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Ny klassisk forårsudgivelse byder på velgørende klaverstykker fra den danske 

komponist Victor Bendix 

Den danske komponist, pianist og dirigent Victor Bendix (1851-1926) spillede en 

betydelig rolle i musiklivet før og efter år 1900. Som person var han temmelig 
kontroversiel, radikal og rapkæftet, ligesom han var involveret i flere amourøse 

skandaler. Han har været noget overset, men er her i begyndelsen af 2021 kommet i 
vælten efter to markante udgivelser, dels en fin anmelderrost biografi af Jens Cornelius 

i Forlaget Multivers' serie "Danske komponister", dels en dobbelt-cd med et rigt udvalg 

af Bendix' klavermusik, fint fortolket af Isabel Carlander i optagelser fra 2002 og 2003. 

Vi bliver præsenteret for adskillige buketter af klaverstykker, heriblandt komponistens 

opus 1, "Fünf Clavierstücke", som han komponerede i begyndelsen af 1870'erne, det 

vidtfavnende "Album", opus 22, og ikke at forglemme hans klaversonate i g-mol, opus 
26, som blev komponeret i 1896. Desuden kan man glæde sig over den medfølgende 

booklet, der meget naturligt har tekst af Jens Cornelius og bringer et par røverhistorier 
om Bendix – ovenikøbet sandfærdige. Mere relevant er måske oplysningen om, at den 

unge Bendix var på sit livs første udlandsrejse i 1872. I Bayreuth overværede han, at 

Wagner nedlagde grundstenen til sit nye festspilshus, og takket være en anbefaling fra 
Niels W. Gade fik han lejlighed til at overvære Wagners arbejde med indstuderingen af 

Beethovens 9. symfoni, der blev spillet ved indvielsen. Et af de musikhistoriske 

øjeblikke, hvor man gerne ville have været den berømte flue på væggen. 

Det forhold, at Bendix har været noget af en vild krabat, afspejler sig ikke i hans musik, 

sådan som den fremtræder på denne dobbelt-cd. Tværtimod er der tale om en næsten 
old school-stil uden alt for megen kant – men alsidigheden, det professionelle håndelag 

og idérigdommen er ikke til at tage fejl af. 
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