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«Syng med! – sa gamle Lindeman»1 
Ludvig Mathias Lindeman 200 år (1812–2012) 
Stig Wernø Holter2 
 
 

 
Innledning 
200-årsjubileet for Ludvig Mathias Lindeman feires i år uten at den store, autoriserte 
Lindeman-biografien er skrevet. Jubilanten hadde fortjent bedre. Han var imidlertid 
aktiv på så mange områder at det vil være en uhyre krevende oppgave å gi en samlet 
og vederheftig fremstilling av Lindemans livsgjerning. Han var sin tids fremste norske 
organist (ved siden av Ferdinand Vogel i Bergen) og en stor improvisator, 
innflytelsesrik orgelkonsulent, maurflittig samler av norsk folkemusikk, høyt verdsatt 
pedagog, omstridt koralbokutgiver, produktiv komponist og skarp debattant. Hans 
innsats for å fornye salmesangen har satt varige spor. Hans salmemelodier viser seg 
fortsatt levedyktige, og noen av dem synges i en rekke land. I denne artikkelen vil jeg 
ta for meg Lindemans virksomhet med særlig henblikk på salme- og koralfeltet. Da 
må man forsøke å se folketonesamleren, komponisten og melodiredaktøren Lindeman 
i sammenheng. Til slutt spør jeg etter hva som kjennetegner Lindemans melodier og 
hvor norske de egentlig er. Men først et riss av hans levnetsløp.  
 
Biografisk skisse 
Ytre sett er Ludvig Mathias Lindemans liv ikke spesielt begivenhetsrikt. Han bodde i 
Kristiania (Oslo) hele sitt voksne liv og foretok kun få utenlandsreiser. Hans faste 
arbeidsforhold var langvarige. Også familiært synes han å ha ført et stabilt og 
harmonisk liv. Han ble født i Trondheim 28. november 1812 som den syvende i en 
barneflokk på ti. Med uår i Norge og krig i Europa var nok de første barneårene 
vanskelige, og barndomshjemmet strøk med i en stor brann i 1818. Faren Ole Andreas 
Lindeman (1769–1857) var organist ved Vår Frue kirke og regnes som den første 
musiker i musikerslekten Lindeman. Han sto selv for sine barns musikkutdanning. Bare 
tolv år gammel spilte Ludvig Mathias sin første gudstjeneste. Da han i 1833, 20 år 
gammel, dro til Kristiania, var det for å studere teologi. Men allerede dagen etter 
ankomsten, første påskedag, befant han seg på orgelbenken i Vår Frelsers kirke (Oslo 
domkirke), der hans eldre bror Jacob Andreas var organist. I 1835 tok han examen 
artium og forberedende prøver til universitetet. I studietiden ble han en viktig 
initiativtaker til og organisator for musikalske aktiviteter i Det Norske 
Studentersamfund. Han påtok seg oppgaver som utgiver og arrangør av samlinger med 
folketoner og salmer, en virksomhet som med tiden kom til å legge beslag på mye av 
hans tid og krefter. Ellers vikarierte han som organist og spilte cello ved teateret og i 
Det musikalske Lyceum. Han komponerte også mye, men en del av dette er gått tapt. 
Til forskjell fra sine samtidige norske komponistkolleger holdt han seg i stor grad til 
den kontrapunktiske skrivemåten, noe han hadde en særlig begavelse for. Det hang nok 
sammen med den musikalske tradisjonen som faren hadde formidlet, den såkalte 

                                                 
1 Et munnhell fra en bygd der Lindeman hadde spilt til gudstjenesten. Folk stilte seg opp for å se på 
ham, hvorpå Lindeman «vender hodet alvorlig, venlig til en hastig bemerkning: ‘Syng med!’» Ludv. M. 

Lindeman: Melodier til Brorsons Svanesang for piano eller orgel med underlagt tekst. 

Jubilæumsutgave. Kristiania 1912 s. 9. 
2 Artikkelen er trykt i Hymnologi Nordisk tidsskrift nr. 3–4, 2012, og gjengis med tillatelse av 
redaktøren. 
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Berlinskolen, men også med hans eget anlegg for matematikk. Lindemans musikk er 
langt mer i slekt med Bach og Mendelssohn enn med Kjerulf og Grieg.3 
 Etter noen år oppga han teologistudiet for å vie seg til musikken. I 1840 overtok 
han organiststillingen ved Vår Frelsers kirke etter broren, som ble prest i Leikanger. 
Ved denne kirken ble han værende i nærmere 50 år, et arbeidsforhold som brakte ham i 
nær kontakt med presten Wilhelm Andreas Wexels. Samtidig underviste han i sang ved 
Vaisenhuset, hvis elever var forsangere i kirken og ved flere av hovedstadens 
allmueskoler. I 1845 søkte han om offentlig reisestipend for å studere musikk og 
musikkundervisning i Tyskland, Italia og Frankrike, men fikk avslag. Dermed mistet 
han muligheten til å videreutvikle sine talenter under påvirkning av de store mestere i 
utlandet.4 Året etter søkte han den attraktive sanglærerposten ved Kristiania 
katedralskole, men ble forbigått av Johan D. Behrens (Aas 1935 s. 187). 
 I 1846 tok Lindeman initiativ til å danne Det philharmoniske Selskab, som 
eksisterte til 1865. Her var han korleder og visedirigent. Men som korleder kom han til 
å stå i skyggen av Behrens, den norske mannskorsangens far, som han kalles. Det var 
Behrens som kom til å stå i spissen for de store sangerfestene fra 1850-tallet av. 
 I 1848 giftet Lindeman seg med den 16 år yngre Aminda Magnhilde Brynie 
(1828–1904). De fikk syv barn sammen. 
 Prestedatteren Olea Crøger (1801–55) fra Heddal i Telemark hadde ført 
Lindeman inn i folkemusikkmiljøet. Med statlig stipend juli og august 1848 foretok han 
sin første store innsamlingsreise. Den gikk til Valdres. I 1851 fulgte neste viktige reise, 
denne gang til Telemark, Haukelifjell, Hardanger, Voss, Bergen og Hallingdal. Mange 
av de mest kjente folketonene ble «berget» på denne reisen. I årene 1852–59 hadde han 
ingen offentlig støtte til å gjennomføre samlerreiser. 
 Dramatikk ble det 29. november 1859, da det brant i hjemmet hans. Ved denne 
sørgelige hendelsen gikk biblioteket hans og mange komposisjoner tapt, men 
folketoneheftene ble berget. Den følgende tiden ble tung for familien, med sykdom og 
ved at et av barna døde. I denne perioden arbeidet han bl.a. med å sette melodier til 
Brorsons Svanesang. Men brannen førte også noe godt med seg. Fra og med 1860 
bevilget Stortinget ham 300 spesiedaler årlig (fra 1874 1200 kr) til innsamling og 
utgivelse av folketoner. Det gjorde det mulig for ham å si opp sin lærerpost ved 
Borgerskolen. Pengene kompenserte for bortfall av lønn og dekket reiseutgifter, men 
gikk også til å betale sangere. Dette holdt han på med til han var over 60 år gammel og 
helsen satte begrensninger for den ofte ytterst ukomfortable reisevirksomheten. I alt 
samlet han i årenes løp inn ca. 2000 folketoner (Gaukstad 1997 s. 115). Hoved-
samlingen ble utgitt under tittelen Ældre og nyere norske Fjeld-Melodier. Gjennom 
dette arbeidet ble han kjent med presten, dikteren og folkevisesamleren Magnus 
Brostrup Landstad. Sammen utga de flere folkevise- og salmesamlinger på 1850-tallet. 
Særlig viktig i denne sammenheng er hans utgivelse av Martin Luthers Aandelige 

