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H0jskolesang. H0jskolesangbogen nsermer sig med hastige skridt sin ti ars f0dselsdag. I den an-
ledning, skriver studerende ved Musikinstituttet pa Arhus Universitet, Ejvind Hansen, om h0jskole-
sangbogens meloditradition.

H0jskolesangens melodiudvikling
Af Ejvind Hansen
Stud. mag.

De f0rste mange dr af h0jskolesangens levetid fra ca.
1840'erne, kan man ikke tale om en egentlig meloditra-
dition indenfor h0jskolesangen. Det grundtvigianske
milj0 var i starten meget koncentreret om del tekstlige
indhold. Melodierne til Grundtvigs tekster blev meget
fundet efter princippet om de "forhandenvaerende
s0m". Det var teksten, der var det dannende element, og
melodien matte sa bare folge med. Ofte var melodiangi-
velserne i tekstb0gerne meget mangelfulde.

Til den officielle h0jskolesangbog blev der frem til
1922 kun udgivet en melodibog, nemlig H. Nutzhorns
Melodibog for hojskoler og Landbrugsskoler (1904).
Nutzhorns Melodibog er ikke belt sa ukritisk som nogle
af forgaengerne. Hvor ban ikke bar fundet tilpas gode
melodier til en sang, bar ban enten selv komponeret en
eller fact andre til det (bl.a Barnekow og Bredsdorff).
Melodibogen er praeget af folkeviser, Romantik, og
Senromantik (egne melodier, Barnekow. Lindeman,
Weyse, J.P.E. Hartmann, Rung, Berggreen, Winding...)

F0rste brydningstid

Omkring arhundredeskiftet sker der overall i kulturlivet
et opg0r med Romantikkens asstetik. Saledes ogsd in-
denfor den folkelige sang.

Et udtryk for dette opgor er Folkeh0jskolens Melo-
dibog (1922). De fire udgivere varT. Laub, C. Nielsen,
T. Aagaard og O. Ring, og de satte deres praeg pa den
idet de komponerede fireogtyve procent af melodierne.
Opg0ret er isaer vendt mod Romantikkens romance,
som ikke anses for at vasre folkelig: alene grund-attitu-
den er forkert, idet det for en folkelig komponist ma
gaslde, at ban skal tjene folket og ikke sin egen frihed.
Melodien skal tjene ordet - den skal, for at tale med
Grundtvig, Ievendeg0re ordet. Derfor ma hver enkelt
sang have sin egen melodi, der rummer stemningen for
lige netop denne tekst. Man mente, at 1800-tallets kom-
ponister gav k0b pa det melodiske aspekt, ved at vasgte
det harmoniske h0jere. Derfor var melodierne svaere og
kedelige. Det er uheldigt, da det netop er melodierne,
som folket skal synge, hvorimod harmonierne klares af
akkompagnat0ren. For at rette op pi dette, studerede
man meloditraditionerne for 1800 (oldkirkelig sang,
Luthersk reformations-koral, Palestrinastilen og
Clucks og Mozarts operaer), og fors0gte at omplante

disse til den tid, man selv levede i. Idealet var at skabe
"den store kunst med det lille omfang".

Resultatet blev melodier uden kromatik og store
spring. Kirketonalitet er ikke unormalt. Dur og mol bru-
ges stadig, men anses ikke mere som en fastlagt norm,
der ikke kan rokkes ved. Som af!0ser for romancens rigt
udsmykkede melodier, trader en melodik, der kan kal-
des en "node-mod-stavelse-melodik".

Melodib0gerne frem til 1989 fortsastter stort set
denne "laubianisme". Selvf01gelig er der ogsa forny-
elsestendenser: Bade en fornyelse indefra traditio-
nen (Otto Mortensen, Poul Schierbeck), mere
avantgardistiske melodier (J0rgen Bentzon, Knud
Jeppesen, Sv.S. Schultz) og fra 1964 kommer der
melodierne til de udenlandske sange. Men i det store
hele udg0r perioden en dogmatisering af den laubi-
anske tradition. At der blev skaret kraftigt i antallet
af laubianske melodier i 16. udgave (1976), skyldes
ikke sa meget en melodisk nyorientering, som det
skyldes en kraftig reduktion af de samhorende sange.
Pa samme made er de rytmiske melodier ogsa mere
taget med, fordi de h0rertil nyoptagne sange. De ud-
trykker ikke et skifte indenfor hvad man fra "offi-
cielt" hold ansa for relevante melodier.

Anden brydningstid

Med 17. udgave af sangbogen, sker der imidlertid et
skred i traditionen. Hvis man skal sige noget generelt
om melodierne her, ma det vasre, at de udg0r et skridt
i retning af et opg0r med laubianismen. Eller i hvert
fald en ophasvelse af denne tankegangs dogmatiske
status. Mange af de laubianske melodier, der rent
faktisk ikke bruges, er blevet skiftet ud eller supple-
ret med enten deres forgaengere (hvis de er meget
brugte) eller med belt nye.

Udover at der altsa er mange - for hojskolesang-
bogen - nye melodier til gamle tekster, er der natur-
ligvis ogsa mange nye melodier til de mange nye tek-
ster, som 17. udgave af sangbogen byder pa\ De nye
melodier er karakteriseret ved, at de godt ma vaere
svasre (i retning af mere modernistisk melodif0ring),
de ma godt vasre rytmiske, og man m3 gerne drage
fordel af, at en sang er kendt fra radio eller tv - f.eks.
danske pop og rock sange (det Per Warming bar kaldt
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Ny-mundtligheden). Pa den irukie kan svaert "faslles-
sangbare" sange medtages, hvis teksten godtgor del.

