Højskolernes dannelsesidealer
i 1870erne
- illustreret gennem sangbøgerne
Af Poul Dam

Højskolens dann elsesbegreb har væ re t svæ rt at ind kredse, så svært at misforståelse rne både
før og nu har haft slor udbrede lse . Et fornøj eligt ekse mpel er den fø lgende vise af W.
Rantzau. Den stammer fra omkri ng 1880 og udsendtes som nr. 63 i serien Døgnfluer eller
Øieblikkets Viser - et lilJ e firsidet tryk til 10 øre.

Sørgelige Følger af at sende sin Søn paa Højskolen
Min Søn paa Højsko len se ndte jæi
lfjor Sommer.
Da han var færig og hjem til mæi
Saa var han blæved en Matedor,
Han va r dannet. Og slov omkring sæi med franske Ord ,
Ja , fo rb and et!

Og prygle Hunden, ded sa'e han heed:
A t drasse re!
Og at den brang ham den Kj æp han smeed:
Apertere !
Han red min dæil ige Hoppe lam
Mod et Gjær'e,
Ded kaldte Jens, ja han sku ' ha' Ska m :
At træinere!

See, Middavsmaden, ded kaldte han
At d inere!
Og Avtens maden. ja Ii'saadan '
At sjupe re!
Og snakke samm ens, ded sa'e han heed
Ko nve Jsere!
Og naar ha n svedte, han kaldte Sved
Transperere!

Æi Sidses Medgift ha n sa'e var rar,
Men kapabel!
Og mæi han kaldte , naa r vred jæ va r,
Irrentabel!
At stjæle, sa'e han, heed nutildavs:
Anektere!
Og Sn yderier a' alle SJavs
Negosjere!

Og fæste Gaardska' l, ded kaldte han:
Angasere!
Og skj ære for i e n Gaas og And ,
At trasjere!
Og muge Stalde n, ded Sil 'e han heed:
R enevere!
Jo, I ka ' tro, han en Ræ'lighed
Ku' lavere!

Og Skjødesløshed han kaldte for:
Nongsjalangse!
Og ded jæi tjente paa mine Tor',
For : Avangse!
Jo ha n æ danned, ded kan ' nok hænd 's
Sku jæi mene ,
Mo 'ers Hovedpine, den kaldte Jens
For: Migræne!

Fyren komm er,

41

Æi meer paa Højskolen sender jæi
Mine Sønner,
Nu har jæi mærket a' ded sæi æi
Ræidig lønner I Skoven skaaret jæi har en Green ;
Vil han sprække
Saa ydenlandsk, skal jæi hvert en Been
I ham knække!

Lad vos behulde vort gamle Sprov,
Som vi kjender Vil Bonden være for mæied klov,
Skidt det ender.
Ja , mangen Bonde, der sidder paa
Kressjansborrc ,
Sku' før paa Marken bag Ploven gaa
Og ælte lorre!