Sange i Landstads oversettelser med «de dertil hørende oprindelige Melodier rytmisk 
fremstillede og 4stemmigt harmoniserede samt ledsagede med Anmærkninger» (1859).  

Året før ble Lindeman involvert i den såkalte salmesangstriden, og Lindeman 
viste seg her å være i besittelse av en temmelig skarp penn.  

I 1870 ga han ut Norsk Messebog: indeholdende Formler og Melodier saavel til 

den almindelige som til den lutherske Messe, samt de tilhørende Menighedssvar.  

                                                 
3 En oversikt over Lindemans komposisjoner presenteres som tillegg til denne artikkelen. 
4 Lindemans historisk interessante søknad er gjengitt i Sandvik 1961 s. 166ff.  
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Samme år fikk han oppdraget med å revidere sin fars koralbok5 med tanke på 
det behov Landstads salmebok (autorisert 1869) representerte, etter hvert utvidet til 
også å omfatte Hauges salmebok (1873). Etter å ha blitt bedømt av en komité ble 
Lindemans koralbok i 1877 autorisert til bruk ved gudstjenesten i rikets kirker.  

Det kan virke overraskende, men Lindeman hadde ikke tillatelse til å gi 
konserter i sin egen kirke. Hans legendariske orgelspill – i stor utstrekning ekstemporert 
– må han altså i hovedsak ha utviklet og vedlikeholdt gjennom sitt gudstjenestespill. I 
forbindelse med innvielsen av orgelet i Royal Albert Hall i London i 1871 ble han 
invitert til å gi en serie orgelkonserter. I en alder av nesten 59 år var dette hans første 
reise utenfor fedrelandet!6 For å slippe overfarten over Nordsjøen gikk reisen mest 
mulig over land, gjennom Sverige, Danmark, Tyskland og Belgia. Underveis fikk han 
anledning til en rask sightseeing i København, se Kølnerdomen og ta Londons 
severdigheter i nærmere øyesyn. Konsertene ble en stor suksess. Han befant seg i godt 
selskap blant andre inviterte organister fra Europa, bl.a. Anton Bruckner og Camille 
Saint-Saëns. Lindeman ga til beste åtte konserter i løpet av ti dager i august-september, 
hver bestående av improvisasjoner, egne salmemelodier og utdrag fra de norske 
fjellmelodiene. På hjemveien fikk Lindeman anledning til å høre den 88 år gamle 
Grundtvig preke i Vartov.7 

Lindeman kom til å utdanne en hel generasjon organister og var – fra 1849 – 
også lærer i messesang ved universitetets praktisk-teologiske seminar. Sammen med 
sønnen Peter grunnla han i 1883 en organistskole, som oppnådde å få statlig støtte. Den 
ble drevet videre som en privat skole i to generasjoner, først av Peter Lindeman, deretter 
av Trygve Lindeman. Skolen endret i 1894 navn til Musikkonservatoriet, som igjen ble 
grunnlaget for Norges musikkhøgskole (etablert i 1973).  

De siste tiårene av sitt liv komponerte Lindeman lite i større format. Det ble 
mest melodier til salmer og viser foruten korte orgelpreludier til praktisk 
gudstjenestebruk. Men ved flere viktige offentlige begivenheter, som kongelige dødsfall 
og kongekroninger, skrev han leilighetskantater.  

Ved flere anledninger ble Lindeman offentlig hyldest til del. I 1870 ble han 
utnevnt til ridder av St. Olavs orden. Ved hans og Amindas sølvbryllup 27. september 
1873 og ved 50-årsjubileet som organist, på fødselsdagen i 1875, ble han også behørig 
hedret og feiret. Ved dette jubileet fikk han overrakt en stor sølvvase som gave fra 
danske grundtvigianere og andre venner. I 1879 ble han valgt inn som medlem av 
Kungliga Musikaliska Akademien. Ved denne anledning besøkte han Stockholm, der 
for øvrig Peter på denne tiden studerte. 

