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F.L.Ae. Kunzens folkeviseharmoniseringer 1816 
En facsimile med kommentar 

Erik Dal og Niels Martin Jensen 

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

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

2. Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; efter A.S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter 
haandskrevne Samlinger udgivne af Nyerup og Rahbek. 5te Tome. Kjøbenhavn, 1814. 
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større var den danske udgave også end den svenske af Geijer og Afzelius, 
der til gengæld imødekom publikum ved at have nogle af melodierne ud
sat for klaver af Fr. Hæffner. Kort efter udkom Peter Grønlands hæfte 
med klaversatser til viser fra den svenske udgave. Derimod skal vi i Danmark 
helt frem til 1840-42, før Weyse leverede sine tilsvarende to gange 50 ud
sættelser 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 klaverudsættelser. Peter Grønlands kuriøse 
tostemmige satser havde ganske vist en lille prioritet, men kun enkelte af 
dem blev trykt.4 At Kunzens udsættelser blev glemt af eftertiden, skyldes 

3. Svenska-/olk-visorfrån fomtiden, samlade og utgifne af Er. Gust. Geijer och Arv. Aug. Afzelius, 
I-III m. melodihæfter, Sthlm.1814-16. P. Grønland: Alte schwedische Volks-Melodien gesamm
let von Geijer och Afzelius, filr das Piano-Forte harmonisch · bearbeitet, Kbh. 1818. Halvttedsinds
tyve gamle Kæmpevise-Melodier harmonisk bearbeidede af C.E.F. Weyse, I-II, 1840-42. 

4. Se P. Grønlands anmeldelse af Udv.da. Vi. og Svenskafolk-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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st0rre var den danske udgave ogsä end den svenske af Geijer og Afzelius, 
der til gengreld im0dekom publikum ved at have nogle af melodierne ud
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nok især, at de skjuler sig i et uanseligt lille hæfte i tværfonnat, 9 x 15 cm, 
udgivet sammen med og lejlighedsvis indbundet med L.e. Sanders Auswahl 
altdanischer Heldenlieder und Balladen mit durchgangiger Rucksicht auf die 
Musik metrisch ubersetzt. Versuch und Probe, der udkom som Taschen
buch fur Freunde altnordischer Musik und Poesie, Kopenhagen 1816. 
Kunzens og Sanders hæfter er antagelig trykt i et lille oplag, hvoraf største
delen endda må være gået til Tyskland, ihvertfald er de så ekstremt sjældne, 
at denne artikels ene forfatter trods 30 års samlerinteresse kun er stødt på 
dem et par gange. 5 

Vi har derfor fundet det rimeligt at gøre dette lille bidrag til den dansk-ty
ske folkeviseromantik tilgængeligt for videre kredse ved at facsimilere hele 
Kunzens hæfte og knytte nogle få kommentarer dertil. 

5. Melodihæftet separat en gang, bogen (i gammelt privatbind) med vedhæftet melodihæfte en 
gang (antikvarkøb, nu i Erik Dals Samling, Odense Universitetsbibliotek) og bogen uden melodi
hæfte med dedikation fra Sander til Ingemann i litogralJsk trykt kartonnage afvigende fra Det 
kongelige Biblioteks eksemplarer (antikvarudstillingskøb, tilhørende forlagsdirektør Bent W. 
Dahlstrøm). 
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nok isrer, at de skjuler sig i et uanseligt lille hrefte i tvrerfonnat, 9 x 15 cm, 
udgivet sammen med og lejlighedsvis indbundet med L.c. Sanders Auswahl 
altdänischer Heldenlieder und Balladen mit durchgängiger Rücksicht auf die 
Musik metrisch übersetzt. Versuch und Probe, der udkom som Taschen
buch für Freunde altnordischer Musik und Poesie, Kopenhagen 1816. 
Kunzens og Sanders hrefter er antagelig trykt i et lille oplag, hvoraf st0rste
delen endda mä vrere gäet til Tyskland, ihvertfald er de sä ekstremt sjreldne, 
at denne artikels ene forfatter trods 30 ärs samlerinteresse kun er st0dt pä 
dem et par gange.5 

Vi har derfor fundet det rimeligt at g0re dette lille bidrag til den dansk-ty
ske folkeviseromantik tilgrengeligt for videre kredse ved at facsimilere hele 
Kunzens hrefte og knytte nogle fä kommentarer dertil. 