Vise n taler for sig selv, fuld af konservativt københavn sk hovmod over for bønderne, her de
sjællandske, og en inderlig overbevisning om, at de beskednere klassers forsøg på at danne
sig kun kan bestå i en udvendig efte rpl apren af den højere da nn elses sprog og nødvendigvis
fører til en svigten af deres rette kald: Vil Bonden være for mæied klov, skidt det ender.
Med eftertidens forestillinger om højskolens væsen er visen en stor misforståelse , men
Rantzau har næppe vidst meget om de indre modsætninger i den på den tid diffuse og
uorganiserede høj skoleverden, og han kan meget vel have haft sine begreber fra den i den
dannede verden udbredte uvilje mod en bestemt høj skoleforstander, nemlig Lars Bjørnbak .
Denne stiftede Viby højskole ved Århus og var forstander for skolen til sin død i 1878,
samtidig med al han - uden selv at opnå valg til Folketinget - af sine modstandere med rette
ansås for den egentlige fører for den bjørnbakske gruppe inden for Venstre.
Bjørnbak gik ind for )~ Bondestanden s Kamp for at opnaa en anset og formaaende Samfundsstilling«, og et led heri blev ~~Tilegnel se af »tækkelige Manerer«« . Det skete på hans
skole blandt andet gennem »}}praktiske Øvelser~~, under hvilke Eleverne systematisk lærte ,
hvorledes en dannet Mand havde at opføre sig i forskellige Retninger under Samværet med
andre« .l
Sprogspørgsmålet var vigtigt i den sammenhæng. Bjørnbaks ven og meningsfælle, tidligere folketingsmand Anders Jungersen, foreslog således )Sammenkomster af Beboerne byvis
for at foretage Sprogøvelser, Taleøvelser, under Ledelse for Mandfolkene af en dannet
Mand, for Kvindfolkene af en dannet Kvinde. Disse Møder vilde snart virke forædlende på
Omgangslivets Tone og blive dannende baade for Forstand og Hjerte,« Lars Bjørnbak var i
hvert fald enig i dette ønske om at vænne bønderne af med deres dialekt, og som Hans
Jensen skriver: »Lars Bjørnbak, der gennem hele sit Liv levede paa Krigsfod med »de
dannede« , satte so m Skolemand al sin Energi ind paa at faa Bønderne til i alt ydre at ligne
disse ~~dannede « .«2
BjØrnbaks skole havde sin storhedstid i 1870erne, og efter hans død gik den hurtigt
tilbage. Fremtiden tilhørte højskoler af en ganske anden art , som den rantzauske parodi
overhovedet ikke rammer. For eksempel hæged e de grundtvigske skoler til en vis grad om
e levernes dialekter.
Dannelsesproblemet foruroligede imidlertid Grundtvig selv, og nogle af hans seneste
udtalelser om højskolens væsen tager netop stilling til denne debat. Det skete for eksempel i
han s tale den 5. november 1867 ved åbningen af vinterskolen på Marielyst ,J hvor han bl.a .
talte om, at ,}Modstanderne nødes nu til at opreue Højskoler for virkelig Livsoplysning«,
men »da de dog hverken har Lys til Vejledning e ller Livskraft til Livsgjerningen, saa vil Alt
hvad de udretter blive et Mørkets Værk af deres Dødbider-Konst«,4 men hvor han også
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advarede om, at folket kunne forspilde sin lykke »ved at ville være noget andet, end Folket
fra Roden af er skabt og skikket til«. s Positivt udtrykte han det sådan: »Dette er da ogsaa ,
hvad der først møder U ngdommen paa vore Høiskoler: en venlig, lys og glædelig Tale og
Sang paa Modersmaalet om den Danske Folkelighed fordum og nu. «6
Fire år senere, den 2. november 1871, sagde han ifølge Dansk Folketidendes referat: »Det
er nylig sagt paa Prænt, at jeg aldrig har havt isinde at stille en ny Oplysning og Dannelse
som den folkelige imod den fornemme, akademiske , men kun at lægge Bro mellem Lyset
