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Sikre eller sandsynlige danske ballademelodier i håndskrifter eller tryk for 
1814 er trods generationers interesse derfor meget fåtallige. Den nyeste 
mönstring i Nils Schiorrings indledning til Danmarks gamle Folkeviser 
(DgF) XI bringer kun tallet op på 17 numre.1 Femte bind af Udvalgte 
danske Viser fra Middelalderen (Udv.da.VL), der forst og fremmest er 
knyttet til Rasmus Nyerups navn, og som i 1814 udkom med ca. 125 me
lodier til de fire föregående binds tekster, blev en åbenbaring og den faste 
grundvold for alt senere melodistudium i Danmark.2 Lidt aeldre og lidt

1. Danmarks gamle Folkeviser XI: Melodier, udgivet af Thorkild Knudsen, Svend Nielsen, Nils 
Schierring (Universitets-Jubilceets danske Samfund, publ. nr. 459 s) 1976, s. *11-*15.

2. Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; efter A.S. Vedels og P. Sy vs trykte Udgaver og efter 
haandskrevne Samlinger udgivne afNyerup og Rahbek. 5 te Torne. K/obenhavn, 1814.
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storre var den danske udgave også end den svenske af Geijer og Afzelius, 
der til gengaeld imodekom publikum ved at have nogle af melodierne ud- 
sat for klaver af Fr. Haeffner. Kort efter udkom Peter Grönlands haefte 
med klaversatser til viser fra den svenske udgave. Derimod skal vi i Danmark 
helt frem til 1840-42, for Weyse leverede sine tilsvarende to gange 50 ud- 
saettelser af Nyerups melodier og en del senere indsamlede.3 
Det er stort set glemt, at F.L.Ae. Kunzen allerede i 1816 udgav et udvalg af 
de Nyerup’ske ballademelodier i klaverudsaettelser. Peter Grönlands kuriöse 
tostemmige satser havde ganske vist en lille prioritet, men kun enkelte af 
dem blev trykt.4 At Kunzens udsaettelser blev glemt af eftertiden, skyldes

3. Svenska folk-visor från forntiden, samlade og utgifne af Er. Gust. Geijer och Arv. Aug. Afzelius, 
I-III m. melodihaefter, Sthlm. 1814-16. P. Grönland:/!Ite schwedische Volks-Melodien gesamm- 
letvon Geijer och Afzelius, fur das Piano-Forte harmonisch bearbeitet, Kbh. 1818. Halvtfedsinds- 
tyve gamle Koempevise-Melodier harmonisk bearbeidede af C.E.F. Weyse, I-II, 1840-42.

4. Se P. Grönlands anmeldelse af Udv.da.Vi. og Svenska folk-visor i (Leipziger) Allgemeine musika- 
lische Zeitung 28.8. 1816, sp. 593-99 med bilag nr. 6-7 og Erik Dal:Nordisk folkeviseforskning 
siden 1800, 1956, s. 57.
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nok isaer, at de skjuler sig i et uanseligt lille haefte i tvaerformat, 9 x 1 5  cm, 
udgivet sammen med og lejlighedsvis indbundet med L.C. Sanders Auswahl 
altdänischer Heldenlieder und Balladen mit durchgängiger Riicksicht auf die 
Musik metrisch ubersetzt. Versuch und Probe, der udkom som Taschen- 
buch fur Freunde altnordischer Musik und Poesie, Kopenhagen 1816. 
Kunzens og Sanders hasfter er antagelig trykt i et lille oplag, hvoraf storste- 
delen endda må vaere gået til Tyskland, ihvertfald er de så ekstremt sjaeldne, 
at denne artikels ene forfätter trods 30 års samlerinteresse kun er stodt på 
dem et par gange.5
Vi har derfor fundet det rimeligt at gore dette lille bidrag til den dansk-ty- 

ske folkeviseromantik tilgaengeligt for videre kredse ved at facsimilere hele 
Kunzens haefte og knytte nogle få kommentarer dertil.

5. Melodihaeftet separat én gang, bogen (i gammelt privatbind) med vedhseftet melodihaefte én 
gang (antikvarkob, nu i Erik Dals Samling, Odense Universitetsbibliotek) og bogen uden melodi
haefte med dedikation fra Sander til Ingemann i litografisk trykt kartonnage afvigende fra Det 
kongelige Biblioteks eksemplarer (antikvarudstillingskob, tilhorende forlagsdirektor Bent W. 
Dahlström).
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Melodihasftet har iovrigt en vis boghistorisk interesse ved hverken at vaere 
typesat som Udv.da. Vi. s melodier eller kobberstukket som så mange andre 
samtidige noder, men litograferet af Heinrich Wenzler i den korte tid 
denne fattige tyskfodte kobberstikker havde kunnet rose sig af at vaere 
Danmarks eneste litograf i årene 1811-15. Teknikken havde han laert hos 
opfinderen selv, A. Senefelder, i Miinchen.6
Til belysning af sporgsmålet om tekstemes og musikkens udgivelsestids- 
punkt skal anfores folgende brev fra Sander til Nyerup, jaevnfort med den 
omstaendighed, at C.C. Lose fik litografprivilegium 1.7. 1815, delte det med 
Wenzler fra 8.11. s.å. og fortsatte alene fra 6.4. 1816:

Hoistaerede Herr Professor!
Min Raadgiver og Veileder!
Tilgiv, at jeg har vovet, at tilegne Dem mit Forsog. Taknemmelighed vil
undskylde mig. Musiken er endnu ikke faerdig: i sin Tid skal den folge

>. Se Kristian Gronborg: ”Tidlige litografiske tryk i Danmark” , i : Bogvennen 1974-76,4 , s. 89-96 
(uddrag af eksamensarbejde, tilgaengeligt i Danmarks Biblioteksskoles bibliotek).
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efter. Men jeg iler, at sende Dem Bogen, forend nogen Andre faaer 0ie 
derpaa. Tag Dem nu af et Barn, der skylder Dem saa stor en Deel af 
sin Opdragelse!

^rbodigst.
Den 21 November, 1815 Sander7

I november 1815 forelå altså Sanders oversaettelser faerdigtrykt, Kunzens 
melodihaefte endnu ikke, og i brevet bevidner Sander endnu en gang sin 
taknemmelighed mod Nyerup, hvorom dedikationen af tekstbindet vidner.8 
For Nyerups utvivlsomme hjaslpsomhed i disse folkevisesporgsmål kvittere- 
de Sander yderligere ved at oversaette Nyerups Wörterbuch der skandinavi- 
schen Mythologie, Kopenhagen 1816.

7. Det kgl. Bibliotek, Add. 16-17, f o l Breve fra danske og norske til Rasmus Nyerup S-Scha, V.
8. Achtung fiir schriftstellerische Verdienste und Dankbarkeit fur freundlichen Rath widmen 

diesen Versuch dem gelehrten Kenner des skandinavischen Alterthums, dem Herm Professor 
Nyerup in Kopenhagen”.
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Eks. 1. Facsimile af Oehlenschlägers melodi til Aage og Else som den forste 
gang tryktes i den sjaeldne Pro ve No 2 af Udv.da. Vi. , udgivet af K.L. Rahbek 
1810. Herfra optoges den i Udv.da. Vi. og i Kunzens haefte med sluttone til- 
fojet og i dobbelte nodevaerdier.
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Sanders folkeviseoversaettelser gor sig bemasrket ved allerede på titelbladet 
at give sig tilkende som metrisk indrettede efter melodierne, altså mindre 
frit udfyldende end vi ellers regner folkevisemetrene for at vsere. Stedvis 
hjselper han laeseren ved at trykke accenttegnene -  og « over vanskelige ste
der. Og selvom han ikke i sin indledning til tekstbindet bruger ordet og 
selvom han sikkert har vaeret mere optaget af de metriske end af de sang- 
lige udfordringer, har opgaven for ham vaeret at levere sangtekster til 
Kunzens klaversatser. Han gor udtrykkeligt opmaerksom på, at initiativet 
til udgivelsen skyldes Kunzen. Han har i sit tekstvalg vgeret bundet til de 
viser, som Kunzen havde udvalgt for melodiemes skyld, hvad der får litte- 
raten til at undskylde, at han ikke alle steder har kunnet anvende de bedste 
tekster.
At opgaven har haft noget tiltalende for sig for denne baggrundsskikkelse 
i tidens litteraere og laerde verden, er troligt nok. Som digter bevaegede han 
sig nu lidt bittert og överset i skyggen af Oehlenschläger og den unge ro
mantik. Hans eneste virkelige succés på teatret, sorgespillet Niels Ebbesen 
a f Norreriis, lå tilbage for 1800. Fodt i Holsten var Sander efter en årraek-
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ke som skonånd og embedsmarid i Kobenhavn blevet ansat som laerer med 
titel af professor i paedagogik, metodik og tysk ved det paedagogiske semi
narium for de laerde skoler. Det var i 1800 og han var da 44 år. Fra 1811 
holdt han tillige forelaesninger på universitetet, bl.a. over deklamation, og 
udfoldede i disse år en ret omfattende skribentvirksomhed indenfor sine 
fag. Hans samarbejde med Kunzen gik adskillige år tilbage. Hans lyriske 
skuespil Eropolis var i 1803 blevet opfort med Kunzens musik, og i slutnin
gen af sit store vaerk Polyhymnia, Euterpe, og Theone: eller, theoretisk 
Sammenligning a f Musik, Rhytmik, og Declamerekunst, Kjobenhavn, 1813, 
takker han Kunzen for råd og vejledning i afsnittet om melodi (s. 589).
En naermere analyse af Sanders folkeviseoversaettelser måtte laegge vaegt 
forst og fremmest på forholdet til Wilhelm Grimms også for Danmark vej- 
visende udgave Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen, Heidel
berg 1811, og kunne indgå i bredere studier over de tidlige tyske oversaet- 
telser af danske ballader.9