5. Melodihreftet separat en gang, bogen (i gammelt privatbind) med vedhreftet melodihrefte en 
gang (antikvark0b, nu i Erik Dals Samling, Odense Universitetsbibliotek) og bogen uden melodi
hrefte med dedikation fra Sander til Ingemann i litogralJsk trykt kartonnage afvigende fra Det 
kongelige Biblioteks eksemplarer (antikvarudstillingsk0b, tilh0rende forlagsdirekt0r Bent W. 
Dahlstr0m). 
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Melodihæftet har iøvrigt en vis boghistorisk interesse ved hverken at være 
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 tyskfødte kobberstikker havde kunnet rose sig af at være 
Danmarks eneste litograf i årene 1811-15. Teknikken havde han lært hos 
opfinderen selv, A. Senefelder, i Munchen.6 

Til belysning af spørgsmålet om teksternes og musikkens udgivelsestids
punkt skal anføres følgende brev fra Sander til Nyerup, jævnført med den 
omstændighed, 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: 

Høistærede Herr Professor! 
Min Raadgiver og Veileder! 
Tilgiv, at jeg har vovet, at tilegne Dem mit Forsøg. Taknemmelighed vil 
undskylde mig. Musiken er endnu ikke færdig: i sin Tid skal den følge 

l. Se Kristian Grønborg: "Tidlige litograf"tske tryk i Danmark", i: Bogvennen 1974-76,4, s. 89-96 

(uddrag af eksamensarbejde, tilgængeligt i Danmarks Biblioteksskoles bibliotek). 
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Wenzier fra 8.11. s.ä. og fortsatte alene fra 6.4. 1816: 

H0istrerede Herr Professor! 
Min Raadgiver og Veileder! 
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efter. Men jeg iler, at sende Dem Bogen, førend nogen Andre faaer Øie 
derpaa. Tag Dem nu af et Barn, der skylder Dem saa stor en Deel af 
sin Opdragelse! 

Ærbødigst. 
Den 21 November, 1815 Sander7 

I november 1815 forelå altså Sanders oversættelser færdigtrykt, Kunzens 
melodihæfte endnu ikke, og i brevet bevidner Sander endnu en gang sin 
taknemmelighed mod Nyerup, hvorom dedikationen af tekstbindet vidner. 8 

For Nyerups utvivlsomme hjælpsomhed i disse folkevisespørgsmål kvittere
de Sander yderligere ved at oversætte Nyerups Worterbuch der skandinavi
schen Mythologie, Kopenhagen 1816. 

7. Det kgl. Bibliotek, Add. 16-17, fol., Breve fra danske og norske til Rasmus Nyerup S·Scha, V. 
8. "Achtung rUr schriftstellerische Verdienste und Dankbarkeit rUr freundlichen Rath widmen 

diesen Versuch dem gelehrten Kenner des skandinavischen Alterthums, dem Herrn Professor 
Nyerup in Kopenhagen". 
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efter. Men jeg iler, at sende Dem Bogen, f0rend nogen Andre faaer 0ie 
derpaa. Tag Dem nu af et Bam, der skylder Dem saa stor en Deel af 
sin Opdragelse! 

.tErb0digst. 
Den 21 November, 1815 Sander7 

I november 1815 forelä altsä Sanders oversrettelser frerdigtrykt, Kunzens 
melodihrefte endnu ikke, og i brevet bevidner Sander endnu en gang sin 
taknemmelighed mod Nyerup, hvorom dedikationen af tekstbindet vidner. 8 

For Nyerups utvivlsomme hjrelpsomhed i disse folkevisesp0rgsmäl kvittere
de Sander yderligere ved at oversrette Nyerups Wörterbuch der skandinavi
schen Mythologie, Kopenhagen 1816. 