hos de Lærde og Livet hos Folket, saa de kunde lære at forstaae hinanden: men det er en
mærkværdig Misforstaaelse, thi vel var og maatte min første Bestræbelse være paa e n Maade
at lægge Bro mellem de Lærde og de Ulærde, for at de kunde virke paa hinanden til
Oplysning og Dannelse paa det fælles Tungernaal, men det vi lde jo være forgjæves, naar
ikke derpaa fulgte en Vexelvirkning til fælles Oplysning, og en saadan var det aabenbart , jeg
ventede af den folkelige Høiskole paa det fælles Modersmaal ... det kan vel trænge til at
udtales klart saaledes, at den folkelige Høiskole vel kan føre til al menneskelig Oplysning og
Dannelse , men maa udgaae fra Folket selv, medens den saakaldtc akademiske Oplysning og
Dannelse gaaer ud fra det fremmede og kommer aldrig levende til Fol ket eller gavner
Fædrelandet, men gjør Folket stumt og aandeligt værgeløst til Spot for de Fremmede.~/
An ledningen var en artikel af Carl Ploug i Fædrelandet den 23. oktober 1871, og Ploug tog
hand sken op i de fø lgende år. Den 4. juni 1872 fastholdt han f.eks. at højskolens grundlag er
den almi ndelige dannelse: »den er et fri sk og lovende , alt kraftigt og løvrigt Skud af den
almindelige Dannelses Rod ; af denne maa Folkehøjskolen vedblive at suge si n Næring;
omhuggedes Stammen, og Roden hentørredes, saa vilde Folkehøjskolen ogsaa visne. ~<8
Grundtvig tog ik ke del i den fortsatte debat , men meningsudvekslingen i efteraret 1871 kan
meget vel have været årsag til den samtidige beslutning om at udgive en samling af Grundtvigs højskoleskrifter, der udkom få dage før hans død'
Det var altså Grundtvigs forestillinger om den folkelige dannelse, der blev grundlag for
den dominerende retning inden for folkehøjskolen, men den nærmere udformning af undervisning og ideindhold viste alligevel en betydelig variation. Af det fælles grundtvigske lagde
man på de forskellige skoler vægt på forskellige dele, og heraf udvikledes mindst tre væsentlige retninger, der vel arbejdede side om side i et stort og voksende elevmarked, men ikke
desto mindre havde hvert sit markante særpræg, der af og til førte ti l udtalte modsætningsforhold. Dette kan måske forklare, at fællesskabet omkring en forening for højskolerne - og
en sangbog udgivet af denne forening - først blev etableret i 1890erne, da den første store
generatio ns bannerførere var døde eller gamle.
For Grundtvig var det en selvfølge, at sangen på modersmålet var en væsentlig del af livet
på den folkelige højskole , og han havde for øvrigt fra første færd været fødsels hjælper for
folkelige sangbøger af en ny type. Hvad man havde haft før den tid , var overvejende på den
ene side egentlige salmebøger, på den anden side sangbøger til selskabeligt samvær, mere
eller mindre ned stammende fra Samling af e/uh-Sange. 1787. Dertil kom i begrænset grad
sangbøger, der også sigtede på skolen, f.eks. O. D. Ltitkens Huus- og Skole-Sangbog, 1818,
der var samlet »for Venner af uskyldig Munterhed og ægte Dyd og især for brave Skolelærere og flinke Skolebørn «. IO
Den folkelige - grundtvigske - fællessang havde for størstedelens vedkommende en ny
karakter. Den blev båret af anskuelser, og den skulle tjene anskuelser. Det kun muntre og
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det kun følelsesfu lde kom alene med som en biting - selvom det aldrig afvistes, i hvert fald
ikke af Gru ndtvig selv. Hvad der blev trykt i de nye sanghæfter (først Viser og Sange for