Han var aktiv i tjenesten livet ut. Noe av det siste han gjorde, var å utarbeide 
musikk til den nye norske høymesseliturgien av 1887, inklusive musikk til Det store 

Gloria. Lindeman døde 23. mai 1887. Ved begravelsen 27. mai, som ble bekostet av 
byen, deltok store deler av det offentlige Norge foruten hovedstadens sangforeninger. 
Ved hans båre ble det sagt at han var den som hadde lært det norske kirkefolk å synge 
(Bang 1893 s. 46). På oppfordring fra Bjørnson ble det utenfor Vår Frelsers kirke i 1906 

                                                 
5 O.A. Lindemans koralbok ble autorisert til utelukkende bruk i 1835 (trykt i 1838). Den brakte 
melodier til salmene i de tre salmebøkene som var i bruk, Kingos, Guldbergs og Evangelisk-kristelig 
salmebok, men inneholdt ingen nye melodier. O.A. Lindeman betraktet antakelig kirkemelodiene som 
en avsluttet kanon. Hans koralbok avløste Breitendichs, Schiørrings (liten utbredelse i Norge) og 
Zincks koralbøker.  
6 Lindemans ledsager på reisen, O.T. Olsen, skrev en fyldig beretning om reisen og konsertene, gjengitt 
hos Gaukstad 1997 s. 89–110. 
7 De to hadde truffet hverandre tidligere i forbindelse med Grundtvigs Norges-besøk i 1851 (Golf 2001 
s. 17).  
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reist en byste av Lindeman. Den store konsertsalen ved Norges musikkhøgskole, 
Lindemansalen, er oppkalt etter organistskolens grunnlegger.  

 
Til fjells etter glemte salmemelodier 
O.M. Sandvik skriver om hvordan oppveksten hadde preget Lindeman: «Med 
morsmelken indsuget da Ludvig Mathias en dyp kjærlighet til de melodier som det blev 
hans livs arbeide at redde fra glemsel» (Sandvik 1914 s. 125). I 1840 begynte Lindeman 
sin utgivelse av norske folketoner, 19 norske Nationalmelodier. Året etter fulgte fem 
hefter med Norske Fjeld-Melodier harmonisk bearbeidede. Dette var riktignok ikke 
frukter av eget samlerarbeid, snarere melodier han kjente fra familietradisjonen (ibid.). 
Noen år senere kom han i kontakt med læreren og kirkesangeren Andris Eivindsson 
Vang i Valdres. Eivindsson Vang besøkte Lindeman i Kristiania, og gjennom denne rikt 
utrustede tradenten fikk Lindeman en idé om den «blandt Folket i Fjeldbygderne 
herskende Folkepsalmesang» (Tradisjonsinnsamling s. 89). I februar 1848 søkte han 
Det akademiske kollegium (Universitetet) om støtte til en samlerreise i Valdres. Som 
formål anga han muligheten av i folkesangen å finne et botemiddel mot den dårlige 
kirkesangen. Etter reisen i 1848 skrev han en svært interessant innberetning8 ledsaget av 
fire melodisamlinger, den første kaller han – på valdresdialekt – Valdriske Psælmøtona 

aat Kingos Psælmøbok ell Kjyrkjibok. Det er påfallende at Lindeman gjennom dette 
prosjektet åpent kritiserte koralene i sin fars koralbok og virkningene på kirkesangen av 
koralbokens innføring: «De Forsøg, som hidtil ere gjorte til Psalmesangens Forbedring 
ved at indføre eller paatvinge Menighederne nye Melodier istedetfor de, der ere hos 
Folket ligesom indsugede ved Modermelken, kunne formeentlig ansees som 
mislykkede.» Resultatet er blitt forvirring eller at kirkesangen har forstummet 
(Tradisjonsinnsamling s. 89). Innberetningen viser både praktikeren som søker etter en 
måte å fornye og forbedre kirkesangen på, og forskeren med evne til metodisk 
observasjon, sammenligning og refleksjon. Etter hvert kom han imidlertid til å skille 
disse prosjektene fra hverandre. 
 Lindeman eide en egen evne til å få folk til å synge for seg, gjerne mot litt 
betaling. Skepsis til omreisende byfolk måtte først brytes ned gjennom samtaler og 
kanskje hjelp med litt praktisk arbeid på gården. Den store samlingen Ældre og nyere 

norske Fjeld-Melodier utkom med 13 hefter i årene 1853–67.9 Heri inngår også 
instrumentalmusikk for langeleik og fele. Under reisene skrev han brev og førte 
dagbøker som kaster lys over de ofte vanskelige forholdene han måtte arbeide under. 
Han inkluderte også fruktene av andres innsamlingsarbeid i sine utgivelser. En egen 
samling med folketoner til tekster av Petter Dass kom ut i 1877. Dette var delvis toner 
innsamlet av presten Ole Tobias Olsen, Lindemans ledsager på reisen til London.  
 Lindeman noterte alle rytmiske og tonale eiendommeligheter i sangene han 
hørte. Men han publiserte dem i taktmessig orden og med enkle harmoniseringer for 
klaver. Mange arrangerte han også for mannskor. Melodiene til Draumkvedet utga 
han i arrangement for like stemmer (30 norske Kjæmpevisemelodier, 1863). Alle 
originalopptegnelsene av folkemusikk er oppbevart ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. 
 Langt fra alle de innsamlede melodiene ble utgitt i Lindemans tid. Peter 
Lindeman besørget et ekstra hefte til Ældre og nyere norske Fjeld-Melodier i 1907 
(bind 3 hefte 2). Bind 1–3 ble gitt ut av Gaukstad og Sandvik som faksimile i 1963, og 
i 1983 kom enda en utgave, supplert med alle tonene Lindeman hadde klargjort for 

                                                 
8 Publisert i Norske Universitets- og Skole-Annaler 2. Række, 5; Christiania 1850 s. 481–510.  
9 Bind I og II inneholder seks hefter hver. Av bind III utkom kun første hefte. 
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utgivelse. Samlingen var da kommet opp i 669 nr. Lindemans håndskrevne 
originalopptegnelser ble utgitt i faksimile i 2003.10  
 
Melodiredaktør, salmekomponist og koralbokutgiver 
Disse sidene ved Lindemans virksomhet henger på mange måter sammen ettersom han 
stadig komponerte nye melodier til de samlingene han fikk ansvaret for, og fordi også 
visebøkene inneholdt salmer og behøvde melodier til disse. I denne artikkelen går jeg 
likevel ikke nærmere inn på hans arbeid med melodiene til visebøkene, selv om det 
kunne være interessant å undersøke stiltrekk og melodivalg i disse.  