7. Det kgl. Bibliotek, Add. 16-17, fol., Breve fra danske og norske til Rasmus Nyerup S·Scha, V. 
8. "Achtung Im schriftstellerische Verdienste und Dankbarkeit Im freundlichen Rath widmen 

diesen Versuch dem gelehrten Kenner des skandinavischen Alterthums, dem Herrn Professor 
Nyerup in Kopenhagen". 
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Eks. l. Facsimile af Oehlenschlagers melodi til Aage og Else som den første 
gang tryktes i den sjældne Prøve No 2 af Udv.da. Vi., udgivet af K.L. Rahbek 
1810. Herfra optoges den i Udv.da. Vi. og i Kunzens hæfte med sluttone til
føjet og i dobbelte nodeværdier . 
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Eks. 1. Facsimile af Oehlenschlägers melodi tilAage og Else som den f0rste 
gang tryktes iden sjreldne Prove No 2 af Udv.da. Vi., udgivet af K.L. Rahbek 
1810. Herfra optoges den i Udv.da. Vi. og i Kunzens hrefte med sluttone til
f0jet og i dobbelte nodevrerdier . 
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Sanders folkeviseoversættelser gør sig bemærket ved allerede på titelbladet 
at give sig tilkende som metrisk indrettede efter melodierne, altså mindre 
frit udfyldende end vi ellers regner folkevisernetrene for at være. Stedvis 
hjælper han læseren ved at trykke accenttegnene - og \I over vanskelige ste
der. Og selvom han ikke i sin indledning til tekstbindet bruger ordet og 
selvom han sikkert har været mere optaget af de metriske end af de sang
lige udfordringer, har opgaven for ham været at levere sangtekster til 
Kunzens klaversatser. Han gør udtrykkeligt opmærksom på, at initiativet 
til udgivelsen skyldes Kunzen. Han har i sit tekstvalg været bundet til de 
viser, som Kunzen havde udvalgt for melodiernes 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 litterære og lærde verden, er troligt nok. Som digter bevægede han 
sig nu lidt bittert og overset i skyggen af OehlenschHiger og den unge ro
mantik. Hans eneste virkelige succes på teatret, sørgespillet Niels Ebbesen 
af Nørreriis, lå tilbage før 1800. Født i Holsten var Sander efter en årræk-
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Sanders folkeviseoversrettelser g0r sig bemrerket ved allerede pä titelbladet 
at give sig tilkende som metrisk indrettede efter melodierne, altsä mindre 
frit udfyldende end vi ellers regner folkevisemetrene for at vrere. Stedvis 
hjrelper han Ireseren ved at trykke accenttegnene - og \I over vanskelige ste
der. Og selvom han ikke i sin indledning til tekstbindet bruger ordet og 
selvom han sikkert har vreret mere optaget af de metriske end af de sang
lige udfordringer, har opgaven for harn vreret at levere sangtekster til 
Kunzens klaversatser. Han g0r udtrykkeligt opmrerksom pä, at initiativet 
til udgivelsen skyldes Kunzen. Han har i sit tekstvalg vreret bundet til de 
viser, som Kunzen havde udvalgt for melodiernes skyld, hvad der fär 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 litterrere og lrerde verden, er troligt nok. Som digter bevregede han 
sig nu lidt bittert og overset i skyggen af Oehlenschläger og den unge ro
mantik. Hans eneste virkelige succes pä teatret, s0rgespillet Niels Ebbesen 
af MtJrreriis, lä tilbage f0r 1800. F0dt i Holsten var Sander efter en ärrrek-



58 Erik Dal og Niels Martin Jensen 

Hen' To''nn.e? da' of'!ycø von Æ ... .. J'O tb7[;T..,· sewa7tqZi.di i-"dirvirgter1./n. 
J.. 41 .i. :I: ... 

J J'J fEJ 

7{~l.ie7t ueJ:a,t!i.,-et die .. ... . 

ke som skønånd og embedsmarid i København blevet ansat som lærer med 
titel af professor i pædagogik, metodik og tysk ved det pædagogiske semi
narium for de lærde skoler. Det var i 1800 og han var da 44 år. Fra 1811 
holdt han tillige forelæsninger 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 opført med Kunzens musik, og i slutnin
gen af sit store værk Polyhymnia, Eu terpe, og Theone: eller, theoretisk 
Sammenligning af Musik, Rhytmik, og Declamerekunst, Kjøbenhavn, 1813, 
takker han Kunzen for råd og vejledning i afsnittet om melodi (s. 589). 
En nærmere analyse af Sanders folkeviseoversættelser måtte lægge vægt 
først og fremmest på forholdet til Wilhelm Grimms også for Danmark vej
visende udgave Altdanische Heldenlieder, Balladen und Marchen, Heidel
berg 1811, og kunne indgå i bredere studier over de tidlige tyske oversæt
telser af danske ballader.9 