Danske Samfund, fem hæfter fra 1840 til 1847) og sunget i den grundtvi gs ke forening
Danske Samfund og lignende steder, var fædrelandssange, hi storiske sange og folkevi ser.
Det va r så at sige altsamme n holdni ngsdannende ell er holdningsbe kræftende tekster. Den
linje fortsattes i de sa ngbøger, der blev udgivet af Grundtvigs kapellaner P. O. Boise n (1849)
og Kris ti an Køster (1865), og som Grundtvig havde en ikke uvæsentlig andel i. Køsters
sangbog suppleredes i øvrigt i 1866 med Digle og Sange for D anske Højskoler af Køste r og
Ludvig Schrøder, den første sangbog med direkte høj skolesigte og den første med et rent
salmeafsnit. Salmesang på højskolern e havde tidli gere bygget på den officiell e salmebog,
Grundtvigs Fes/salmer e ller de grund tvigsk insp irerede L. C. Hage ns Historiske Psalmer og
Riim til Børne-Lærdom fra 1832 og denne bogs afløser P. O. Boisens Bibe/ske og Kirkeh istoriske Psalmer og Sange for Skolen fra 1853.
D en grundtvigske folk eligheds sangbogsbehov var imidlertid ikke dækket hermed , og
uden for høj skoleverde nen blev de dominerende Speyers Sange for de danske Skytteforen in ger (Nyborg, 1866, suppleret med anden del 1872) , den anonyme Sange lil Brug ved Folkemøder (Thi sted, 1870) og Morten Eskesens Nordiske Sange lil Brug fo r Folkemøder, Skylleforeninger og i Skoler (Odense, 1872 (i virkeligheden 1871), anden samling 1875). Men der
va r også højskolefolk , so m søgte at dække deres eget behov med selvstændi ge sangbøge r,
således P. Bojsen i Gedved (P. O. Boise ns nevø), der udgav Dansk Sangbog særlig lil brug
ved Folkehøjskoler og Folkemøder (Horse ns, 1871) . Dette mylder af sangbøger fik forl æggeren Karl Schønberg, der havde udgivet en række af Grundtvigs skrifter og Køsters og
Schrøders sangbøger, til over fo r de ledende højsko lefolk at anbefale )let ensartet Grund lag«
for fo lkesa ngen. Il
Året efter rej ste.han på ny spørgsmålet . nu i et brev direkte ti l Ludvig Schrøder, og denn e
skrev herefter til henholdsvis Jens Norregård og C. Bagø på Testrup og E rn st Trier på
Va ll eki lde og foreslog di sse, at de tre skoler skulle samarbejde om en tredelt sa ngbog. Hver
af de tre dele skulle være til at købe særskilt , men da der ikke ville være overl apninger. blev
der all igevel ta le o m et samm enhængende sangbogsværk. Forslaget blev accepteret, sikkert
bl. a. fordi de tre skole r blev gjort ansvarlige for hver sin del af arbejde t, men kun indirekte
for de to andre de le. Norregård havde nemlig tidligere afvist e t forslag fra Trier om en fælles
sangbog med ordene »jeg tvi vler paa, at vi vilde blive endog blot nogenlunde enige om, hvad
der skulde med og hvad ikke .«12
Planen blev drøftet med Grundtvig, og denne accepterede - ell er foretog selv - ændringer
i en række tekster, som he rved fik deres e ndelige fo rm fra Grundtvigs hånd , hvad der for
øvrigt ikke er taget hensyn lil i Poetiske Skrifter. D Dette sangbogsværk kan således også
betragtes som afslutnin gen af Grundtvigs arbejde med den folkelige sang og de nnes plads på
høj skole rne.
Side nh en blev de tre sa ngbøge r udga ngs punkt og grundlag for de to store højskolesangbøger, Jens Bek og N. Johan Laursens Sangbog for den danske folkehøjskole!' og Sangbog
udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler. IS I den sidst nævntes første udgave
va r 373 af de iah 506 tekster hentet fra en af de tre forløbere - fles t fra Testrupsangbogen ,
hvad der ikke har været ude n betydning for en se nere tids forestillinger om højsko lens væsen
og »typiske højskolesa nge(,