Det var Wexels som fikk den daværende stud. theol. Ludvig M. Lindeman til å 
begynne på arbeidet med salmemelodiene. Peter Lindeman skriver: «… det var den 
levende forkyndelse han hørte av Wexels i Vor Frelsers kirke, som bidrog til at aapne 
hans øine og hans hjerte for den erkjendelse, at salmemelodierne maatte leveres i en 
saadan skikkelse, at menigheden med lyst og glæde kunde istemme dem, og paa dem 
bære frem hvad hjertet var fuldt av.»11 Det begynte med at Lindeman forsynte den 
første utgaven av Wexels’ Christelige Psalmer (1840) med et melodibilag. Det 
inneholder 21 anonyme melodier, firstemmig harmonisert, som han ifølge Wexels’ 
forord hadde «for en Deel selv componeret».12 Blant disse finnes hans ungdoms 
mesterverk, melodien til «Kirken den er et gammelt hus» (NoS 689/69013), dessuten 
«Sorrig og Glæde de vandre tilhobe» (440). Wexels’ samling kom i to utgaver til 
(1844, 1859), hver gang med et utvidet melodibilag med enstemmige melodier, men 
fortsatt uten komponistopplysninger. Bortsett fra de to nevnte melodiene fra 1840 
førte produksjonen fra disse to tiårene ikke til noe klart gjennombrudd for hans 
virksomhet som komponist av salmemelodier. Det kom først på 1860-tallet.  
 Hans hymnologiske interesse ble naturligvis sterkt stimulert av samarbeidet 
med Landstad. Landstad representerte en folkelig kultur som på salmefeltet innebar 
kritikk av den autoriserte koralboken,14 en positiv holdning til restaurering av de 
gamle koralmelodiene og åpenhet for bruk av folketoner i kirkesangen. Gjennom 
utgivelsen av luthersalmene i 1859 ga Lindeman signaler, riktignok noe uklare, om at 
det kommende koralbokarbeidet ville følge dette programmet.15 
 I 1858 kom så Behrens’ Om den lutherske Salmesang og dens Gjenindførelse i 

den norske Kirke ut. Denne brannfakkelen av et skrift var ledsaget av 30 melodier 
rytmisk og melodisk restaurert etter tyske forbilder. Mens Lindeman fremdeles var i 
en søkende fase, gikk Behrens freidig ut og flagget et klart historiserende standpunkt. 
Skriftet ble anmeldt av Lindeman i Morgenbladet 30. april 1858. Dette ble opptakten 
til salmesangstriden, en litterær og musikkteoretisk strid som med noen avbrudd kom 

                                                 
10 Ludvig Mathias Lindeman: Norske folkeviser og religiøse folketoner, bind 2. Noter. Novus forlag, 
Oslo 2003. 
11 Ludv. M. Lindeman: Melodier til Brorsons Svanesang for piano eller orgel med underlagt tekst. 

Jubilæumsutgave. Kristiania 1912 s. 10f. 
12 Ni av disse skal være komponert av Lindeman, men noen er usikre (Gaukstad 1961 s. 97).  
13 Nummerhenvisninger er i det følgende til Norsk salmebok 1985 (NoS). 
14 Han tok i 1857 initiativ til å få opphevet autorisasjonen til utelukkende bruk. Landstads skriv om 
dette til kirkedepartementet er gått tapt, men det ble journalført 27. februar 1857, dagen etter O.A. 
Lindemans død! Landstads initiativ førte til at departementet gjennomførte en omfattende høring om 
saken, uten at noe konkret kom ut av det (Sandvik 1930 s. 29-43). 
15 Lindemans koralhistorisk interesse kom også til uttrykk ved at han utga salmemelodiene fra 
Jesperssøns graduale (1860) og 34 melodier fra Kingos graduale (1875). Blant hans manuskripter 
foreligger også avskrifter av melodiene i Pontoppidans salmebok, bergensorganisten Schediwys 
håndskrevne koralsamling fra 1869 (utarbeidet i forbindelse med autorisasjonen av Landstads 
salmebok) og en transkripsjon av den håndskrevne koralboken fra 1664 med initialene L.W. [= Lorentz 
Wilckens (?), organist i Nykirken i Bergen].  
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til å vare til 1880.16 I hovedsak ble den ført i dagspressen. En teori jeg prøvde ut i min 
doktoravhandling, er at Lindemans standpunkt i koralspørsmålet kom til å bli bestemt 
gjennom negasjon av Behrens’ argumenter. Stridens dokumenter underbygger dette 
synspunktet. Men positivt medvirkende var nok også Lindemans gode erfaringer med 
sine egne salmemelodier. 