9. Se Erik Dal: Samlet og spredt om folkeviser, Odense 1976. 
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ke som sk0nänd og embedsmarid i K0benhavn blevet ansat som lrerer med 
titel af professor i predagogik, metodik og tysk ved det predagogiske semi
narium for de lrerde skoler. Oet var i 1800 og han var da 44 är. Fra 1811 
holdt han tillige forelresninger pä universitetet, bl.a. over deklamation, og 
udfoldede i disse är en ret omfattende skribentvirksomhed indenfor sine 
fag. Hans samarbejde med Kunzen gik adskillige är tilbage. Hans lyriske 
skuespil Eropolis var i 1803 blevet opf0rt med Kunzens musik, og i slutnin
gen af sit store vrerk Polyhymnia, Euterpe, og Theone: eller, theoretisk 
Sammenligning af Musik, Rhytmik, og Declamerekunst, Kj0benhavn, 1813, 
takker han Kunzen for räd og vejledning i afsnittet om melodi (s. 589). 
En nrermere analyse af Sanders folkeviseoversrettelser mätte lregge vregt 
f0rst og fremmest pä forholdet til Wilhelm Grimms ogsä for Oanmark vej
visende udgave Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen, Heidel
berg 1811, og kunne indgä i bredere studier over de tidlige tyske oversret
telser af danske ballader.9 

9. Se Erik Da!: Samlet og spredt om folkeviser, Odense 1976. 
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Forskellene mellem den unge filolog og folkeviseentusiast Gtimms sprog
tone og holdning til stoffet og Sanders æstetiserende og salonprægede over
sættelser skal antydes gennem et vers af deres oversættelser af Aage og Else. 
Sander har ligesom Grimm, men i modsætning 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 titt zur lnsel weit, 
Verlobte sich Jungfrau Else, 
So eine schone Maid: 
Verlobte sich Jungfrau Else 
Mit rothem Golde werth; 
Darnach am Monatstage 
Lag er in schwarzer Erd. 

Sander (s. 41): 
Aage und Else. 
Wars der Ritter, Herr Aage, 
Er titt wohl an den Strand: 
Fraulein Eliselein erhielt 
Des Ritters treue Hand; 
Fraulein Eliselein erhielt 
Viel Gold zur Morgengab; 
Dreyssig Tage spater lag 
Er schon im dunkel n Grab. 
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ForskeIlene meIlern den unge filolog og folkeviseentusiast Grimms sprog
tone og holdning til stoffet og Sanders restetiserende og salonprregede over
srettelser skaI antydes gennem et vers af deres oversrettelser af Aage og Else. 
Sander har ligesom Grimm, men i modsretning ti1 Udv.da. Vi., släet stroferne 
sammen ti1 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; 
Darnach 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. 



60 Erik Dal og Niels Martin Jensen 

, VH8. 
- I 

I 
.. cd. . .. .. -taT'~J .flt;,9'''' 

Æ==4 

Det kan ikke undre, at F .L.Ae. Kunzen følte sig fristet til at fonnidle 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 følte som 
"folkevisetonen".lo En af melodiindsenderne til Udv.da. Vi. bad om "at 
faae Kunzen eller en anden Kunstner, som har Kundskab til og Følelse for 
Oldtidens Nationalmusik" til at gennemse de indsendte melodierY (Det 
blev dog ikke Kunzen, men Ludvig Zinck, der blev melodiredaktør af stof
fet til Udv.da. Vi. s femte bind.) Men det er ligeså tydeligt, at Kunzen nær
mede sig folkeviserne 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 udsættelser i det lille hæfte. Føl
gende oversigt viser hvilke melodier fra Udv.da. Vi. Kunzen valgte til sine 
udsættelser. Endvidere er anført deres numre i DgF: 

10. Se Niels Martin Jensen: Den danske romance 1800-1850 og dens musikalske forudsætninger, 
1964, s. 52-54, 62-{)3 og 68-79_ 