44

Men i mere end tyve år brugte de tre fremtrædende højsko ler altså de lre sangbøger principielt i forening , men i praksis først og fremmest deres egen. Den kloge Ludvig Schrøder havde da også foretaget fordelingen af stoffet sådan , at hver af skolern e fik lejlighed til
at give si t eget høj skolesyn udtryk gennem redaktionen af den pågældende sangbog.
Askov (d vs. Ludv ig Schrøder og H . Nutzhorn) udsend te den fø rste af de tre bøger,
Historiske sange, 1872. Del svarede godt til, at tyngdepunktet i Askovs underv isning lå i de
mytologiske og hi sto riske foredrag , og at Nutzhorn i en artikel o m historieundervisning
sagde , at det »for udsættes, at der ved side n af synges historiske sange , både bibelhistoriske,
fædre landsh istoriske og krønike-rimene, hvortil der jo nu haves så mange gode toner. Ved
sådanne kan navne og begivenheder fæs tnes til hukomm else n . .. «.16
Både so m pædagogisk ide og med hensyn til tekstudvalget er dette udtryk for en central
gru ndtvigsk holdning. Grundtvig havde valgt udtrykket Ilden historiske højskole «, da den
sa mlede ud gave af hans høj skoleskrifter blev forberedt, J7 og i den foran citerede tale i
november 1867 sagde han ifølge manuskriptet: »Lykken kan Forstanden jo ikke skabe , men
kun oplyse , og skiøndt den tillige paa vore folkelige Højskoler vise r Veien dertil i Fremtiden , saa kan den det dog kun , naar den i Fortiden har fundet sa mm e Lykke over Folket og
Landet og har opdaget under hvilke Omstændi gheder Lykken (kom) og svandt , saa det
lader sig oplyse , hvordan Folket kan blive modtagelig for si n Lykke og vogte sig fo r atter at
forspilde den ...,J S Ikke mind st Grundtvigs Krønikerim va r da også skrevet med undervisni nge ns behov for øj e, og navn lig efter, at Lindernans melod ier til dem va r udk ommet i 1874,
kunne de også synges. (I den første udgave af Askovsa ngbogen sav ner flere sa nge melod iangive iser. hvad der form ode ntl ig skyldes, at man end nu ikke havde fundet melodier til dem.
Det blev der rådet bod på i anden (1877) og tredj e (1 886) udgave).
Det var altså Grundtvig-tekste rne. der indtog langt de n største plads, og heriblandt va r
der en række, der aldrig før havde været at finde i sangbøger, men var hentet fra Saxoudgaven elle r Bjovulf. Specielt fo r Bjovulf-sangene gæ ld er, at de må være udvalgt af
Grundtvig selv, og den cy klus på 13 sange , der fandte s i Askovsangbogens første udgave ,
kan således siges at udgøre han s tredje og sidste bearbejdelse af Bjovulf. Alle sangene i
Askovsangbogen blev forsynet med overskrifter, der oft e hen vise r til de behandlede personer - e n ikke utyp isk lød Danmarks fare og fræ/s e under Frederik den tredje, og herunder
gemte sig sa nge n Død var helfen , brudt var freden, som var et uddrag af rimkrønikedigtet fra
1834 .
Historien og mytologie n brugtes til oplysnin g o m folkets lykke , som Grundtvig vi lle det,
og til skabel se af medborge rli g ansvarlighed. Idealskikkelse rne var dem. der havde gjort
noge t fo r andre - for fo lk et og fri heden - og det politiske ideal va r folkestyre t, so m f.eks. i
Gru ndtvigs sa ng til gru ndlovens første årsdag:
... del første år af friheds æt
er kostbart alle vegne.
det giver folket lov og ret
til sig for frit at regne! II}
Allerede i ande n og endnu mere i tredje udgave af Askov-sangboge n blev det mytologiske
stof beskare t, og når man se r på de se nere højskolesangbøger. e r det bemærkelsesværdigt, at
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forholdsvis mange af de historiske sange fra den siden er gledet ud. Af de 249 sange i
Askovsangbogens tredje udgave gik kun 100 over i den første udgave af »Fo lk ehØjskolens
sangbog«, og af disse er kun et fåtal blevet bevaret til nu. Den form for højskoledannelse,
der i overensstemmelse med Grundtvig byggede på brug af hi storien, synes at have udspillet
sin rolle for et par generationer siden.
Testrupsangbogen, Nordiske fædrelandssange og folkesange, udkom året efter, i 1873.
Den blev på en vis måde meget lidt grundtvigsk - af 245 tekster var kun 47 af Grundtvig,
(hvis man ikke medregner de kæmpeviser, der blev medtaget i Grundtvigs redaktion), og de
fleste af disse sa nge er i dag glemt. Bogen blev mere præget af de forholdsvis mange sange af
Carl Ploug, Chr. Richardt og Bjørnson. Norregård havd e da også mere udpræget skandinavistiske og nationalliberale sympatier end de fleste andre højskolefolk, og han repræsenterede utvivlsomt den form for højskole , som kunne få Ploug til regelmæssigt at udtrykke