Med det såkalte Kristiania-tillegget, et tillegg til Evangelisk-christelig 

Psalmebog som ble autorisert til bruk i Kristianias menigheter i 1853, fikk et utvalg 
av Grundtvigs salmer sin offisielle godkjenning i Norge. Disse krevde nye melodier. I 
1863 sendte Lindeman ut sitt viktige hefte 13 nye Melodier til Salmer i «Tillægget» 
med bl.a. «Én Gud og alles Fader» (534), «Saligheten er oss nær» (84), «Sannhets 
tolk og taler» (214) og «Jeg går i fare hvor jeg går» (106). Året før, i 1862, hadde han 
gitt ut en samling melodier til grundtvigtekster i København, Salmer af Biskop N.F.S. 

Grundtvig. Ved å overføre karakteristiske trekk fra egne melodier på melodier fra 15- 
og 1600-tallet, oppsto den «belivede koral». Den kjennetegnes av strategisk plasserte 
punkteringer, notasjon i 4-deler, fjerning av fermatene ved linjeslutt og innføring av 
nøyaktig utmålte pustepauser ved linjeslutt samt relativt raske tempoangivelser.17 Det 
ser ut til at Lindeman prøvde ut denne metoden første gang i Melodier til Sangene i 

Læsebogen for Folkeskolen og Folkehjemmet (tre hefter, 1864/65). Tanken kan ha 
vært at de gamle melodiene ville få nytt liv og fungere like godt som de 
nykomponerte. Men han må da ha sett bort fra de tonale forskjellene mellom de gamle 
og de nye melodiene, spesielt at de gamle ikke var styrt av underliggende harmoniske 
progresjoner slik som de nye.  

Da Lindeman i 1870 fikk oppdraget med å utarbeide koralbok til Landstads 
salmebok, senere utvidet til også å omfatte Hauges salmebok (autorisert i 1873), økte 
hans egen melodiproduksjon ytterligere. Det må være inntrykk fra denne tiden sønnen 
Peter (f. 1858) hadde i tankene da han skrev følgende om farens melodiske åre:  

 
«Trods det store antal melodier finder man […] ikke mange som ligner 
hverandre; […] melodierne er ikke blit til under beregninger og funderinger med 
vanskelig valg og vraken. De kom strømmende av sig selv og fæstedes paa 
papiret uten tilsynelatende besvær.»18 
 

Lindemans utkast til koralbok kom i tre hefter, først to med tittelen Melodier til 

Landstads Salmebog (1871). Hefte 1 inneholder melodier som ikke står i O.A. 
Lindemans koralbok, det vil si i stor grad hans egne (54 melodier). Hefte 2 inneholder 
melodier fra farens koralbok i nye harmoniseringer og rytmisk belivede. I 1875 kom 
så Melodier til Hauges Salmebog for Kirke og Hus. Disse er ordnet etter versemål og 
mangler komponistangivelser. Trolig er samtlige 67 melodier av Lindeman, men 
ingen av dem har hevdet seg. Dette heftet ble av ukjente grunner heller ikke autorisert.  

Utover i 1870-årene nådde salmesangstriden sitt klimaks. På 
restaurasjonsfronten fikk nå Behrens støtte av Otto Winter-Hjelm. Lindeman nøt 
imidlertid kirkedepartementets tillit og kunne sette sine ideer igjennom. Etter 
behandling i en sakkyndig komité19 ble Lindemans koralbok autorisert 15. desember 
1877. Den kom ut året etter. Da var antallet egne melodier økt til 61. Ingen norske 
folketoner var med, heller ingen andre norske melodier, derimot noen danske og 

                                                 
16 For en samlet fremstilling av salmesangstriden, se Holter 1998 og Holter 2003 s. 36–68. 
17 Også harmoniseringene er et vesentlig element ved den belivede koral, se nedenfor.  
18 Ludv. M. Lindeman: Melodier til Brorsons Svanesang for piano eller orgel med underlagt tekst. 

Jubilæumsutgave. Kristiania 1912 s. 13. 
19 En detaljert redegjørelse for komiteens merknader finnes hos Sandvik 1930 s. 70–88. 
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svenske. Lindeman hadde dog måttet godta et tillegg med melodier «harmoniserede af 
de berømte Komponister M. Prætorius, Joh. Schott, J. H. Schein […]», et tillegg som i 
første utgave var uten tekster og som besto av utpregede korsatser, ikke satser til 
praktisk bruk. Om dette tillegget lot Lindeman i koralbokens forord falle de senere så 
ofte siterte ord: 

 
«Kan altsaa Præst og Menighed finde sig tilfredsstillede ved disse efter min 
Mening i mange Henseender ufuldkomne Produkter fra Kunstens Barndom, 
saa er der nu Anledning til at benytte dem.» 
 

Tillegget fikk ingen praktisk betydning og ble ifølge Sandvik «det egentlige dødsstøt 
for den rytmiske salmesang i vårt land» (Sandvik 1930 s. 92). Alle ville ikke danse 
etter Lindemans pipe, og hist og her ble rytmiske koraler likevel innført, bl.a. i 
Trefoldighetskirken i Kristiania, der Winter-Hjelm regjerte på orgelgalleriet (Holter 
2003 s. 70). Andre organister neglisjerte de lindemanske punkteringer (Holter 2003 s. 
71f). Ved koralbokrevisjonen på 1920-tallet ble den lindemansk belivede koral 
avskaffet, men mange av Lindemans harmoniseringer ble beholdt, både i hans egne og 
i eldre melodier.  
 
Hva kjennetegner Lindemans melodier? 
O.M. Sandvik beskriver det nye som kom inn i norsk kirkesang på 1800-tallet, som 
«Ludv. M. Lindemans dårende melodi» (Sandvik 1930 s. 27). Men det bør tilføyes at 
hos Lindeman danner melodien, rytmen – spesielt punkteringene – og den rike, 
firklangsmettede harmoniseringen en helhet. Karakteristiske trekk i melodiene er  

• store sprang, også tritonus, som i «Påskemorgen» (184) og stigende liten 
septim, som i «Å, la din Ånd» (613) 

• treklangsbrytninger, ikke sjelden over en hel oktav (stigende i 46, 223, 
fallende i 182) 

• sekvenser (fallende i 9, 364, 606, stigende i 123 – oftest i siste halvdel) 
• stort omfang, både i melodien som helhet og innenfor den enkelte linje. 

