
navnet panﬂøjte og syrinx. Ved hjælp af
den avancerede raderingsteknik, akvatinte, er det lykkedes Anne Marie Telmányi
at fremtrylle mange nuancer af gråt og
sort, som hun har sat op mod det hvide
papir. For yderligere at understrege dramatikken i myten har hun udtrykt sig i
et ekspressivt formsprog.

Burgos for at male de smukke omgivelser, men dér ﬁk hun også øjnene op
for den stedlige, maurisk inﬂuerede anvendelse af dekorative ﬂiser, hvilket
hun siden trak veksler på. Da hun året efter fulgtes med gemalen til Ungarn,
ﬁk hun skabt en del værker, blandt andet, som hun fortæller, »en meget omhyggelig udført kopi [af El Greco] fra museet i Budapest, som jeg desværre senere solgte.«55 I sommeren 1926 var Telményis sammen i Italien, hvor hun
blandt andet fordybede sig i den ældre kunst. Denne gang kopierede hun både
et byzantinsk og et tidligt ﬂorentinsk renæssancemaleri (23a-b) og var så tilfreds med resultateterne, at hun det følgende år viste dem på sin første separatudstilling. Værkerne blev ikke solgt og endte derfor på væggen hjemme hos
forældrene.56 Men hun ﬁk også skabt en del andre malerier under de sydlige
himmelstrøg.57
Sidst på året 1926 tog Anne Marie Telmányi nogle uger på studietur til
Paris, hvilket foregik for midler, hun blandt andre havde fået af sin fader.58 I
den franske hovedstad begyndte hun på et croquiskursus, men – som hun
skrev hjem – »Jeg skiftede om og gik over til ‘Akademi Moderne’ hos Puristerne, som de kalder sig. Det er meget rigtigt og interessant, synes jeg, at forenkle
Problemerne, men jeg selv kan ikke gøre de geometriske ‘construction et traduction’ [fransk for: konstruktion og tolkning], som de kalder det. Det sagde
jeg straks til [Fernand] Léger, som var lærer der. At jeg gerne ville sætte mig
ind i det, men havde aldrig prøvet det, og at jeg snarere interesserede mig for
Opbygningen, om man vil, i Tingene selv. Han gav mig fuld Frihed og talte
meget med mig.«59 Det var således kunstneriske udtryk, som blandt andre
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studiekammeraten Vilhelm Lundstrøm havde taget til sig fra sine ophold i
Frankrig, at Anne Marie Telmányi nu ﬁk et førstehånds kendskab til og forvaltede på sin egen måde.

Separatudstillingen, 1927
Studieturen til Frankrig samt de foregående og produktive ophold i udlandet
havde givet Anne Marie Telmányi så megen selvtillid, at hun nu turde binde
an med at arrangere sin første separatudstilling. Den fandt sted i februar 1927
i et par sale i Den Frie Udstillings bygning (24a-b), hvor hun viste 84 numre
omfattende malerier, tegninger, raderinger, fajancer, porcelæn og puder.60 Den
omfangsrige og bredspektrede udstilling gik godt, hvilket Carl Nielsen havde
følgende bemærkning til: »Søs Udstilling! Ja, det var virkelig meget overraskende! Billederne (circa 90) ser udmærket ud og hun har allerede solgt for
over 2000 Kr i 6 Dage.«61
Udstillingen blev desværre ikke begyndelsen til en fortløbende succes for
Anne Marie Telmányi, hvilket antagelig skyldtes, at hun ikke var lige så målrettet og energisk, som Axel Salto og andre af studiekammeraterne – og hendes forældre for den sags skyld – var det. Det nagede Anne Marie Carl-Nielsen,
der i et brev fra 1929 til sin mand trist konstaterede, at »Hun [Søs] var ked af
det. – Det er jo ikke morsom altid at skulle tilsidesættes.«62 Det var dog ikke
alt, der gik Anne Marie Telmányi imod. Således resulterede hendes engagement i graﬁkken i, at hun i perioden 1931-34 blev indvalgt som medlem af bestyrelsen for Graﬁsk Kunstnersamfund.

Dekorative arbejder i fajance, o. 1925 og 1940’erne
I oktober-november 1926 havde Anne Marie Telmányi for første gang deltaget
i en kunsthåndværkerudstilling, nemlig den censurerede udstilling, der fandt
sted på Kunstindustrimuseet (nu: Danmarks Designmuseum) i regi af Kvindelige Kunstneres Samfund. Anledningen var sammenslutningens 10-års jubilæum, som man generøst inviterede gæsteudstillere fra Norge og Sverige til
at medvirke i.63 Anne Marie Telmányi bidrog til udstillingen med et par fajancearbejder, inspireret af opholdet i Spanien, og blev glædeligt overrasket, da
en af forældrenes venner købte hendes »Fajanceplade«, der ifølge hende selv
var »en Del beundret og jeg synes den er ganske smuk.«64 Der er rettelig tale
om en bakke i fajance.65
På ovennævnte separatudstilling få måneder senere viste Anne Marie Telmányi ﬂere eksempler på dekorativ kunst, således en fajancetallerken og et
par skåle i samme materiale, dekoreret med mytologiske motiver. De var så
populære, for de blev solgt, inden udstillingen åbnede. Men hun viste også et
fajancefad med spanske motiver tillige med et testel i porcelæn samt et par
kanvasbroderede puder, sidstnævnte også med mytologiske motiver.66
Anne Marie Telmányi lagde derefter for en tid den dekorative kunst på hyl-
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22 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
I Hjemmet. Sidste halvdel af 1920’erne.
Radering. Nettomål: 10,5 cm × 15,5 cm.
Carl Nielsen Museet. CNM/1984/2755.
I sine erindringer har Anne Marie
Telmányi afbildet den tegning, der gik
forud for ovenstående radering. Mens
hendes forældre på den tegnede version
af I Hjemmet har ansigterne rettet mod
højre, tager de sig spejlvendt ud på raderingen. Mens tegningen må være udført
på det tidspunkt, da Anne Marie CarlNielsen arbejdede på busten af Vilhelm
Thomsen, nemlig i 1920-21, er det med
stor sandsynlighed først efter 1926, at
raderingen er blevet til, nemlig efter at
Anne Marie Telmányi nævnte år overtog
Axel Saltos presse. Motivet viser forældrene i skøn samdrægtighed, efter at
deres ægteskabelige krise var overstået i
1922.