IL Citeret i E. Dal: Nord. folkeviseforskning s. 52. 
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Det kan ikke undre, at F .L.Ae. Kunzen f0lte sig fristet ti1 at fonnidle noget 
af melodistoffet fra Udv.da. Vi. som sange ved klaveret ti1 brug for tidens 
husmusik. Hans interesse for folkevisestoffet var velkendt i samtiden. I sine 
romancer og klaversange havde han ofte ansläet hvad man i tiden f0lte som 
"folkevisetonen".lo En af melodiindsenderne til Udv.da. Vi. bad om "at 
faae Kunzen eller en anden Kunstner, som har Kundskab til og F0lelse for 
Oldtidens Nationalmusik" ti1 at gennemse de indsendte melodierY (Det 
blev dog ikke Kunzen, men Ludvig Zinck, der blev melodiredakt0r af stof
fet ti1 Udv.da. Vi.s femte bind.) Men det er ligesä tydeligt, at Kunzen nrer
mede sig folkeviserne mere som "folkelige sange" - som "Lieder im Volks
ton" pä baggrund af Schulz' og Berlinerskolens idealer - end ud fra musik
etnologisk interesse. Herom vidner hans udsrettelser i det lilIe hrefte. F01-
gende oversigt viser hvilke melodier fra Udv.da. Vi. Kunzen valgte til sine 
udsrettelser. Endvidere er anf0rt deres numre i DgF: 

10. Se Niels Martin Jensen: Den danske romance 1800-1850 og dens musikalske [orudsretninger, 
1964, s. 52-54, 62-{)3 og 68-79_ 

11. eiteret i E. Dal:Nord. [olkevise[Qrskning s. 52. 
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Kunzen: 
Nr. 1 Konig Dietrichs Klimpfer 

2 Wiedrich Werlandssohn und Wolf 
van Jem 

3 Swenn Feldings Kampf mit dem Riesen 
4 Aage und Else (Oehlensch1ligers melodi) 
5 Der Elfenhiige1 
6 Herr Tonne 
7 Ritter Stig 
8 Agnete und der Meermann 
9 Esbern Snare wirbt um Konig Waldemars 

Tochter 
10 Eine Meerfrau weissagt der Koniginn 

Dagmar 
11 Marschall Stigs Tochter 
12 Habor und Signe 
13 Herr Normann und Christe1ein 
14 Herr Peter und Christelein 
15 Herr Medelwoll 

Udv.da. Vi. V: DgF XI: 
Nr. 2 S.A3,nr.8a 

9 

20 Nr. 31/1 
29 
34 B Nr. 46/4 
45 34/1 
46 76/1 
50 C 38/4 
66 131/1 

69A 42/1 

79 146/1 
111 20/1 
206 252/1 
157 A 210/1 
156 A 271/1 
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Kunzen: 
Nr. 1 König Dietrichs Kämpfer 

2 Wiedrich Werlandssohn und Wolf 
van Jern 

3 Swenn Fe1dings Kampf mit dem Riesen 
4 Aage und Else (Oeh1ensch1ägers me1odi) 
5 Der Elfenhügel 
6 Herr Tönne 
7 Ritter Stig 
8 Agnete und der Meermann 
9 Esbern Snare wirbt um König Waldemars 

Tochter 
10 Eine Meerfrau weissagt der Königinn 

Dagmar 
11 Marschall Stigs Töchter 
12 Habor und Signe 
13 Herr Normann und Christe1ein 
14 Herr Peter und Christe1ein 
15 Herr Mede1woll 

Udv.da. Vi. V: DgF XI: 
Nr. 2 S.A3,nr.8a 

9 

20 Nr. 31/1 
29 
34 B Nr. 46/4 
45 34/1 
46 76/1 
50 C 38/4 
66 131/1 

69A 42/1 

79 146/1 
111 20/1 
206 252/1 
157 A 210/1 
156 A 271/1 
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Som oversigten viser, er Kunzen-melodierne valgt nogenlunde jævnt fra 
Udv.da. Vi. V's numre og meddelt i samme rækkefølge bortset fra de to 
sidste. Denne rækkefølge genfindes i Weyses folkeviseudsættelser, der har 
næsten alle melodierne, og har naturligvis et forhold til den gamle Vedelske 
genredeling, der atter afspejles i DgF's ordning. Når der ses bort fra tryk
fejP2 og mindre væsentlige afvigelser, har Knuzen følgende ændringer af 
melodiforlæggene 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 8:1J P ~ 'II 
'-" ,.... 