 
31 av Lindemans melodier i NoS går i dur, fem i moll mens to er doriske (96, 689). 
Dur-dominansen svarer godt til komponistens sympati med Grundtvigs «glade 
kristendom». Kvart- og kvintsprangene gir melodiene et fanfare- eller signalpreg, 
mest utpreget i «Saligheten er oss nær» (84). Og Lindeman liker godt å bringe 
melodien til en triumferende slutt på oktaven, f.eks. 15, 182 (på ordet «høye»), 265, 
399, 413.  
 Når det gjelder form, er han konservativ og holder seg mye til barformen i 
ulike varianter: AAB (188, 480), AABC (15, 46, 223), sjeldnere i avrundet barform: 
AABA’ (530, 689/690).  
 I likhet med faren varierer han alltid harmoniseringen av reprisene. For at 
menigheten ikke skulle falle tilbake i gamle fermatesynder, måtte det være utvikling 
og bevegelse hele tiden. Hver meloditone får sin akkord, og rytmen er med få unntak 
den samme i alle stemmene. Melodiene modulerer virkningsfullt til de fleste 
skalatrinn, med naturlige unntak for henholdsvis 7. trinn i dur og 2. i moll samt de 
høye 6. og 7. trinn i moll. Hver linje har et klart harmonisk mål, og Lindeman sørger 
for at sluttkadensen aldri blir foregrepet. 
 Hva punkteringene angår, så gir de som regel en meget god fremdriftseffekt. 
Men det finnes unntak, f.eks. virker ikke punkteringene i «Jesus ved Guds høgre 
tronar» (251) helt vellykket plassert, se takt 6 og 8. Behrens foreslo her at 
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punkteringene skulle komme en halv takt senere. Resultatet ville bli som i 399. Noe 
tilsvarende gjelder i B-delen av «Å Guds martyrar» (79). Ingen av disse har sunget 
seg inn i kjernerepertoaret. Det må også påpekes at rytmen i «Opp, jublende sang» 
(638) har voldt såpass store problemer at både Per Steenberg og danske 
koralbokredaktører har valgt å gjennomføre samme rytmemønster i hele melodien.20 
Helnoten på penultima (nest siste tone) i «Dype, stille» (552) og «Over Kedron Jesus 
treder» (123) har naturligvis ingen menigheter greid å holde ut lenge nok. Følgelig er 
den blitt halvert. Korte opptakter ville Lindeman ikke ha i salmene. I en melodi som 
«Én Gud og alles Fader» skaper dette problem ved reprisen, om man ikke legger inn 
en fermate (notert som dobbelstrek i NoS/NoKo). Da oppstår en 5/4 takt, helt i strid 
med Lindemans prinsipper. I samme melodi har han for øvrig rytmisert de kvinnelige 
utgangene i linje 1, 3, 5 og 7 som kort-lang, såkalte scotch snaps (vanlige i 
folketonene, sml. f.eks. «Med Jesus vil eg fara», 418). De fungerer utmerket, men 
oppleves nærmest som synkoper, noe som i Lindemans øyne ikke var forenlig med 
menighetssang. I «Jeg går i fare» vaklet komponisten mellom kort opptakt til siste 
linje (1863-versjonen) og fermate over nest siste linjeslutt (1871-versjonen). Av to 
«onder» landet han på det siste. Et sted som heller ikke fungerer uten justering, er den 
høye avslutning av nest siste linje i «Opp, jublende sang». Lindeman noterer den siste 
tonen – tro mot sitt prinsipp – som 8-del fulgt av 8-dels pause. Men allerede Peter 
Lindeman fant i 4. utgave av farens koralbok (1896) å måtte innføre en fermate her.  
 
Ut i verden 
Hovedsakelig skrev Lindeman salmemelodier for to «markeder». Foruten Den norske 
kirke ble den grundtvigske salmesang i Danmark rikelig tilgodesett med nye, sangbare 
melodier. Allerede i 1843 ble han representert med tre melodier i P. Hjorts samling 
Gamle og nye Psalmer (København 1843). Grundtvig var personlig meget takknemlig 
for hva Lindeman hadde gjort for hans salmetekster. De første som ga Grundtvigs 
salmer vinger, var Weyse, Hartmann, Berggreen og Rung. Den neste generasjon 
komponister bestod av Barnekow, Kalhauge, Winding og nordmannen Lindeman 
(Nørfelt 1983 s. 22). I Henrik Glahns registrant Salmemelodien i dansk tradition 

1569–1973 kommer Lindeman med 32 melodier på femteplass etter Laub, Berggreen, 
Barnekow og Hartmann (Glahn 2000 s. 218). I L. Birkedal-Barfods store samleverk 
Menighedens Melodier (København 1914) er det 46 melodier av Lindeman.  
 Lindemans koralbok kom ut i en egen amerikansk utgave til bruk i de norsk-
amerikanske menighetene innenfor Den forenede kirke (Minneapolis 1899). Her har 
den fått et tillegg av Oluf Glasøe (se Holter 2007 s. 199). 
 Hvilke lindemanmelodier har så funnet veien til utenlandske salmebøker? 
«Kirken den er et gammelt hus» (KIRKEN) er den suverent mest utbredte. Denne 
doriske melodien er egentlig utypisk for Lindemans modne stil. Jeg har ingen 
fullstendig oversikt over alle forekomster av melodien, men av nyere salmebøker jeg 
har for hånden, finnes den i alle de nordiske samt i den latvisk-lutherske, tysk-
lutherske og hollandsk-reformerte, videre i engelske, amerikanske og økumeniske 
salmebøker. Av ikke-lutherske, norske salmebøker finnes den i Metodistkirkens 

salmebok og den katolske Lov Herren.  
 Den amerikanske kirkemusikkprofessor Paul Westermeyer skriver om KIRKEN:  
 

[…] it has left the rugged waters of the sixteenth century for the smoother 
isometric conditions of the nineteenth century and the influence of the organ. 