den, men genoptog arbejdet hermed en snes år senere. Således dekorerede hun
omkring 1943 nogle fade med bibelske og mytologiske motiver på Kählers
værksted i Næstved,67 mens hun et par år senere – efter at være ﬂyttet til Rungsted – benyttede sig af muligheden for at få brændt sine arbejder i nærområdet. Det skete blandt andet på Nivaa Flisefabrik, i multikunstneren Olagous
værksted i Hørsholm og hos keramikeren Leo Enna i Virum, mens hun ﬁk en
lokal snedkermester til at fremstille borde til sine dekorerede fajancekakler.
Det er utvivlsomt i denne sammenhæng, at Anne Marie Telmányi ﬁk til opgave at skabe en ﬂisebelagt kamin til et kabinet på Fuglsang. Hovedmotivet
er her pastoralt og forestiller en lyrespillende hyrde (Orpheus eller David?)
mellem en ﬂok får på en slette, dette med henvisning til de mange musikalske
selskaber, der fandt sted på herregården (13a-c).68
På en separatudstilling på Charlottenborg i 1947 viste Anne Marie Telmányi
foruden malerier, akvareller og tegninger også ﬂere fajancefade og kakkelborde. Sidstnævnte arbejder var primært dekoreret med mytologiske og bibelske
motiver,69 der var udfærdiget på en sådan måde, at de ﬁk en kritiker til at anmelde udstillingen under overskriften »Ynde og Humør«; som en særlig pointe –understregede vedkommende – at »[J.F.] Willumsen under sit Besøg i København beundrede disse Arbejder.«70 På baggrund af denne positive respons
på disse fajancearbejder kan det undre, at Anne Marie Telmányi snart opgav
at arbejde videre hermed.
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Udsmykninger i encausto-teknik, 1930-40’erne
Carl Nielsen støttede som nævnt sin kunstneriske datter, når og hvor det
kunne lade sig gøre, således også i forbindelse med sin post som medlem af
bestyrelsen for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Der var nemlig
omkring 1930 sket det, at institutionen havde fået afslag fra Ny Carlsbergfondet på en ansøgning om tilskud til et orgel, begrundet i at man alene støttede
udsmykningsopgaver. Følgelig opfordrede Carl Nielsen datteren til at udarbejde et forslag til dekoration af konservatoriet. »Men – fortæller Anne Marie
Telmányi – »jeg blev afvist [af Ny Carlsbergfondet]. Da fader tog sig alt nær,
gik jeg til de dengang kendte malere Kresten Iversen, [William] Scharff, [Olaf]
Rude og Axel P. Jensen om hjælp. De gav mig en meget smuk anbefaling på
mine skitser, og jeg husker faders glæde. Men der gik politik i sagen, og trods
lærernes skrivelse for sagen, faldt den. Først efter faders død, henvendte man
sig indirekte til mig, og freskoerne blev gjorte med støtte af det Frants
Schwartzske legat.«71 Det skete i 1933-34 og resulterede i, at konservatoriets vestibule blev dekoreret med ﬁre store mytologiske fremstillinger omhandlende
musik. De var udført i en neo-pompejansk stil, som Søs kendte blandt andet
fra stuerne derhjemme hos forældrene på Frederiksholms Kanal.
Anne Marie Telmányi udførte denne, sin første udsmykningsopgave i den
ret usædvanlige encausto-teknik (italiensk for: voks), som maleren Rudolf
Rud-Petersen havde introduceret for de studerende på Kunstakademiet. Han
benyttede selv denne teknik i sine mange kirkeudsmykninger som alternativ
til traditionel frescomaling, hvilket Anne Marie Telmányi nu også eksperimenterede med i et par år. Hun forklarer, at det drejer sig om en art »Fresko
med marmorpudset Overﬂade; alle Porerne er … udfyldt, og Overﬂaden er derfor langt glattere end hos en almindelig Fresco. … der bruges Voksfarver, som
røres ud med en Sten – – en Blanding af Voks, Terpentin og Gummi. Naar
den Siden af Sagen … er i Orden, kommer saa Pladen, der pudses med Marmorstøv, og naar Farven saa er lagt paa, skal den brændes ind i Pladen i Pudsets sidste marmorpudsede Lag. Som sagt et møjsommeligt Arbejde, men ét,
der belønnes med virkelig Glæde i sidste Instans.«72
Anne Marie Telmányis udsmykning blev behørigt afsløret ved en festlighed
i juni 1934, og pressen beskrev hendes arbejde som »vistnok det største Udsmykningsarbejde, der nogensinde er blevet overdraget en Kvinde her i Landet.
To Aar blev der beregnet til deres Fuldførelse, men Fru Telmanyi er blevet færdig over et Aar tidligere end beregnet. Tilmed er Fremgangsmaaden ved Freskomaleriet overordentlig langsommelig og besværlig. … Alligevel bærer de
store smukke Malerier ikke det mindste Spor af det hastige Arbejdstempo.
Det er ﬁre kraftigt virkende Flader, lidt over to Meter i Højden, lidt under i
Bredden. Motiverne alluderer selvfølgelig til Musikkens Verden … .«73 Trods
pressens pæne ord om udsmykningen har eftertiden ikke vist den megen agtelse, for efter i en periode at være tildækket af plader er den siden blevet overmalet.74
Anne Marie Telmányi fortsatte nogle år senere sit arbejde med encaustoen
og viste i vinteren 1942-43 nogle værker, udført med denne teknik på Charlot-
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23a · Anne Marie Telmányi (1893-1983),
tilskrevet: Kopi efter byzantinsk Maleri.
(1926). Olie på pap, i prydramme. Nettomål: 24,5 cm × 25,5 cm. Bruttomål:
28,0 cm × 29,5 cm. Betegnet (reversen,
påklæbet oval mærkat med billede af
mandehoved med fuldskæg og hovedtøj
i form af en hætte): A. TEDESCHI E
FIGLI / POZZO STRADA (TORINO) /
MARCA CIMABUE. Carl Nielsen
Museet. CNM/1984/1488.
23b · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Kopi efter florentinsk maleri, »Il banchett di
Erode« (Italiensk for: Herodes’ fest).
(1925). Olie på træ, i sortmalet træramme
med gylden ornamentik. Nettomål:
27,0 cm × 34,5 cm. Bruttomål: 31,7 cm
× 39,0 cm. Betegnet (reversen, tv., blyant):
28 × 35 Telmanyi; (stempel): 6. Carl
Nielsen Museet. CNM/1984/1245.
Selv om det fortrinsvis var i uddannelsesmæssig sammenhæng, at kunstnere kopierede de gamle mestres arbejder,
fandt Anne Marie Telmányi sig ikke for
god til at gøre det længe efter at have
taget afgang fra akademiet. Under et
længere ophold i Italien sammen sin
mand i 1926 faldt hun blandt andet for
et par farverige malerier, et byzantinsk
og et tidligt ﬂorentinsk renæssancebillede, som hun kopierede. Det første forestiller Johannes Døberen, der døber Jesus
i Jordanﬂoden, mens et par engle ser til
fra ﬂodbreddens ene side og en tredje
engel knæler i vandet foran Jesus. Det
andet viser Salomes dans for kong Herodes; det ﬁndes på Pinacoteca Vaticana i
Rom (inv. nr. 24304). Anne Marie Telmányi viste begge værker på sin første separatudstilling i 1927.m Da de ikke blev
solgt, endte de hjemme hos forældrene.

