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1. Forord 
 
Dette program er et elektroniske opslagsværk, hvor man hurtigt kan se, de muligheder der er af 

valg af melodi til en bestemt salme. Samtidigt er der mulighed for at høre melodien og kunne se 

koralbogsnummeret. 

Under udarbejdelsen af opslagsværket har melodivalg og melodiernes tempi været drøftet 

indgående. 

Melodivalget var særligt svært. Hvis alle melodivalgsmuligheder blev taget med – et fuldstændigt 

elektronisk versemålsregister – ville det blive uoverskueligt. Vi har forsøgt at skønne os til et 

relevant udvalg af melodier til den enkelte salme med behørig skelen til at overskueligheden skulle 

bevares. De mest relevante melodivalg er placeret øverst i melodivalgslisten og efterfølgende de 

mere alternative melodier. 

Tempi er valgt udfra at det høres via pc’ens lydkort og er altså ikke et udtryk for det rette tempo i fx 

et kirkerum. I virkeligheden vil det rette tempo afhænge af stedets akustik, tradition og begivenhed. 

Det er et opslagsværk og ikke en facitliste til melodiernes tempi. 

 

2. Systemkrav 
 

For fuld funktionalitet kræves, at man har adgang til internettet, minimum Win98® installeret, 

Internet Explorer® 5.1 eller nyere samt Scorch® plugin, der kan hentes gratis på Sibelius® 

webside: http://www.sibelius.com/download/. Desuden kræves et lydkort. Kvaliteten af lyden i dette 

program er meget afhængig af computerens lydkort. Jo bedre lydkort des bedre lyd og muligheden 

for at vælge den lyd, der passer brugeren bedst. Programmet passer til en skærmopløsning ned til 

800*600 pixel, men ses bedre i en større. Selvom der findes en række genvejstaster er det 

nødvendigt af have en mus tilsluttet. 

 

3. Installation 
 

Inden installation af programmet og Scorch® tilrådes at Internet Explorer® opdateres på Windows 

Update®. Fx: Åbn Internet Explorer – Vælg Funktioner -> Windows Update. 



Så installeres Scorch plugin’en. Gå ind på http://www.sibelius.com/download/ , klik på linket: 

Download Sibelius Scorch®. 

Du vil blive spurgt 2 gange, om du ønsker at installere Scorch®. Svar Ja/Yes og Scorch® vil blive 

installeret og du er klar til at køre programmet. 

Hvis installation af Scorch® mod forventning ikke påbegyndes, så klik videre på linket: ’Click here 

to download the installer’. Klik på ’Åbn’ eller ’Gem’. 

Hvis du vælger ’Åbn’ går installationen i gang. Du skal svare Ja/Yes to gange og efter kort tid, med 

et 56k modem 1 til 2 min., er Scorch® installeret. 

Du kan evt. gemme denne ’installer-fil’ på din harddisk ved at klikke på ’Gem’ og efter download 

installere Scorch® ved at åbne ’installer-filen’ fra den mappe, du har valgt at gemme den i. 

Læg derefter Cd-rom’en i dit Cd-drev. Programmet åbnes nu automatisk. 

Hvis denne automatiske opstartfunktion er slået fra i din systemopsætning, kan programmet åbnes 

ved at gå ind i ’Denne computer’, vælg Cd-rom drevet (som regel D-drevet), klik på melodivalg.exe. 

Man kan alternativt vælge ’Kør’ i Start-menuen, klik på ’gennemse’, find og åbn filen 

melodivalg.exe på Cd-rom drevet (som regel D-drevet). Vælg ’Kør’ og programmet starter. 

Man kan køre programmet fra Cd-rom’en alene eller installere den på computerens harddisk. 

Ønsker man udelukkende at benytte Cd-rom’en åbnes blot som beskrevet ovenfor. 

Da programmet ikke fylder ret meget anbefales det dog at installere det på computerens harddisk. 

Det gør adgangen til programmet mere smidigt. 

Der installeres ved at klikke på ’KLIK HER FOR AT INSTALLERE PÅ HARDDISKEN’ i 

programmets nodevindue. Denne funktion vil være tilgængelig, selvom der er installeret en gang. 

Men det frarådes at det gøres mere end en gang. 

Så vælges den mappe man ønsker at have programmet til at være i – opret evt. en ny mappe – og 

klik ’Ja’, ’Gem’ eller ’Ok’. 

Programmet kopieres til din harddisk og der oprettes en genvejs-ikon på dit skrivebord og et 

menupunkt i ’Start -> Programmer -> Melodivalg til Den Danske Salmebog’. 