sympati for og støtte til højskolerne.
Allered e indholdsfortegnelsen antydede bogens sigte. Det første afsnit var Norden og
begyndte med Længe var Nordens herlige stamme. Afsnittet var udtryk for en næsten ublandet studenterskandinavisme. Derefter kom Danmark med underafsnittene Folk og land,
Sang og modersmdl, Folkets vækkelse, Kvinden (seks alt andet end feministiske sange) og
Bonden og lalldsdelene. Det mest omfattende af disse underafsnit va r Folkets vækkelse med
84 sange , men den vækkelse, der stod i centrum, var den nationale, specielt i forbindelse
med de slesvigske krige og disses eftervirkninger. Den mere politisk prægede folkelige
vækkelse var derimod meget svagt repræsenteret - tre af Mads Hansens skyuesange umiddelbart efter hinanden falder mere i øjnene end de andre af hans sa nge , der kom med, og
som for øvrigt var så milde, at der næppe var nogen, der la gde mærke til andet end det
venligt fædrelandske.
Testrupsangbogen indeholdt også et lille udvalg af kæmpeviser, der ifølge forordet kun
var »foreløbig optaget«. Forklaringen på denne formulering var, at man havde overvejet at
udgive et fjerde bind med sangbare folkevise r. Det blev imidlertid ikke til noget , bl.a. fordi
Nutzhorn ikke ville undvære de historiske fo lkeviser i Askovsangbogen, og så nøj edes man i
Testrup med et udvalg af de lyriske viser - uden dog st raks at opgive drømmen om det fjerde
bind, hvad der fremgår af, at den citerede passus også kom til at stå i forordet til sangbogens
anden udgave fra 1876. På det tidspu nkt havde sangbøgernes fælles forlægger imidlertid
skåret igennem ved i 1875 at udsende en ny udgave af Grundtvigs Danske kæmpeviser fra
1847 i samme forma t og udstyr som de tre højskolesangbøger. Det var ikke det, man havde
tænkt sig, for med al respekt for Grundtvigs indsats mente høj skolefolkene , at der nu burde
mere og andet med, og at de fremkomne forskningsresultater - navnlig Svend Grundtvigs burde medføre en revision. Folkevisebindet blev i øvrigt næppe anvendt meget på høj skolerne og vist heller ikke andre steder - i hvert fald ikke af eleverne, og lærerne ejede sikkert
hyppigt originaludgaven.
Den nationalroma ntiske hensigt med at have folkev iserne med l højskolernes sangbøger
var kl ar nok. Der var en vis nostalgi i sagen , men også et ønske om at opstille et modstykke
til døgnets sange, skillingsvise r og andet populært og sentimentalt sangstor. Folkeviserne
skulle tjene til at føre de unge tilbage til en - som man troede - folkelig tradition af større
værdi e nd det, som nutiden bød på. Ganske svarende til , at man kunne acceptere folkedans
og sanglege, men ikke anden dans.
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Testrupsangbogen var altså nation al og ska ndinavistisk, romantisk og ånd eligt kon se rva~
li v. Som N6rregå rd selv var det og formodentlig også hans undervisning. H an og Ploug
kunne let enes om at være i modsætning til Lars Bjørnbak på nabohøjskolen i Viby, og
dan nelsesidealet på Testrup kan ikke have givet Ploug problemer. Når N6rregårds hævdelse
af, at folkehøjskolen skal »udvikle de un ges sa mviuighed« og ))dan ne underbygningen for
den højere videnskabe lige uddannelse«,2o ses i forl ængelse af sangbogens in dhold, må en
mand som Ploug have følt sig beroliget.
Norregård og Bågø va r næppe særlig begejs trede for de to and re sa ngbøger. As kovs an g~
bogen var ganske vist en kendsgerning , før de korn rigtigt i gang med deres , men til gengæld
prøvede de at blande sig i Triers redaktion af den tredje bog, helt uden resultat , for den blev
slet ik ke efter deres hoved. For øvrigt brød Testrupfolkene i en vis forstand med ideen om
de tre indbyrdes supplerende sa ngbøger, da de i 1883 udsendte deres sa ngbog i tredje
udgave. I denne blev der nemlig fra de to andre sangbøger )optaget nogle af de mest brugte
sange for at gare den mere skikket til brug ved folkemøder«, som der står i fo rordet. Det var
sange, som for så vidt god t kunn e have været med i Testrupsangbogen fra første færd, og
som ikke kendeligt afveg fra bogens oprindeli ge indhold. Men Testrup høj skoles til s k y nd e l ~
se til at bruge de to andre sangbøger blev selvsagt endnu mindre.
Den opgave , som Ludvig Schrøder oprinde lig havde tildelt Ernst Trier på Vallekilde, gik
ud på at lave en samling salmer og alvorlige oplysningssange, me n det forto lk ede Trier