35

24a · Thorvald Larsen, Berlingske
Tidende: Anne Marie og Emil Telmányi
hænger hendes malerier op på Den Frie Udstilling. (1927). Fotograﬁ. 16,5 cm × 23,1 cm.
Carl Nielsen Museet, u. inv. nr.
24b · Thorvald Larsen, Berlingske Tidende: Anne Marie Telmányis udstilling i Den
Frie Udstillings lokaler. (1927). Fotograﬁ.
17,0 cm × 23,2 cm. Carl Nielsen Museet,
u. inv. nr.
På blandt andet ﬂere udlandsrejser i
årene 1924-26 havde Anne Marie Telmányi fået produceret så meget, at hun
havde stof til at fylde et par sale i Den
Frie Udstillings bygning. På det ene foto
ses hun i højt humør under ophængningen sammen med sin mand. Til venstre
for kunstneren ses et par naturalistiske
malerier, nemlig et kvindeportræt og et
opstillingsbillede med frugter, mens de
tre malerier til højre – to bybilleder og et
kvindeportræt – er inspireret af den form
for kubisme, som blandt andre Johan
Rohde og Olaf Rude praktiserede omkring 1918-20. Det maleri, som Emil Telmányi holder, endte i dagligstuen hos
Carl Nielsens (47b). På det andet foto ses
en væg tæt behængt med kunstnerens
malerier.

36

tenborg. De begejstrede direktøren for Nordisk Droge- og Kemikaliefabrik i
en sådan grad, at han bestilte hende til at udsmykke sin virksomheds nye administrationsbygning i Ragnagade 9. Anne Marie Telmányi ﬁk hurtigt arbejdet fra hånden, og det blev omtalt således i dagspressen: »Da Fabrikken i stor
Stil fremstiller Apotekervarer, valgte Anne Marie Telmányi den klassiske
Asklepios-Myte som Motiv. Paa den største af Vægfelterne, der maaler ca. 160
× 200 cm, ser man Kentauren Chiron, der efter Sagnet opdrog Lægekunstens
Gud Asklepios.«75 Fabrikken eksisterer ikke længere. Udsmykningen ej heller.

Kunstneriske erindringer om Carl Nielsen, 1931-50’erne
Carl Nielsens død i efteråret 1931 var selvsagt et hårdt slag for familien, men
Anne Marie Telmányi havde alligevel overskud til at tegne sin far på hans
dødsleje og omsatte siden dette arbejde til en stor radering med apoteotiske
overtoner (25). Faderens bortgang ramte Anne Marie Telmányi dobbelt hårdt,
for den medførte på kort sig også, at hendes ægteskab gik itu. I de forudgående år havde Carl Nielsen tilsyneladende været det kit, der bandt Anne
Marie og Emil Telmányi sammen. Hun erindrede sig forholdet mellem sin
mand og sin fader således: »Der var et eget musikalsk liv mellem Emil Telmanyi og fader, ja naturligvis, vil man måske tænke, men det var alligevel mere
end naturligvis. Fader glædede sig nemlig over Telmanyis musikalske dygtighed og forståelse, og til gengæld beundrede Telmanyi fader grænseløst og
holdt af ham, og begge viste en uegennyttig kærlighed for at hjælpe hinanden
med råd og dåd, ligesom Emil efter faders død tappert har fremført hans violinkoncert ude i verden. Var de nu sammen, var de ofte som to drenge, og morede sig over barnlige ting ….«76
Knap ﬁre år efter Carl Nielsens død, nemlig i maj 1935, genså Emil Telmányi
sin tidligere og 12 år yngre elev, pianisten Annette Schiøler. De forelskede sig
og ville giftes så hurtigt, det kunne lade sig gøre, men først måtte han jo nødvendigvis blive skilt fra Anne Marie. I marts 1936 stod brylluppet, og godt et
år senere kom den første af parrets tre musikalske døtre til verden.77 Om sit
ægteskabs forlis fortæller Anne Marie Telmányi i sine erindringer blot: »Emil
Telmanyi og jeg gik hver vore veje, og jeg selv boede nu igen i det gamle værelse
[på Frederiksholms Kanal] med udsigt over tagene, hvor vi alle tidligere sad
julemorgen. Det var søvnløse nætter.«78
Omkring en snes år efter Carl Nielsens død ﬁk Anne Marie Telmányi igen
lejlighed til rent kunstnerisk at beskæftige sig med ham, idet hun deltog i den
åbne konkurrence om udsmykningen af den store hal i den nye tilbygning til
Odense Rådhus; konkurrencens bundne motiv skulle nemlig referere til Carl
Nielsens korværk, Fynsk Forår, fra 1921. Anne Marie Telmányi må, ligesom de
103 andre konkurrencedeltagere, være blevet overrasket – om ikke slemt skuffet – da det afsløredes, at vinderen var den autodidakte billedhugger Yan. Det
forhindrede hende imidlertid ikke i uopfordret at fremsætte et forslag til udsmykningen af den nye skole i Nr. Lyndelse. Denne skole, der stod færdig i
1960, bar nemlig hendes faders navn, hvorfor det syntes oplagt at forsyne den
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med scenerier fra Carl Nielsens barndom. Men idéen blev afvist, selv om Nr.
Lyndelse ﬁre år tidligere var blevet beriget med et lille museum for Carl Nielsen, hvorfor der således var god mening i lokalt at sætte endnu mere fokus
på den verdensberømte komponists liv og levned. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at museet var etableret af hans tre børn i samarbejde med
Odense Kommune for dermed at sikre, at det sidste af Carl Nielsens tre barndomshjem i området omkring landsbyen blev bevaret for eftertiden. Det stod
nemlig for at skulle rives ned i forbindelse med en vejomlægning, men blev
nu ﬂyttet nogle få meter for i 1956 at blive indviet under navnet »Carl Nielsens
Barndomshjem«.