9. Se Erik Dal: Sanilet og spredt om folkeviser, Odense 1976.
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Forskellene mellem den unge filolog og folkeviseentusiast Grimms sprog- 
tone og holdning til stoffet og Sanders aestetiserende og salonpraegede over- 
saettelser skal an ty des gennem et vers af deres oversaettelser af Aage og Else. 
Sander har ligesom Grimm, men i modsaetning til Udv.da. Vi., slået stroferne 
sammen til dobbeltstrofer:

Grimm (s. 73):
Der Ritter Aage und Jungfrau Else. 
Das war der Ritter Herr Aage,
Der ritt zur Insel weit,
Verlobte sich Jungfrau Else,
So eine schöne Maid:
Verlobte sich Jungfrau Else 
Mit rothem Golde werth;
Damach am Monatstage 
Lag er in schwarzer Erd.

Sander (s. 41):
Aage und Else.
Wars der Ritter, Herr Aage, 
Er ritt wohl an den Strand: 
Fräulein Eliselein erhielt 
Des Ritters treue Hand; 
Fräulein Eliselein erhielt 
Viel Gold zur Morgengab; 
Dreyssig Tage später lag 
Er schon im dunkeln Grab.
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Det kan ikke undre, at F.L.Ae. Kunzen folte sig fristet til at formidle noget 
af melodistoffet fra Udv.da.Vi. som sange ved klaveret til brug for tidens 
husmusik. Hans interesse for folkevisestoffet var velkendt i samtiden. I sine 
romancer og klaversange havde han ofte anslået hvad man i tiden folte som 
”folkevisetonen”.10 En af melodiindsendeme til Udv.da.Vi. bad om ”at 
faae Kunzen eller en anden Kunstner, som har Kundskab til og Folelse for 
Oldtidens Nationalmusik” til at gennemse de indsendte melodier.11 (Det 
blev dog ikke Kunzen, men Ludvig Zinck, der blev melodiredaktor af stof
fet til Udv.da. Vi.s femte bind.) Men det er ligeså tydeligt, at Kunzen naer- 
mede sig folkeviseme mere som ”folkelige sange” — som ”Lieder im Volks- 
ton” på baggrund af Schulz’ og Berlinerskolens idealer — end ud fra musik- 
etnologisk interesse. Herom vidner hans udsaettelser i det lille haefte. Fol- 
gende oversigt viser hvilke melodier fra Udv.da. Vi. Kunzen valgte til sine 
udsaettelser. Endvidere er anfört deres numre i DgF:

10. Se Niels Martin Jensen: Den danske romance 1800-1850 og dens musikdlske forudsaetninger, 
1964, s. 52-54,62-63 og 68-79.

11. Citeret i E. Dal: Nord. folkeviseforskning s. 52.
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rAlfp.

Kunzen: Udv.da. Vi. V: DgFXI:
Nr. 1 König Dietrichs Kämpfer Nr. 2 S.A3,nr. 8a

2 Wiedrich Werlandssohn und Wolf 9 -f
van Jem

3 Swenn Feldings Kampf mit dem Riesen 20 Nr. 31/1
4 Aage und Else (Oehlenschlägers melodi) 29 •f
5 Der Elfenhiigel 34 B Nr. 46/4
6 Herr Tönne 45 34/1
7 Ritter Stig 46 76/1
8 Agnete und der Meermann 50 C 38/4
9 Esbem Snare wirbt um König Waldemars 66 131/1

Tochter
10 Eine Meerfrau weissagt der Königinn 69 A 42/1

Dagmar
11 Marschall Stigs Töchter 79 146/1
12 Habor und Signe 111 20/1
13 Herr Normann und Christelein 206 252/1
14 Herr Peter und Christelein 157 A 210/1
15 Herr Medelwoll 156 A 271/1
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Som oversigten viser, er Kunzen-melodieme valgt nogenlunde jaevnt fra 
Udv.da. Vi. V’s numre og meddelt i samme raekkefolge bortset fra de to 
sidste. Denne raekkefolge genfindes i Weyses folkeviseudsaettelser, der har 
naesten alle melodieme, og har naturligvis et forhold til den gamle Vedelske 
genredeling, der atter afspejles i DgF’s ordning. Når der ses bort fra tryk- 
fejl12 og mindre vaesentlige afvigelser, har Knuzen folgende aendringer af 
melodiforlaeggene i Udv.da. Vi.:

Kunzen: Udv. da. Vi. :
Nr. 1 Noteret uden faste fortegn og uden optakt g’

2 Noteret som g-dorisk og med ubetonede udgange t.4 og

3 Ialt 14 takter, idet Kunzens t.7-8 er noteret | J og t. 15-16 I (

12. I de undertiden svaert laeselige satser ses i hvert fald folgende: Nr. 1 1.6 sidste akkord: skal vaere 
e’ i tenoren. Nr. 4 t.7: to forste noder i sopranen skal vaere d” . Nr. 7 tredjesidste takt: forste 
node i sopranen skal vaere g’. Nr. 8 t.7: skal vaere kryds for altens g’. Nr. 13 naestsidste takt: 
anden node i sopranen skal vaere e’.
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4 Kunzen har ligesom Udv.da. Vi. Oehlenschlägers melodi fra 1810 
i fordoblede nodevaerdier og har fået sluttonen med (jfr. eks. 1)

5 Ialt 14 takter plus tre takters onjkvaed, idet Kunzens dobbelt- 
takter t.7 og 14 er noteret hhv. | J og | D  )  |

10 Noteret som g-dorisk. T.2 og 12 noteret| jJ5 |, t. 6-71 f j ])J p J. /
g’ a’ b ’ c” d”

14 Sidste tak t: I J A  I

Bemaerkelsesv£erdige, men ikke overraskende er Kunzens ^ndringer. Som 
han i melodivalget helst undgår de tonalt problematiske melodier i Udv. da. Vi., 
således sliber han også stodende kanter af de foretrukne, så de passer til ti
dens dur/mol-tonale taenkemåde: ingen kirketonal notation, betonings- 
monstre og taktantal tilpasses fire- og ottetakts-symmetrien, hvad der i et 
par tilfaelde går ud over de (måske) oprindelige 14-takters vers, og harmo- 
niseringeme er -  omend spinkle -  överalt klart dur/mol-tonale.
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Denne enkle kunstmusikalske forstegrode af Udv.da. Vi. s melodistof og San
ders tilsvarende litteraere tekstbearbejdelser fremkaldte kun få, og dertil 
blandede reaktioner i samtiden,13 og det blev de folgende tiår, der så de 
praegnante resultater af folkevisebearbejdelseme — fra Kuhlau over Weyse 
til Berggreen. For Kunzens og Sanders vedkommende blev det ved ”forso- 
get” og ”proven” . Kunzen dode kort efter, og Sander fulgte ikke en tysk 
anmelders opfordring til ham om at alliere sig med professor Zinck om et 
kommende haefte.14 Mange var parate til at tage sig af folkevisemelodieme, 
men Kunzen viste som den forste vejen for dem ind i tidens husmusik.

13. Henvisning til nogle samtidige anmeldelser giver Th.H. Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon 
III, 1853, s. 11. Hertil W. Grimms omtale i Hermes, 2. Jhg., Lpz. 1820, optr. i sa.: Kleinere 
Schriften, hrsg. von Gustav Hinrichs, III, Berlin 1883, s. 42, og Geijers og Afzelius’ syn på 
Sander/Kunzen refereret i E. Dal: Nord. folkeviseforskning s. 134.

14. Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1817, Halle, nr. 225, sept., sp. 135.
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Zusammenfassung

F.L.Ae. Kunzens 15 Klavierarrangements von Melodien aus Udvalgte danske Viser fra 
Middelalderen V (1814 — Ausgewählte dänische Lieder aus dem Mittelalter) von Abra- 
hamson, Nyerup und Rahbek nehmen einen kleinen, aber charakteristischen Platz in der 
friihen dänisch-deutschen Volksliedromantik ein. Sie erschienen 1816 in Kopenhagen, 
gleichzeitig mit L.C. Sanders metrisch bearbeiteten Deutschiibersetzungen der entspre- 
chenden Texte, und wurden zu den friihesten Beispielen von Volksliedern als Hausmusik 
in Dänemark. Die Ausgabe ist so selten, dass sie hier als Faksimile wiedergegeben wird. 
Die begleitenden textkritischen und historischen Kommentare placieren sie im zeitge- 
nössischen musikalischen Volksliedermilieu unmittelbar vor Fr. Haeffners und Peter 
Grönlands Klavierarrangements der Svenska folk-visor från forntiden (1814-16 -  Schwe- 
dische Volkslieder aus der Vergangenheit) von Geijer und Afzelius sowie als Vorläufer 
der grösseren dänischen Sammlungen von C.E.F. Weyse und A.P. Berggreen einige Jahr- 
zehnte später.

Musikårbog 5
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