                                                 
20 Bl.a. Bielefeldt: Melodier til Psalmebog for Kirke og Hjem, 1900 og Den danske koralbog, 1954. 
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What it may lack rhythmically, it makes up harmonically. The Dorian tune has 
sufficient melodic interest to stand alone, […] It is a compelling and sturdy 
tune ’built on a rock’ [salmens engelske åpningsord] (Westermeyer 2010 s. 
502).  
 

Den engelske hymnologen Erik Routley nevner Lindemans innsats som samler av 
folkemusikk og fortsetter:  «[he] composed many tunes; the one which has true 
greatness is that which is in the USA called KIRKEN» (Routley 1981 s. 181). 
 Av nyere utenlandske salmebøker har Den danske salmebog (2002) åtte 
melodier av Lindeman. Det er interessant å konstatere at fire av dem, alle til tekster av 
Grundtvig, er ukjente hos oss. Kvantitativt er det likevel Evangelical Lutheran 

Hymnary (1996) som topper listen – den har hele tolv melodier av Lindeman foruten 
fem norske folketoner. Men så har da også det lille kirkesamfunnet som står bak, 
Evangelical Lutheran Synod, sterke norske røtter. 
 
Hvor norske er Lindemans melodier? 
Rundt forrige århundreskifte var det en vanlig oppfatning at Lindemans melodier 
uttrykker den spesielt norske tonefølelse. I 1893 skrev biskop Bang at de er «i stor 
Udstrækning baarne af Folketonen», og «det er igjennem denne Koralbog [L.M. 
Lindemans], at den norske Folketone for første Gang har faaet Anledning til at gjøre 
sig gjældende paa Koralens Omraade» (Bang 1893 s. 47, 55f). Han opplyser at 
melodien til «Naar mit Øie» (480) er en «Tillempning af en gudelig norsk Folkesang» 
(Bang 1893 s. 47). Sandvik skrev i 1914 at «[d]et som griper os norske saa ved de 
Lindemanske salmetoner, er deres hjemlige klang, deres nære forhold til folketonen» 
(Sandvik 1914 s. 128). Men det forundrer da at Lindemans melodier først ble trykket 
til danskenes hjerter. Det spørs om det ikke forholder seg omvendt, at den norske 
tonefølelse – i hvert fall på koralens område – er blitt preget nettopp av Lindemans 
melodier. I tilfellet «Naar mit Øie» hevder Øystein Gaukstad at folketonen – som er 
knyttet til teksten «Hellig Ånd, o himmellue» (590) – er en omsynging av Lindemans 
melodi, altså det omvendte forholdet av hva Bang mente å vite (Gaukstad 1973 s. 40; 
Gaukstad 1997 s. 135ff).  
 En intervallanalyse kan bidra til å kaste mer lys over spørsmålet om det norske 
preget. Jeg har valgt å gjøre en sammenligning av siste melodilinje i de 38 
lindemanmelodiene i NoS (LML) med siste linje i 38 norske folketoner i samme bok 
(nft). Jeg forsynte hvert tonetrinn (uavhengig av toneart og unntatt tonegjentakelser) 
med et tall fra 1 til 7 for å kunne identifisere likheter og forskjeller mellom de to 
gruppene. Det viser seg at folketonene har en klar tendens til å kadensere nedenfra, 
altså fra 7. til 1. trinn, mens Lindeman gjør dette mye sjeldnere (LML: 4, nft: 18). 
Omvendt kadenserer Lindeman oftere ovenfra, fra 2. til 1. trinn (LML: 33; nft: 19). 
Ser man på de fire siste tonene i hver melodi, forekommer 7. trinn (høyt eller lavt) 
mye sjeldnere hos Lindeman enn i folketonene (LML: 5; nft: 24). Tonefølgene 4321 
og 1321 forekommer henholdsvis 15 og seks ganger hos Lindeman, de samme bare 
tre, henholdsvis to ganger i folketonene. Tonefølgen 5671 forekommer fire ganger i 
folketonene, men aldri i Lindemans sluttkadenser.  
 Melodiene ble også sammenlignet med hensyn til tonalitet. Av Lindemans 
melodier går 31 i dur og syv i moll/dorisk. Blant folketonene er forholdet nesten 
omvendt, 11 går i dur mens 27 går i moll, dorisk eller frygisk.  
 Taktartene viser også en klar forskjell. Lindeman benytter todelt takt (4/4 eller 
alla breve) i 31 melodier, tredelt (3/4 eller 6/4) i syv – men aldri til jambiske eller 
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trokeiske tekster. Av folketonene går 21 i todelt takt, mens hele 17 går i tredelt (3/2, 
3/4, 6/4, 6/8 eller 9/8) – også til jambiske eller trokeiske tekster.  
 Omfanget av sistelinjene er også forskjellig. Folketonene har her i snitt et 
omfang på i overkant av en kvint, mens Lindemans sistelinjer har et snitt på i overkant 
av en sekst. Men av de sistnevnte har hele 13 en sistelinje på en oktav eller mer, mens 
blant folketonene gjelder dette kun to.  
 I tabellform ser analysen slik ut: 
Parameter Lindeman Norske folketoner 

Kadens nedenfra 4 18 
Kadens ovenfra 33 19 
7. trinn i de fire siste tonene 5 24 
Tonefølge 4321 15 3 
Tonefølge 1321 6 2 
Tonefølge 5671 0 4 
Dur 31 11 
Moll/dorisk/frygisk 7 27 
Todelt takt 31 21 
Tredelt takt 7 17 
Gjennomsnittlig omfang  sekst kvint 
Oktavomfang 13 2 
 
Denne lille analysen tyder på at det er klare stilforskjeller mellom de to 
melodigruppene, både med hensyn til melodi, tonekjønn, rytme og omfang. 
Lindemans melodier, med noen unntak, synes ikke å være spesielt beslektet med de 
norske folketonene. Det ligger da nær å trekke den slutning at Lindemans stil har mer 
til felles med de danske melodiene som i det 19. århundre ble komponert til 
Grundtvigs salmetekster. Men en nærmere undersøkelse av dette forholdet må utstå i 
denne omgang.  
 