Forholdet til moderen og Maren, 1936-45
Efter skilsmissen slog Anne Marie Telmányi sig som nævnt ned hos sin moder.
Det var imidlertid ikke ret længe, at de to kvinder kunne holde til at bo under
samme tag, for allerede i september 1936 pakkede Anne Marie Telmányi sine
ting og ﬂyttede ind i et lille hus, kaldet Strandlængen, i Gilleleje.79 Forinden
må det have føget med knoppede ord moder og datter imellem, idet Anne
Marie Carl-Nielsen lettere undskyldende skrev følgende til Anne Marie Telmányi: »Jeg var saa Ked af en Udtalelse Du kom med, jeg vil da ikke af med
Dig min egen kjære Søsse. Jeg synes slet ikke om at Du vilde leje et Hus ude i
Gilleleje, og vilde ikke kunde holde ud at tænke mig Dig siddende i de lange
Vinteraftener og Nætter derude alene.«80
Anne Marie Telmányi fandt nu ret hurtigt en mand at dele tilværelsen med,
men han var både for ung og for uansvarlig efter Anne Marie Carl-Nielsens
mening: »Hvad skal Du spilde Din Tid og Dit Talent paa en Mand, egoistisk
og uden Ansvar. Det er Synd for Dig, og er det ogsaa for ham. Han bliver aldrig
til noget, naar han ikke kommer ud og skal staa paa egne Ben. Og det vil siden
bebrejdes Dig dette. – En 25 aarig Mand der skal hænge i Dine Skørter og oven
i købet kommandere Dig og lade sig underholde af Dig. Dette er usundt og
uværdigt for Dig, og sandsynlig ogsaa for ham, og vil ødelægge ham og ogsaa
Dig … Tænk 5 Aar frem i Tiden. Kærlig Hilsen fra En der prøver at raabe Dig
op før Du glider ned af Skrænten«81 Meget tyder på, at forholdet mellem det
umage par ret snart ﬁk en ende. Siden engagerede Anne Marie Telmányi sig i
mindst endnu en mand, men hun giftede sig aldrig igen.
Forholdet mellem mor og datter bedredes efterhånden. Måske fordi Anne
Marie Telmányi forstod, at moderen gerne ville støtte hende. Det skete foruden økonomisk også med kunstneriske råd.82 Angående sidstnævnte, som
øjensynligt handlede om Høstakke (26), fortæller Anne Marie Telmányi: »Jeg
prøvede selv i denne tid [omkring 1942] at male landskabsbilleder, husker jeg,
og klagede over, at skyerne trækker op og forandrer lyset. Hun sagde blot:
‘Bryd dig ikke om det, hold endelig fast ved det første du oplevede, det, der
gjorde, du ville male det’.«83 Anne Marie Carl-Nielsen fulgte op med at spørge:
»Hvordan mon det gaar Dig, arbejder Du med Høstbilledet? Saa haster det
vist for nu gaar Høsten jo rask fra Hånden. – Sikken et dejligt Vejr.«84 Meget

38

25 · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Far på dødslejet. (1931). Radering på papir. Nettomål: 17,7 cm × 22,7 cm. Carl Nielsen Museet. CNM/1988/0209.
Anne Marie Telmányi både tegnede og udførte et par raderinger af sin fader, umiddelbart efter at han var død natten mellem den 2. og 3. oktober 1931. På dette enkle og
smukke arbejde skildrer hun Carl Nielsen på lit de parade i et symbolsk formsprog. Et
forklarelsens lys omkranser hans hoved og overkrop, mens baggrunden fortoner sig i
mørke. Kunstneren har detaljeret redegjort for faderens markante proﬁl, mens hans
overkrop, liljerne ved hans side samt sengelejet blot er antydet.

naturligt smittede de landlige omgivelser af på Søs’ motivvalg, efter at hun
havde bosat sig i Gilleleje. Landskabs- og blomstermalerier blev nu en del af
hendes repertoire foruden portrætter.
Undertiden kom Anne Marie Telmányi på længerevarende besøg hos sin
moder, ligesom datteren i visse sammenhænge anførte at have sit atelier på
Frederiksholms Kanal.85 Det var derfor oplagt, at hun benyttede muligheden
for at få sin moder til at sidde model for sig, hvilket resulterede i blandt andet
et par mindre prætentiøse portrætter. Men i anledning af moderens forestående 80-års fødselsdag gik Anne Marie Telmányi i gang med at male et repræsentativt portræt af hende. Som indledende studie hertil udførtes en kultegning i stor format (27a), mens det endegyldige resultat forelå i form at knæstykket af moderen iklædt en »røde trøje« (27b). Til begge kunstneres store
glæde erhvervedes dette værk til Charlottenborgudstillingens portrætsamling.86
Carl Nielsen-familiens trofaste husbestyrerinde Maren Hansen måtte også
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26 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Høstakke. (1942). Olie på lærred, opklæbet
på pap, i guldramme. Nettomål: 30,0 cm
× 33,0 cm. Bruttomål: 46,5 cm × 40,3 cm.
Betegnet (fn. th., brun farve): [ulæselig
signatur]. Carl Nielsen Museet. CNM/
1984/1078.
Det var, først efter at Anne Marie
Telmányi i 1936 var ﬂyttet fra hovedstaden og ud i landlige omgivelser, at hun
for alvor begyndte at beskæftige sig med
landskabsmaleri. Hun havde dog prøvet
kræfter med genren som ung (12) og
siden i forbindelse med sine rejser og ophold under sydlige himmelstrøg (24a).
I ovenstående høstbillede har hun grebet
motivet ret abstrakt an med brug af
korte, ﬂaksende penselstrøg, der harmonerer ganske ﬁnt med de hurtige skift i
lysets karakter en blæsende sensommerdag, da skyerne farer hen over himlen.