meget selvstændigt. Først medtog han til Askovfolkenes mishag en del bibelske sange med
det form ål at overflødiggøre P. O. 80isens Bibelske og Kirkehistoriske Psalmer og Sange på
højskolerne. (Boisens bog blev dog ikke overflødig. Den udkom endnu i fem oplag, sidste
ga ng i 1912). Dernæsl gjorde han i det hele sa ngbogen til ~)e n kristelig sangbog, hvad det dog
ik ke skal være« , so m Norregård skrev i et brev til Trier. Z! Heller ikke titlen var de andre
tilfredse med , men Trier gjorde, som han ville, og i 1874 udkom Sange for den kristelige
Jo/kesko/e.
At de nn e sangbog umidde lbart kan bruges so m vidnesbyrd om skolegerninge n på Vall ekild e, har vi det nærmest mulige belæg for, idet den senere seminarielærer Marius SØrensen ,
der som »s kriver e ller co ntorist« (Triers udryk) havde hjulpet Trier med bogen, i nogle
eri nd ringer fra Vall ekildetiden, der blev trykt i Fra Vallekilde Højskole, 1918. skrev )}Hvis
en histori ker om hundrede år vil have rede på, hvorl edes Trier holdt skole, så vi l den lille
sa ngbog være ham et vigti gt aktstyk ke. c(22
Selvom Trier rådførte sig med Grundtvig om den første del af sa ngbogen , og dette bl. a.
result erede i skabelsen af den nu umistelige Et jævnt og muntert, virksomt liv pd jord, er det
el stort spørgsm ål, om G rundtvig ville have været tilfreds med den færdige sa ngbog og
specielt med dens sigte. For G rundtvig var troen ikke en skolesag, men det var den så
åbe nbart for Trier. Sangbogen var utvetydi gt forkyndende og bekendende. Den vidnede
o m, som Y. J. H a ft sagde i 1898 ved afsløringe n af mindesmærket for Trier i Vallekilde , at
»det ikke va r ham muli gt at leve og tale , ude n at det maatte frem , at han var en Kri sten, og
hvad de tte havde a t betyde for ham og for den, ti l hvem han talt e. «2)
Sangbogen kan derfor mege t vel betegnes som en grundt vigsk sal mebog til s kole (an ~
dagts) brug. Den indeholdt i modsætning til Grundtvigs Festsalmer andet end grundtvigske
tekster, men ikke mange - bortset fra salmer, som Grundtvig havde prøvet at omdigte, me n
hvor Trier foretrak originalerne, var del egentlig kun tekster af Ingemann og egentlige
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grundtvigianere som C. J. Brandt, Hostrup og Arvesen. Udvælgelsen af Grundtvig-teksterne var imidlertid alt andet end automatisk. Trier gjorde et stort arbejde med at finde og
udvælge tekster, der egnede sig specielt til den kristelige forkyndelse på høj skolen . En del af
disse tekster, navnlig i sangbogens senere udgaver (1877,1881 og 1885), findes ik ke i samme
form (versudvalg) andre steder.
Det er åbenbart, at for Trier begyndte al dannelse med kristendom. Det gjorde det for
ham selv, og det øns kede han også , at det skull e gøre for hans elever. Derom vid ner
sangboge n tydeligt. Det betød ikke, at der på hans skole ikke var plads til andet. Man brugte
åbenbart også de to andre sangbøger, ligesom man før disses fremkomst bl.a. havde brugt
Thistedsangbogen , men skolens egen sangbog var ham uundværlig. Da Foreningen for
h6jskoler og landbrugssko ler i 1892 begyndte at overveje en fælles sa ngbog til afl øsni ng af de
tre, meddelte Trier, at han foreløbig ville ho lde sig til sin egen og supplere denne med en
lille sangbog ved siden af. Det blev Sange for den nordiske ungdoms-skole, udgivne ved
Henrik Nielsen, Vallekilde 1893. Indholdet i denne vistnok ikke meget udbredte sangbog va r
for en stor dels vedko mmende hentet fra Askovsangbogen og Testrupsangboge n • men der
va r også en del nyt, deriblandt nogle åndelige sange.
De tre sangbøge r var ganske vist tænkt som tre dele af en helhed , men de kom faktisk til at
repræsentere tre forskellige syn på højskolens gerning - den historiske højskole, den nationalromantiske og den kristelige. Forskellene udviskedes ti lsyneladende, da ma n fik de store
fælles sangbøge r, der optog elemen ter fra alle tre sider og desuden i med tiden stigende grad
supplerede med he lt nyt stof, men de forskellige højskoler har selvsagt anvendt de sto re
sangbøge r på meget forskellig måde. Herom kan elevdagbøger og godt slidte sa ngbøger med
tilskrevne noter undertiden afgive vidnesbyrd , men fra de sidste hundrede år har man færre
utvetydige sanghistoriske bidrag til belysni ng af den måde, hvorpå de enkelte højskoler
opfattede og løste deres dann elsesopgave , end der kan fås fra de tre her omtalte sangbøger
fra 1870crne.
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