Fra undermenuen i ’Start’ kan du endvidere afinstallere programmet (Uninstall Melodivalg til Den 

Danske Salmebog 2002). Alle spor efter programmet fjernes dog først efter computeren 

genstartes. Hvis du blot sletter genvejs-ikonerne slettes programmet ikke. 

Hvis noder ikke bliver vist og ovenstående er gjort korrekt, skyldes det måske at Microsoft® 

ActiveX ikke er installeret eller brugen af ActiveX er fravalgt i din Windows®-opsætning. Se i 

Windows® hjælpefil for hjælp. 

 

 

 



4. Manual 
 
Programmet har fire undervinduer: Alfabetisk valg (I), salmevalg (II), melodivalg (III) og 

melodivinduet (IV). 

 

 
 

I: Her vælges ved klik salmens begyndelsesbogstav. 

II: Her vælges ved klik salmen. Det er her muligt at anvende søgefunktion. Når vinduet er aktivt 

tastes <ctrl>+B for at få søgefunktionen frem. 

III: Her ses melodier, der kan anvendes til valgte salme og ved klik genereres nodebilledet i 

melodivinduet (IV).  

IV: Scorch-bjælken er kun aktiv, når der vises noder i vinduet. Der er følgende muligheder: 

 
 

Knapperne 1 og 2: Nogle melodier fylder mere end en side, fx Uberørt af byens travlhed. Man kan 

skifte mellem siderne ved klik på 1 eller 2. Langt de fleste melodier kan være på en side, hvorfor 

disse knapper vil inaktive. 

 



Knap 3: Ved klik kommer en menu frem, der viser lydkortets output muligheder. Ikke alle lydkort 

har flere valgmuligheder. Hvis der er valgmuligheder her, kan man vælge den lyd man synes bedst 

om. Måske vises også valgmuligheder for input til lydkortet. Hvis man vælger en sådan kommer 

der ingen lyd og nyt valg skal foretages. Gode lydkort giver de bedste valgmuligheder og den 

bedste lyd. 

 

Knap 4: Afspil melodien. Her kan, når vinduet er aktivt, benyttes genvejstast. Tast P. Det kan også 

gøres ved at klikke i nodebilledet med musen. Afspilning begynder fra den node, der er nærmest 

det sted man klikker. Det er således muligt at begynde afspilningen forskellige steder i melodien. 

Man behøver ikke at høre forfra hver gang. En blå lodret streg ’følger musikken’. Når melodien 

spiller og man trykker på genvejstasten P vil betyde pause. Trykkes P eller klik på knap 4 i Scorch-

bjælken vil afspilningen genoptages. 

 

Knap 5: Pause. Klikkes mens der pauseres, genoptages afspilningen. 

 

Knap 6: Stop. Her kan alternativt bruges genvejstasten [Esc]. 

 

Knap 7 og 8: Hurtig spoling hhv. frem eller tilbage. Aktiveres ved vedvarende klik på musetast 1. 

Deaktiveres ved slip. Kan kun benyttes under afspilning. 

 

Skyder 9: Træk i skyderen vil ændre melodiens tempo. 

 

Knap 10: Her er det muligt at transponere melodien op eller ned i toneleje. Man kan i den 

fremkomne menu vælge det interval man ønsker at transponere op eller ned. Scorch® findes kun i 

engelsk udgave, så menuen er på engelsk. Der vælges til venstre om der skal transponeres op 

(Up) eller ned (Down). I rullemenuen vælges det interval, der skal transponeres. Intervallet står 

med ordenstal (fx terts = 3rd) og Minor for lille, Major for stor, Perfect for ren, Argumentet for 

forstørret og Diminished for forminsket. I parentes står angivet det eksakte halvtoneinterval angivet 

i antal ’half-steps’. 

 

Knap 11: Link til Scorch® website. Kan benyttes for at se om der findes en opdatering af Scorch®. 

Nemmere er det at tilmelde sig Scorch® nyhedsbrev og få en e-mail tilsendt, når der findes 

opdateringer. 

 

 



Hvis nodebilledet ikke vises i vindue IV, kan det skyldes at Scorch® ikke er installeret korrekt. 

Løsningen er at afinstallere Melodivalg, genstarte PC’en og derefter downloade og installere 

Scorch® igen. 

Ved enkelte melodier vises der ingen noder pga. rettighedsproblemer. Melodien kan stadig høres; 

men du bliver nødt til at klikke i lige oven over teksten for at kunne høre brudstykker af melodien.  