ﬁnde sig i at være model for Anne Marie Telmányi. Ligesom det lå ligefor at
skildre moderen iført klæder og med rekvisitter med reference til hendes metier, var dette også tilfældet, da Maren – som hele familien var på fornavn med
– skulle portrætteres. Hun blev derfor portrætteret med sit uundværlige, stivede, hvide hovedklæde og en køkkengenstand i hænderne (28). Ved siden af
de nævnte større oliemalerier udførte Anne Marie Telmányi også en række intime, akvarelmalede portrætter af sin moder og Maren, herunder ét, hvorpå
de to ældre kvinder en aftenstund sidder fredsommeligt sammen ved et bord
i dagligstuen og sysler med hver deres gøremål (29).
Selv om Anne Marie Carl-Nielsen var frisk, da hun i sommeren 1943 fejrede
sin 80-års fødselsdag, gik det senere på året ned ad bakke med hendes helbred.
Anne Marie Telmányi beretter, at »moder lå syg. Kræfterne ebbede langsom
ud … Udenfor rasede krigen på det sidste, og stadig kom lysglimt i moders
øjne, når hun hørte om, hvordan befrielsen nærmede sig.«87 Billedhuggeren
nåede dog ikke at opleve 2. Verdenskrigs afslutning, for hun døde den 22. februar 1945. Ligesom Carl Nielsen blev hun begravet »med stor tilslutning« fra
Frue Kirke og bisat ved sin mands side på Vestre Kirkegård.88 Forinden havde
Anne Marie Telmányi skildret sin sengeliggende moder i et stilfærdigt akvarelmalet billede (30).
Anne Marie Carl-Nielsens bortgang betød på mange måder en stor omvæltning i Anne Marie Telmányis liv. Billedhuggeren døde som en meget velhavende kvinde, hvorfor de tre børn hver arvede en stor sum, som for Anne
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Marie Telmányis vedkommende faldt på et tørt sted. For en del af arven – muligvis i form af et arveforskud – købte hun en nyere, stor villa på Margrethevej
7 i Rungsted, hvor hun indrettede sig med rigtig mange kunstværker og meget
indbo fra forældrenes hjem. Allerede en måneds tid efter moderens død havde
Anne Marie Telmányi fået den anerkendte funktionalistiske arkitekt, Mogens
Lassen, til at tegne en ateliertilbygning til villaen, således at hun kunne bo og
arbejde komfortabelt på samme adresse (31).89

Sene portrætter, 1945 ff.
Som nævnt havde Anne Marie Telmányi siden barndommen malet selvportrætter, mens hun under og efter sin uddannelse ofte portrætterede sine nærmeste, herunder ﬂere af forældrenes venner. Således sad Bodil Neergaard
model for hende i 1940,90 Olivia Holm-Møller i 1941 og i 1943, mens J.F. Willumsen og hans tredje kone, Mme. Bourret, lagde ansigter og kroppe til et
dobbeltportræt i 1948. Arbejdet med disse mange con amore-portrætter havde
skærpet Anne Marie Telmányis evner inden for genren, hvorfor der efterhånden tilﬂød hende en lind strøm af bestillinger på portrætter, ikke blot fra venner og bekendte, men også fra kunst- og kulturpersonligheder samt personer
inden for det private erhvervsliv. Da man i anledning af Anne Marie Telmányis
75-års fødselsdag i 1968 arrangerede en retrospektiv udstilling med hendes
værker på Fyns Stifts Kunstmuseum (nu: Brandts), skete det under ledsagelse
af et lille katalog med en tekst, forfattet af ingen ringere end professor i kunsthistorie, dr.phil. Christian Elling. Han havde året før fået malet sit portræt af
hende, og det blev vist sammen med 48 andre af kunstnerens kontrafejer foruden enkelte selvportrætter.91 Elling giver følgende karakteristik af Anne
Marie Telmányi som person og kunstner: »Fru Telmanyi er jo et meget levende
og intenst Menneske, hun siger mange træffende, morsomme, stundom ogsaa
let maliciøse Ting, paa en impulsiv, en springende Maade, dog altid med en
kontinuerlig, indre Melodi. Saaledes maler hun ogsaa. … Hvorledes Portrættet
bliver til, er gaadefuldt. Men dets Liv, dets ustadige Ligevægt, skyldes naturligvis Kunstnerindens nervøse Sikkerhed. Bag det ﬂimrende virker et artistisk
Intellekt, som ganske nøjagtigt véd hvad det vil. Hun murer ikke Billedet op i
en metodisk Skiftegang. Hun fanger Modellen som en snart meget hurtig og
ﬂaxende, saa langsomt kredsende, iagttagende og lyttende Rovfugl – en umaadelig elskværdig Rovfugl, det maa siges.«92 Elling var ikke alene om at være tilfreds med sit portræt, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
værdsatte det også og erhvervede det sidenhen. På dette, landets fornemme
portrætgalleri er Anne Marie Telmányi desuden repræsenteret med et portræt
af sin fader fra 1922 (16) – nemlig dét, som Fürstenberg ikke ville have – to af
sin moder fra henholdsvis 1941 og 1942 (27b) samt et portræt af Niels Viggo
Bentzon fra 1961. Det skal nævnes, at en af kritikerne i sin anmeldelse af den
retrospektive udstilling erklærede, at Anne Marie Telmányi var »en storartet
portrætmaler«.93
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27b · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Anne Marie Brodersen. 1942. Olie på lærred, i guldramme. Nettomål: 105,0 cm
× 89,5 cm. Betegnet (fn. th., sort farve):
AMT 1942. Gave 1997 fra Charlottenborgudstillingens portrætgalleri til Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Inv. nr. 9096.
På det endegyldige fødselsdagsportræt er Anne Marie Carl-Nielsen iført
et festligt skrud bestående af en pæn
sort kjole med hvid kniplingskrave og
-tørklæde samt en pompøs perlekæde
under en orangerød trøje eller kittel.
Anne Marie Telmányi har tillige gjort sit
bedste for at fastholde moderens i ungdommen så karakteristiske gyldne hår
og blå øjne. Begge dele lyser sammen
med hendes lyse ansigt op på baggrund
af den ﬂammede, okseblodsrøde baggrund. Dette repræsentative portræt
vakte da også opmærksomhed, da det
blev udstillet på og købt af Charlottenborg, hvorfra det i 1997 er blevet overdraget til portrætsamlingen på Frederiksborg Slot.