Nogle af overvejelseme bag var f01gende:
Per Warming slog meget til lyd for, at Laub aldrig

havde 0nsket, at man skulle blive stSende ved bans re-
sultat. Det var et fore!0bigt eksperiment, og nu mente
Warming, at man mStte tage dels resultater alvorligt. I
de tilfaelde hvor man stadig brugte de prae-laubske me-
lodier, matte de nu fa lov at genindtraede i de fine b0ger.
Desuden mente ban, at del var pa tide, at eksperimente-
re med nye melodier ogsa.

Jens Gr0n (medlem af sangbogsudvalget) tager ogsa
fat i, hvad del vil sige, at en sang er folkelig. Han slar til
lyd for, at del ikke g0r noget, at en melodi kraever "arva-
genhed". Tvaertimod mener ban, at del ogsa kan skaerpe
arvagenheden overfor teksten. Han mener, at en "folke-
lig faellessang" b0r vaere et flytteligt begreb. Her ser jeg
en forskydning i begrebet om, hvad en folkelig faslles-
sang vil sige. Den opfattes ikke mere som en stilart,
men en indstilling. Hvor bl.a. O. Ring kunne tale om
bestemte intervaller, der ikke var folkelige, ser man nu
snarere pa, om en melodi tjener et folkeligt formal. Jens
Gr0n indf0rer ogsa et nyt kriterium for, om en sang
medtages: De vaelges efter om de er vedkommende
fremfor, om de er gode. Det nye er, at en sangs aktuali-
tet eller begejstringsevne nu ogsa bliver en del af kvali-
teten og ikke et n0dvendigt onde.

At de udenlandske sange r0g ud skyldtes ikke, at
man ikke mente, de skulle vaere der, men snarere at man
manglede et kriterium for hvilke der skulle med.

I den sidste udgave er der vitterligt mange svaere me-
lodier med. Jeg er nok en smule uenig i Jens Gr0ns vur-
dering af, at et krav om arvagenhed omkring melodien
ogsa giver arvSgenhed omkring teksten. Min egen erfa-
ring er, at arvagenhed overfor teksten faY man kun, hvis
man beslutter sig for det, og man ma da alligevel kunne
beherske melodien, for at den ikke hindrer det. Det kan
man da ogsa godt hvis man kender den. Sporgsmalet bli-
ver derfor snarere, hvor meget tid man under faellessang
kan saette af til at laere en melodi. Traditionelt har man
ikke sat tid af til det, men folk har mattet laere sangene
ved at synge dem og h0re dem sunget. Det kunne vaere
spaendende om dette kunne aendre sig - jvf. overvejelser-
ne omkring dannelses-elementet nedenfor.

Perspektivet
Noget af det nye i den sidste udgave er, at den saetter
sp0rgsm£lstegn ved teksten som det eneste dannende
element. Er det musiske og aestetiske ikke en liges<i
vigtig del af dannelsen? Laubianismen ansa1 melodi-
en for vigtig, fordi den kunne fremhaeve teksten, men
i sidste udgave har man tillagt den en egenvaerdi.
Melodiens kvalitet skal nu ikke laengere ses under
tekstens kategori. Tekst og melodi giver hver deres
bidrag til deres faelles formal - det hele menneske.
Dannelses-begrebet er ikke pa mode i 0jeblikket,
men det mener jeg mest skyldes, at man ikke har la-
det det f01ge den generelle begrebsudvikling. At ga
over til at tale om den ncervoerende melodi fremfor
den gode melodi er et skridt pa vejen. Det er godt
nok et meget diffust begreb, som vi kan have svaert
ved at diskutere, men det er jo maske netop pointen:
Det aestetiske h0rer ikke under den begrebslige kate-
gori og skal derfor heller ikke vurderes efter dens
vaerdikriterier!

Melodibogens udvikliijg viser to tiltraengte opg0r.
Mange af de melodier, som de fire komponerede af-
losere til i 1922, ville man heller ikke kalde gode
(naervaerende) melodier i dag. Det spaendende hos
Laub, Nielsen, Aagaard og Ring (og deres efterfolge-
re) var, at de ofte fik meget flotte melodier ud af rela-
tivt stramme tojler. At der matte g0res op med dem
sidenhen, skyldes, at de gik hen og blev normen, og
at h0jskolesangen derfor kunne blive lidt kedelig. De
melodier, man holder mest af, er jo ofte de melodier,
der har en eller anden form for karakteristiken eller
skaevhed - og det er der ikke plads til, nar der findes
en "den rigtige" skole. Netop fordi vi s& begynder at
kunne diskutere, hvad den gode melodi vil sige - den
kommer ind under den begrebslige kategori.

Den sidste udgave kan ses som en diskussion.
Sporgsmalet er om den naeste skal fortsaette diskussi-
onen eller om den skal drage en konsekvens af den
hidtidige. Personligt haber jeg pa det f0rste. Sporgs-
malet er nemlig, om vi er modne til at kaste mulighe-
den for at diskutere en melodis kvalitet overbord. I
laengden vil jeg dog sp0rge videre: kan h0jskolesan-
gen undvcere det?

Ugens kommentar

Om a bevise sin eksistensberettigelse
AfTone M0rkved
I norsk folkeh0gskole har vi i de seinere £r ikke kun-
net unnga1 & registrere at ogsa folkeh0gskolen, som
andre offentlige tilskuddsmottakere, har m&ttet t&le

0konomiske nedskjaeringer, og nedskjasringene er
blitt fulgt av oppfordringer til folkeh0gskolen om a1

bevise sin eksistensberettigelse.
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