Avsluttende bemerkninger 
Alle store personer kaster skygge, og Lindeman er ikke noe unntak. Det er ikke mulig 
å komme forbi at hans dominerende posisjon og kontroversielle standpunkter fikk 
negative følger. For det første ble han en bremsekloss for innføringen av de rytmiske 
koralene, som på 1800-tallet var på vei inn i tysk kirkesang. I salmesangstriden var 
Lindeman en sentral, men på mange måter defensiv aktør. Kunnskapen om saken var 
der, i noen grad også erfaring med bruken av de rytmiske koralene, men altså ikke 
Lindemans vilje (Holter 2003 s. 36–68). 
 Lindemans forhold til de religiøse folketonene er fortsatt en av gåtene i norsk 
salmehistorie. Den store folkemusikksamleren fant ingen folketoner verdige til en 
plass i koralboken. Dette har gjerne vært forklart med at de var for kompliserte for 
menighetssang.21 Men denne forklaringen overbeviser ikke. Flere av de folketonene 
som kom med i Koralbok for den norske kirke i 1926, er enkle toner som Lindeman 
hadde samlet inn, arrangert og utgitt. Noen av dem var da godt innsunget på uoffisiell 
basis og ble raskt en suksess. Lindemans danske kolleger hadde også et langt mer 
positivt syn på bruk av folketoner som salmemelodier. I dag, 200 år etter Lindemans 
fødsel, må det være tillatt å stille et spørsmålstegn ved Lindemans motiver og 
dømmekraft på dette punkt.  

                                                 
21 Se f.eks. Aanestad 1965 sp. 262. 
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 Kanskje kan dette ses i sammenheng med at Lindeman supplerte eldre 
melodier med egne og betegnet dem som b-melodier. Sandvik sier om dette: «[…] 
han [vælger] for mange av sine egne melodier. Ikke bare komponerer han nye, hvad 
han jo ofte var nødt til for de nye versemaals skyld, men han gir sin egen melodi til 
frit valg hvor der allerede fandtes en udmerket gammel melodi» (Sandvik 1918 s. 60). 
Eksisterende og til dels innsungne norske melodier erstattet han. Han ble dermed 
stående som den eneste norske komponist i sin koralbok. Det er vanskelig å forklare 
dette ut fra samtidens forventning til en koralbokredaktør. Verken de eldre eller 
noenlunde samtidige danske koralbøkene var dominert av en enkelt komponist, om de 
enn bar utgiverens stempel på andre måter.  

Likevel: Lindemans salmemelodier er blitt nasjonale fordi de tiltalte oss på en 
spesiell måte i en tid da nasjonen skulle finne sin identitet. Mye tyder på at de vil leve 
lenge, kanskje særlig de som knytter seg til livets og årets høytider. Men da må vi 
ikke glemme Lindemans vennlige oppfordring: «Syng med!» 
 

 
 
TILLEGG: LINDEMANS KOMPOSISJONER 
For en fullstendig oversikt over Lindemans komposisjoner, se Gaukstad 1961. Fortsatt 
er ikke alle verkene utgitt. 
 
Orgelverk 
Variasjoner over «Hvo veed hvor nær mig er min ende» (1836, trykt 1975) 
Variasjoner over «Hvo ene lader Herren raade» (1850-tallet).  
Tre preludier over BACH (1850-tallet).  
36 fugerte preludier (1881)22.  
54 smaa preludier (1883).  
Kroningsmarsj til kong Oscar II og dronning Sofies kroning i Trondheim domkirke 18. 

juli 1873.  
 
Klaververker 
Fire valser (1830-tallet).  
Variationer over «Gubben Noa» for 4-hendig piano 
Scherzo (trykt 1851).  
Vivace giocoso (trykt 1878). 
 
Sangene  
Omkring 950 melodier ifølge Gaukstad (Gaukstad 1961 s. 96).  
 
Korverk 
To kantater ved Karl Johan XIVs død i 1844 (tekster av J.S. Welhaven og A. Munch). 

Begge manuskripter sterkt brannskadet.  
Dansk Seier-Sang (Grundtvig, 1848). 
Julekantate (1848, tapt) 
Mit følge (Bjørnson, 1874).  
Sang til det danske folk: Fremad og hjemad (Grundtvig/Arvesen, 1874).  
Livet og freden (Grundtvig, 1874).  

                                                 
22 Peter Lindeman skrev senere en fantasi til hver av disse fugene. Utgitt samlet på Cantando 
Musikkforlag.  
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Kantate ved Universitets Minnefest over Karl XV (1872).  
Kantate ved Oscar II og dronning Sofies kroning i Trondheim domkirke 18. juli 1873. 
Kantate over Grundtvig til tekst av Bjørnson (1874).  
Kantate ved kirkeinnvielser («Bygdø-kantaten» fra 1876, tekst av Monrad, trykt 1898). 
Fire kirkelige Korsange til Brug ved de store Høitider (trykt 1890).  
 
Ellers sanger for mannskor og blandet kor. Mange av korsangene ble skrevet til bruk i 
folkehøyskolene og i mannskorbevegelsen. 
 
Scenemusikk 
Musikk til Wergelands Campbellerne (1838, tapt).  
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