27a · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Anne Marie Carl-Nielsen. 1942? [årstallet delvis
skjult bag rammen]. Kul på papir bag glas, i træramme. Nettomål: 82,5 cm × 68,5 cm.
Bruttomål: 94,0 cm × 80,0 cm. Betegnet (fn. th., kul): AMT 1943. Betegnet (reversen,
opklæbet seddel, med kul): 3 1959 Anne Marie Telmányi (stempel): Udstillet i Kunstforeningen København 1968. Kat. Nr. (stempel); Udstillet i Fyns Stifts Kunstmuseum
3-25 Marts 1968. Kat. Nr. Carl Nielsen Museet. CNM/ 1984/1061.
Det var sandsynligvis i anledning af Anne Marie Carl-Nielsens forestående 80-års
fødselsdag, at hendes kunstneriske datter malede et repræsentativt portræt af hende.
Anne Marie Telmányi gik ved denne specielle lejlighed usædvanlig grundigt til værks,
for hun udførte først denne kultegnede skitse i omtrent samme format som det endegyldige oliemalede portræt (27b). Anne Marie Carl-Nielsen er på dette knæstykke
iklædt en kjole under den åbenstående trøje eller kittel og holder et skrabejern i den
ene hånd som symbol på sin metier som billedhugger i den ene hånd.
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29 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Mor og Maren i Lampelys. 1943. Akvarel
på papir, opklæbet på karton, bag glas i
træramme. Nettomål: 23,5 cm × 30,5 cm.
Bruttomål: 32,0 cm × 39,0 cm. Betegnet
(fn., blyant): Mor og Maren i Lampelys.
1943. AMT. Carl Nielsen Museet. CNM/
1984/0933.
Anne Marie Telmányi har i denne
pænt store akvarel skildret sin moder og
Maren, mens de en mørk vinteraften sidder inden døre og hygger sig i skæret fra
bordlampens lys, optaget af hver deres
gøremål. Ganske pudsigt har begge kvinder beholdt deres hovedtøj på, selv om
de på dette fremskredne tidspunkt begge
må have overstået dagens dont. Anne
Marie Telmányi har fået den fredfyldte
og samdrægtige stemning frem ved at
lade det varme skær fra lampen oplyse
de to personer, mens rummet omkring
dem fortoner sig i mørke.

30 · Anne Marie Telmányi (1893-1983):
Portræt af Anne Marie Carl-Nielsen. (1945).
Akvarel på papir, opklæbet på papir, bag
itugået glas i guldramme. Nettomål:
27,5 cm × 45,5 cm/33,0 cm × 49,0 cm.
Bruttomål: 36,5 cm × 52,5 cm. Carl
Nielsen Museet. CNM/1984/0947.

28 · Anne Marie Telmányi (1893-1983): Maren. Også benævnt: Maren med kop.n 1943. Olie på
lærred, i bronzeret træramme. Nettomål: 73,5 cm × 61,5 cm. Bruttomål: 71,0 cm × 79,0 cm.
Betegnet (fo. th., sort farve): AMT 1943; (reversen, på blændrammen, fo. th., fortrykt mærkat):
8/1968 (sort pen): 157 Anne Marie Telmanyi; (reversen, stemplet): Udstillet i Kunstforeningen
København 1968. Kat. Nr. 18. Udstillet i Fyns Stifts Kunstmuseum 3-25 Marts 1968. Kat nr. 18.
Carl Nielsen Museet. CNM/1984/1031.

Mens Anne Marie Telmányi har
skildret sin fader på lit de parade (25),
har hun malet sin moder, mens denne
på sine gamle dage døser hen eller sover
under det lange sygeleje, der førte til
hendes død i 1945. Med de lyse og laserende vandfarver har kunstneren indfanget den skrøbelige situation, da
håbet om, at moderen skulle komme
sig, synes at ebbe ud.

Husbestyrerinden Maren Hansen havde siden sin ansættelse i 1904 været det faste holdepunkt i Carl Nielsen-familiens hjem. Bortset fra i de korte perioder, da hun ferierede derhjemme på Fyn, stod hun altid på pinde for Carl Nielsen-parret, deres børn og deres mange
gæster. Maren var først og fremmest kogekone, hvorfor Anne Marie Telmányi har portrætteret hende med det uundværlige stivede, hvide hovedklæde. Maren fungerede imidlertid også
som dørvogter i den forstand, at hun ikke lukkede nogen ind, dersom hun mente, at Carl
Nielsen havde brug for ro. Men hun stod også bi, da Anne Marie Telmányi trængte til trøst i
forbindelse med sin skilsmisse. Marens valgsprog synes at være »I Morgen skinner Solen
igen.«o På maleriet synes hendes ansigt at stråle om kap med solen.

44

45

De sene år, 1945-60’erne
I sine sene år beskæftigede Anne Marie Telmányi sig foruden med portrætter
i stadig højere grad med landskabsmaleri, sidstnævnte i udpræget grad i form
af akvareller. De landskabelige motiver fandt hun i omegnen af Fuglsang, hvor
hun stadig kom på besøg hos den nu aldrende Bodil Neergaard, men også på
Møn, hvor hun i alle tilfælde siden begyndelsen af 1950’erne jævnligt ferierede
og sidst i 1950’erne købte et sommerhus i Råbylille.94 Anne Marie Telmányi
hjembragte også serier af akvarelmalede landskabsbilleder fra sine rejser til
Italien i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne samt fra Grækenland i 1955. Disse mindre arbejder viste hun først og fremmest på udstillinger på Charlottenborg, men en enkelt gang også på Fuglsang, nemlig i 1972
i forbindelse med afholdelse af en musikuge på herregården, der efter Bodil
Neergaards død var omdannet til et refugium.95 Anne Marie Telmányi udstillede undertiden sammen med en eller et par kvindelige kolleger, herunder
studiekammeraten Else Schrøder, der i 1915 tog sin mand, Ivar Rosenbergs
navn (det var ham, som Anne Marie Telmányi i sin pure ungdom havde forelsket sig i) for kort efter hans død i 1927 at gifte sig til efternavnet Vogel-Jørgensen.96
Da Anne Marie Telmányis sommerhus på Møn lå i nærheden af kunsthandler Christian Theedes bolig og galleri, Villa Aurora ved Stege, viste hun
fra tid til anden sine værker dér på små separatudstillinger, ligesom hun fra
og med 1967 ofte udstillede i regi af den nystiftede sammenslutning af kvindelige kunstnere, Auroragruppen. Men Theedes galleri ﬁk også betydning for
andet og mere end formidlingen af Anne Marie Telmányis kunst, for dér
mødte hun nemlig den mand, der kom til at sætte kulør på den sene del af
hendes liv. Der er tale om den på alle måder farverige kunstner Carl Latimer,
der blev sat i verden i 1924 af dansk-irske forældre på den tidligere danskejede
vestindiske ø, St. Criox. Efter at have været politibetjent i New York, bokser
og skuespiller i Italien samt optrådt i musicals i London studerede Latimer
på kunstakademier rundt om i Amerika og Europa, hvorefter han viste sine
malerier og skulpturer tilsvarende bredt,97 inden han kom til Danmark og i
1971 slog sig ned hos Anne Marie Telmányi i Rungsted.98 Det umage par vakte
opsigt, også når de udstillede sammen, som tilfældet var på Charlottenborg i
1971 (32) og på Den Frie to år senere.99 I forbindelse med sidstnævnte udstilling
skrev pressen blandt andet, at de var »som nat og dag« med henvisning til, at
han var mørklødet og hun lyshudet. Man noterede sig også, at de rent kunstnerisk udtrykte sig væsensforskelligt: »Hun er naturalist med portrætter som
speciale. Han er ekspressionist med handlingsmættede motiver, bl.a. med politisk anstrøg ….«100 Men det var og blev forskellene i alder, højde og drøjde
samt etnicitet, der virkede frapperende. Men det kunne de to kunstnere ikke
tage sig af, da de kom godt ud af det med hinanden. Blandt andet portrætterede han hende (33). Hvor længe det varede, står uklart. Men forholdet synes
at være kølnet i årene fra 1979 til 1982, idet Anne Marie Telmányi successivt
ændrede sit testamente med hensyn til, hvor meget hun ønskede Latimer skul-
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31 · Pressefotograf John Jørgensen: Anne Marie Telmányi i sit atelier i villaen på Margrethevej 7 i Rungsted. Ca. 1950. Fotograﬁ. 17,5 cm × 23,7 cm. Carl Nielsen Museet. U.inv. nr.
Anne Marie Telmányi ses her i sit atelier i villaen i Rungsted, hvor hun er i færd
med at male en mytologisk sceneri af en nereide, der sejler af sted på ryggen af en
delﬁn. Yderst til højre på fotoet ses en stor gliedermannlignende ﬁgur (en dukke med
bevægelige led), som er anbragt i samme position som kvindeﬁguren på malerens lærred. Omkring kunstneren ses en række igangværende arbejder, herunder et portræt
samt et par statuetter, skabt af andre kunstnere, foruden en gipsafstøbning af et antikt
kvindehoved.