3 laIt 14 takter, idet Kunzens t. 7 -8 er noteret iJ PI og t. 15-16 I J. r 

12. I de undertiden svært læselige satser ses i hvert fald følgende: Nr. 1 t.6 sidste akkord: skal være 
e' i tenoren. Nr. 4 t.?: to første noder i sopranen skal være d". Nr. ? tredjesidste takt: første 
node i sopranen skal være g'. Nr. 8 t.?: skal være kryds for altens g'. Nr. 13 næstsidste takt: 
anden node i sopranen skal være e'. 
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Som oversigten viser, er Kunzen-melodierne valgt nogenlunde jrevnt fra 
Udv.da. Vi. V's numre og meddelt i samme rrekkef01ge bortset fra de to 
sidste. Denne rrekkef01ge genfindes i Weyses folkeviseudsrettelser, der har 
nresten alle melodieme, og har naturligvis et forhold til den gamle Vedelske 
genredeling, der atter afspejles i DgF's ordning. När der ses bort fra tryk
fejP2 og mindre vresentlige afvigelser, har Knuzen f01gende rendringer af 
melodiforlreggene 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 8:1J P ~ '11 
'-" ,.... 

3 lalt 14 takter, idet Kunzens t. 7 -8 er noteret iJ Plog t. 15-16 I J. r 

12. I de undertiden svrert lreselige satser ses i hvert fald f0lgende: Nr. 1 t.6 sidste akkord: skal vrere 
e' i tenoren. Nr. 4 t.7: to f0rste noder i sopranen skal vrere d". Nr. 7 tredjesidste takt: f0rste 
node i sopranen skal vrere g'. Nr. 8 t.7: skal vrere kryds for altens g'. Nr. 13 nrestsidste takt: 
anden node i sopranen skal vrere e'. 
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4 Kunzen har ligesom Udv.da. Vi. Oehlenschlagers melodi fra 1810 
i fordoblede nodeværdier og har fået sluttonen med (jfr. eks. 1) 

5 lalt 14 takter plus tre takters ol)Akvæd, idet Kunzens dobbelt
takter t.7 og 14 er noteret hhv. I J rJI og I JJjr 

10 Noteret som g-dorisk. T.2 og 12 noteretjJfflI, t. 6-7' ml, J.' 
g' a' b' e" d" 

14 Sidste takt: IJ J \1 

Bemærkelsesværdige, men ikke overraskende er Kunzens ændringer. Som 
han i melodivalget helst undgår de tonalt problematiske melodier i Udv. da. Vi., 
således sliber han også stødende kanter af de foretrukne, så de passer til ti
dens dur/mol-tonale tænkemåde: ingen kirketonal notation, betonings
mønstre og taktantal tilpasses fire- og ottetakts-symmetrien, hvad der i et 
par tilfælde går ud over de (måske) oprindelige 14-takters vers, og harmo
niseringerne er - omend spinkle - overalt klart dur/mol-tonale. 
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4 Kunzen har ligesom Udv.da. Vi. Oehlenschlägers melodi fra 1810 
i fordoblede nodevrerdier og har fäet sluttonen med (jfr. eks. 1) 