le arve. I 1979 stod han til at få hendes hus på Møn med indbo; i januar 1982
var han betænkt med 30.000 kr., mens han ifølge hendes sidste vilje fra november 1982 blot skulle have 6.000 kr.101 Da boet blev opgjort efter hendes død,
boede Latimer i Frankrig.102
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32 · Ubekendt fotograf: Carl Latimer og
Anne Marie Telmányi på deres fælles udstilling på Charlottenborg i 1971. (1971). Fotograﬁ.12,4 cm × 17,2 cm. Odense Bys
Museer. U.inv.nr.
Maleren og billedhuggeren Carl
Latimer, der var født på St. Croix, kom
til Danmark antagelig i slutningen af
1960’erne, hvor han blev gode venner
med Anne Marie Telmányi. De to kunstnere udstillede deres værker sammen på
mindst et par udstillinger til trods for, at
de på alle måder syntes at være væsensforskellige.

33 · Carl Latimer (født 1924): Anne Marie
Telmányi. Begyndelsen af 1970’erne. Gips,
relief på cirkulær gipsplade. Diameter:
60,0 cm. Bruttohøjde: 12.0 cm. Betegnet
(avesen, fn., indridset): Carl Latimer.
Carl Nielsen Museet. CNM/ 1984/1133.
Den dansk-vestindiske billedhugger
og maler m.m. Carl Latimer og Anne
Marie Telmányi mødtes antagelig i slutningen af 1960’erne, blev meget gode
venner og udstillede sammen et par
gang. Latimer udførte engang, antagelig
i begyndelsen af 1970’erne et portræt af
veninden i form af en tondo, som han
forærede hende et eksemplar i gips af.
Der er tale om et lettere ekspressivt værk,
hvori Latimer ikke lægger skjul på, at
Anne Marie Telmányi er blevet en ældre
kvinde.

Sidste udstilling og død, 1983
I anledning af sin forestående 90-års fødselsdag i 1983 arrangerede og bekostede Anne Marie Telmányi – med assistance af Christian Theede – en vandreudstilling med egne værker med henblik på visning på lokaliteter, der
havde spillet en rolle i hendes liv, nemlig hovedstadsområdet, hvor hun var
født og havde boet størstedelen af sit liv, på Fyn, hvor hendes fader stammede
fra, og Sønderjylland, hvor hendes moder havde sine rødder.103 Anne Marie
Telmányi døde imidlertid den 17. april 1983, hvorfor udstillingen i forbindelse
med visningen på Fyns Stifts Kunstmuseum ændrede karakter og blev til en
mindeudstilling.
Ved sin død var Anne Marie Telmányi en ret velhavende kvinde. Foruden
villaen i Rungsted og sommerboligen på Møn var hun også i besiddelse af en
del i værdipapirer, ligesom hun tjent noget gennem sit eget arbejde. Efter søsterens død i 1974 må den barnløse Anne Marie Telmányi for alvor være begyndt at overveje, hvordan arven efter hende skulle forvaltes. Fra Odense Bys
Museers side gjorde man sit bedste for på høﬂigt vis at holde hende fast på
løftet om at testamentere indboet efter forældrene med henblik på etablering
af et par mindestuer eller et museum for det kendte komponist- og billedhuggerpar i den fynske hovedstad. Men hun skiftede kurs, hvad museet, Latimer
og andet angik, hvilket fremgår i de tre testamenter, hun nåede at få udfærdiget fra 1979 til 1982. Museet endte dog med at blive betænkt generøst.
Anne Marie Telmanyi var i sine sidste år også i syv sind med hensyn til,
hvordan og med hvor meget hun ville betænke sine kvindelige kolleger med.
Mens hun i 1979 ville stifte både et legat til kvindelige kunstnere over 50 år og
ét til Kvindelige Kunstneres Samfund, satsede hun i januar 1982 en fond i sin
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mors og eget navn, men endte i november samme år med at beslutte sig for
en fond, der »hvert år skal yde støtte til kvindelige Kunstmalere over 40 år«,
hvilket skulle ske under overskriften »Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsen’s Fond«, dette til trods for, at hun jo slet og ret var døbt »Nielsen«.104
I sit testamente bestemte Anne Marie Telmányi, at hun – ligesom broderen
Hans Børge – ville begraves ved siden af forældrene på Vestre Kirkegård, og
det blev hun.

Sammenfatning
Som datter af Carl Nielsen-parret voksede Anne Marie Telmányi (født Nielsen)
op i et hjem, der emmede af billedkunst og musik. Da hun havde talent for
at tegne og male, lå det lige for, at hun skulle tage en uddannelse på Kunstakademiet. I 1909 søgte hun som knap 16-årig ind og blev optaget på institutionens maleskole. I 1916 meldte hun sig som deltager i akademiets guldmedaljekonkurrence og ﬁk den lille guldmedalje. Året efter debuterede hun.
Vejen skulle således være banet for en strålende karriere, men sådan gik
det nu ikke, muligvis fordi Anne Marie Telmányi var usikker grundet de store
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forventninger, alle havde til hende i kraft af hendes berømte forældre. I 1915
forelskede hun sig i den ungarske violinist Emil Telmányi. Tre år senere blev
de gift og bosatte sig i Budapest, hvor det var tanken, at hun skulle forene
husmoderforpligtigelsen med et kunstnerisk virke. Da parret ikke befandt sig
godt i det krigshærgede land, returnerede de ret hurtigt til København. For
Anne Marie var det svært at gøre sig gældende rent kunstnerisk efter hjemkomsten. Det var således først i 1927, da hun for egen regning foranstaltede
sin første større udstilling, at hun ﬁk en vis succes.
Til trods herfor blev udstillingen ikke begyndelsen til en glorværdig karriere, muligvis fordi hun spredte sig over for mange kunstgenrer (maleri,
graﬁk og kunsthåndværk) og var for springende i sit udtryk, idet hun svingede
mellem et lettere ekspressivt og et kubistisk formsprog, som undertiden drev
over i det poetisk-naturalistiske. Carl Nielsen gjorde, hvad han kunne for at
holde datteren til ilden. Han bestilte hende til at formgive ﬂere af titelbladene
til sine musikalske udgivelser, ligesom han sad model for hende. I kraft af sin
bestyrelsespost lykkedes det ham at få skubbet datteren i gang med hendes
første udsmykningsopgave, nemlig i vestibulen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Efter i 1934 at have fået en hæderlig anmeldelse for dette
arbejde gik der hen ved ti år, inden der igen var bud efter hende til en lignende
opgave, nemlig for Nordisk Droge- og Kemikaliefabrik. I begge tilfælde skildrede hun mytologiske emner i en neo-pompejansk stil med brug af den herhjemme sjældent anvendte, besværlige ecausto-teknik.
Anne Marie Telmányi, der på ovennævnte udstilling havde vist eksempler
på dekorationer primært på fajance, genoptog i midten af 1940’erne dette dekorative arbejde med succes, men opgav det nogle år senere. Det skyldtes muligvis, at hun efterhånden havde opnået anerkendelse som portrætmaler.
Mens hun i sine unge dage con amore havde skabt mange portrætter af sine
nærmeste, tilﬂød der hende nu bestilling på portrætter fra blandt andre en
del kunst- og kulturpersonligheder samt erhvervsfolk.
I forbindelse med et par studierejser til Italien og Grækenland omkring
1950 og efter nogenlunde samtidigt at have anskaffet sig et sommerhus på
Møn begyndte Anne Marie Telmányi at beskæftige sig med landskabsmaleri,
primært i form af akvareller. Hun viste jævnligt sådanne nye arbejder på udstillinger, fortrinsvis på Charlottenborg, mens man hædrede hende med en
stor retrospektiv udstilling på Fyns Stifts Kunstmuseum i 1968 i anledning af
hendes 75-års fødselsdag. Som optakt til sin forestående 90-års fødselsdag i
1983 arrangerede Anne Marie Telmányi en vandreudstilling med egne værker.
Den endte imidlertid med at få karakter af en mindeudstilling, idet hun døde
kort efter sin runde fødselsdag.
Anne Marie Telmányis liv og virke var i høj grad præget af, at hun var barn
af berømte forældre. De, hun selv såvel som omverdenen stillede følgelig høje
forventninger til hende, hvilket ikke var let for hende at leve op til. På sin side
benyttede hun sig – meget forståeligt – heraf ved som ung at bruge efternavnet
»Carl Nielsen«, selv om hun var døbt Nielsen. Senere føjede hun ofte »f. Carl
Nielsen« til sit ægteskabelige efternavn. I forbindelse med anmeldelser af hen-
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des udstillinger og udsmykninger gjorde pressen derfor også en del ud af at
nævne hendes herkomst.
Denne stedse nærværende bevidsthed om sine berømte forældre foranledigede Anne Marie Telmányi til på sine ældre dage at vie en stor del af sin tid
og energi på at holde mindet om dem i hævd. Således involverede hun sig
sammen med sine søskende i 1956 i etableringen af Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse. Som opfølgning herpå indgik hun og søsteren i 1964 (broderen var død i 1957) en aftale om, at de ville testamentere hver deres del af
indboet fra forældrenes hjem til Odense Kommune, dersom man oprettede
et museum for Carl Nielsen-parret. Mens Irmelin Eggert Møller ikke indfriede
sit løfte, stod Anne Marie Telmányi ved sit. Således blev Carl Nielsen Museet
indviet i 1988, fem år efter testators død.
I 100-året for sin faders fødsel, det vil sige i 1965, udgav Anne Marie Telmányi bogen Mit barndomsliv. Erindringer om Anne Marie og Carl Nielsen skrevet af
deres datter, mens hun i 1979 publicerede biograﬁen om sin moder under titlen
Anne Marie Carl-Nielsen. Ved sin død i 1983 efterlod Anne Marie Telmanyi sig
værdier for en net sum, som hun testamenterede til en fond, der i hendes navn
ﬁk til formål at støtte modne kvindelige billedkunstnere.105
Anne Marie Telmányis eftermæle endte med at blive knap så glorværdigt
som anført af Christian Elling og kritikerne i tilknytning til hende retrospektive udstilling. I forbindelse med at boet efter hende skulle afhændes, konstateredes det, at »Anne Marie Telmányis … arbejder – desværre – ikke [er] i høj
kurs, hvilket bl.a. dokumenteres af, at A. Bruun Rasmussen og andre ‘etablerede’ kunstauktioner afstår fra at bringe dem under hammeren.«106 Omtrent
sådan har holdningen til hendes værk været lige siden. Derfor er hun foruden
på Carl Nielsen Museet kun repræsenteret med værker på Brandts (tidligere
Fyns Kunstmuseum), Fuglsang Kunstmuseum, Kvindemuseet og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Hun nåede at udføre nogle få
udsmykningsopgaver, hvoraf kun paneludsmykningen i biblioteket på Fuglsang og frescomalerier i den oprindeligt tilhørende Toreby Kirke, fra 1957, stadig er intakte.107
Anne Marie Telmányi opnåede at få tildelt følgende udmærkelser: i 1929
Oluf Hartmanns Legat, i 1932-35 Frans Schwartz’ Legat (til arbejdet med udsmykningen af Det Kongelige danske Musikkonservatoriet), i 1941 Emma Bærentzens Legat og i 1957 Tagea Brandts Rejselegat.
Hvad angår Anne Marie Telmányis privatliv, skal det nævnes, at hun i 1936
blev skilt fra Emil, der havde fundet en anden. Anne Marie Telmányi, der var
barnløs, giftede sig ikke igen, men fornøjede sig fra tid til anden med skiftende mænd.
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