5 Ialt 14 takt er plus tre takters ol)Akvred, idet Kunzens dobbelt
takter t.7 og 14 er noteret hhv.1 J rJI og I JJjr 

10 Noteret som g-dorisk. T.2 og 12 noteretjWI, t. 6-7' mlp J.' 
g' a' b' CU d" 

14 Sidste takt: IJ J \1 

Bemrerkelsesvrerdige, men ikke overraskende er Kunzens rendringer. Som 
han i melodivalget helst undgär de tonalt problematiske melodier i Udv. da. Vi., 
säledes sliber han ogsä st0dende kanter af de foretrukne, sä de passer til ti
dens dur/mol-tonale trenkemäde: ingen kirketonal notation, betonings
m0nstre og taktantal tilpasses fire- og ottetakts-symmetrien, hvad der i et 
par tilfrelde gär ud over de (mäske) oprindelige 14-takters vers, og harmo
niseringerne er - omend spinkle - overalt klart dur/mol-tonale. 
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Denne enkle kunstmusikalske førstegrøde af Udv. da. Vi. s melodistof og San
ders tilsvarende litterære tekstbearbejdelser fremkaldte kun få, og dertil 
blandede reaktioner i samtiden,13 og det blev de følgende tiår, der så de 
prægnante resultater af folkevisebearbejdelserne - fra Kuhlau over Weyse 
til Berggreen. For Kunzens og Sanders vedkommende blev det ved "forsø
get" og "prøven". Kunzen døde kort efter, og Sander fulgte ikke en tysk 
anmelders opfordring til ham om at alliere sig med professor Zinck om et 
kommende hæfte.14 Mange var parate til at tage sig af folkevisemelodierne, 
men Kunzen viste som den første vejen for dem ind i tidens husmusik. 

13. Henvisning til nogle samtidige anmeldelser giver TIl.H. Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon 
III, 1853, s. 11. Hertil W. Grimms omtale i Hermes, 2. Jhg., Lpz. 1820, optr. isa.: Kleinere 
Schriften, hIsg. 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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Denne enkle kunstmusikalske f0rstegr0de af Udv. da. Vi. s melodistof og San
ders tilsvarende litterrere tekstbearbejdelser fremkaldte kun fä, og dertil 
blandede reaktioner i samtiden, 13 og det blev de f0lgende tiär, der sä de 
prregnante resultater af folkevisebearbejdelseme - fra Kuhlau over Weyse 
til Berggreen. For Kunzens og Sanders vedkommende blev det ved "fors0-
get" og "pf0ven". Kunzen d0de kort efter, og Sander fulgte ikke en tysk 
anmelders opfordring til ham om at alliere sig med professor Zinck om et 
kommende hrefte.14 Mange var parate til at tage sig af folkevisemelodieme, 
men Kunzen viste som den f0rste vejen for dem ind i tidens husmusik. 

13. Henvisning til nogle samtidige anmeldelseI giveI Th.H. EIslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon 
III, 1853, s. 11. HeItil W. Grimms omtale i Hermes, 2. Jhg., Lpz. 1820, optJ. i S3. : Kleinere 
Schriften, hIsg. von Gustav Hinrichs, III, Bellin 1883, s. 42, og Geijers og Afzelius' syn pa 
SandeI/Kunzen Iefelelet i E. Dal: Nord. folkeviseforskning s. 134. 

14. Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1817, Halle, nI. 225, sept., sp. 135. 
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F.L.Ae . Kunzens 15 Klavierarrangements von Melodien aus Udvalgte danske Viser fra 

Middelalderen V (1814 - Ausgewiihlte diinische Lieder aus dem MittelaIter) von Abra
hamson, Nyerup und Rahbek nehmen einen kleinen, aber charakteristischen Platz in der 
fruhen danisch-deutschen Volksliedromantik eino 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 ais Hausmusik 
in Diinemark. Die Ausgabe ist so selten, dass sie hier ais Faksimile wiedergegeben wird. 
Die begleitenden textkritischen und historischen Kommentare placieren sie im zeitge
nossischen musikalischen Volksliedermilieu unmittelbar vor Fr. Hæffners und Peter 
Grønlands Klavierarrangements der Svenska [olk-visor [rån [orntiden (1814-16 - Schwe
dische Volkslieder aus der Vergangenheit) von Geijer und Afzelius sowie ais Vorlaufer 
der grassere n diinischen Sammlungen von C.E.F. Weyse und A.P. Berggreen einige Jahr
zehnte spater. 

Musikårbog 5 
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Zusammenfassung 
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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 
frühen dänisch-deutschen Volksliedromantik ein. Sie erschienen 1816 in Kopenhagen, 
gleichzeitig mit L.C. Sanders metrisch bearbeiteten Deutschübersetzungen der entspre
chenden Texte, und wurden zu den frühesten 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. Hreffners und Peter 
Gr0nlands Klavierarrangements der Svenska [olk-visor trän [orntiden (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. 

Musikärbog 5 
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