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1940 / 2. september
Forside fra Nationaltidendes reportage  
af Alsangstævnet bl.a. i  
Fælledparken i København



100 stemmer er en interviewbog med 100 markante kultur- og sang-
personligheder. 

De 100 udvalgte stemmer har alle haft en særlig rolle i - eller  
holdning til - fællessang i moderne tid. 

De 100 stemmer tæller 10 kulturministre, toneangivende kunstnere, 
komponister og sangskrivere, ledere af en lang række civilsam- 
fundsorganisationer, repræsentanter fra de danske kor-foreninger og 
musikskoleledere samt kendte værter fra radio og TV. 

100 stemmer er en tidskapsel med personlige oplevelser og holdnin-
ger til fællessangen indsamlet i november 2021. 

En ny guldalder for alsangen 
Fællessangen - og alsangen - fik en ny guldalder i årene 2019-2021. 

Den store succes skyldtes især det landsdækkende og historisk store 
projekt, ALSANG, som markerede 75-året for Danmarks befrielse i 
2020 og skabte mere end 900 arrangementer over hele Danmark i 
årene 2019-2021. 

Det skyldtes også perioden med nedlukningerne under coronapande-
mien, hvor en stor del af den danske befolkning fik glæde af at synge 
sammen på altaner, i gårdhaver, på villaveje og via TV i DRs ”Fælles-
sang - hver for sig”. 

En vigtig pointe er, at fællessangen ikke har været væk i alle årene fra 
1940 til 2021. Mange organisationer, foreninger, institutioner og en-
keltpersoner har gennem årtier arbejdet passioneret og professionelt 
omkring fællessangkulturen i Danmark. De har alle en kæmpe aktie i, 
at fællessangen og alsangen har fået en historisk stor opblomstring, 
at den løbende udvikles og gives videre til de nye generationer. Mange 
af disse organisationer og enkeltpersoner er med her i 100 stemmer. 

Håbet er, at denne interviewbog kan læses i nutiden og i fremtiden 
som en slags tidskapsel. Som et vidnesbyrd om hvor fællessangen og 
alsangen var i årene 2019-2021 fortalt gennem 100 af dansk kultur- 
livs mest markante stemmer. 

God fornøjelse med læsningen af 100 stemmer.  

Ricco Victor  
Leder af ALSANG

Ricco Victor,  
leder af ALSANG 2019-2021 

Forord
Danmark, december 2021
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Jeg bliver glad for at synge sammen med andre. Jeg synes, det skaber 
en helt særlig samhørighed. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, det er det i den grad. Vi har en rig sangskat, og det er noget, der 
binder os sammen på tværs af landet og befolkningsgrupper. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… hænger sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Sang skaber en særlig sammenhørighed, og i coronatiden var det 
noget, vi kunne gøre på trods af afstand og isolation. Det blev for mig 
dagens højdepunkt kl. 19 under coronanedlukningen i 2020, når døre-
ne åbnede, og vi stimlede ud på altanerne for at synge sammen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?  

Ja - og det både håber og tror jeg. Sang er en af de ældste udtryksfor-
mer, vi har. Og det er det jo, fordi det er tidløst. Heldigvis. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det kræver en indsats at værne om og udvikle vores fælles sangskat 
og give den videre til vores næste generation. Det kommer ikke af sig 
selv. Jeg ville sådan ønske, at vores børn sang mere i skolerne. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at endnu flere synger sammen som en naturlig del af vores 
hverdag og fællesskab - også i vores skoler. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Forelskelsessangen betyder meget for min mand og mig. Vi sang den 
i kirken til vores bryllup, og det var enormt rørende at høre en fyldt 
kirke synge om kærlighed. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Forelskelsessangen - den handler om vigtigheden af kærlighed og om 
at være sig selv.

KULTURMINISTER

Ane Halsboe-Jørgensen 
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1940
Alsang stævne i Aldershvileparken, 
Bagsværd 



Hvad betyder fællessang for dig? 

En fantastisk måde at være sammen om at skabe et kunstnerisk 
værk.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Ja, fordi det forener høje kunstneriske ambitioner med en inklude-
rende proces.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… føler et fællesskab, der både favner fortid, nutid og fremtid.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi det løfter humøret og perspektivet at synge sammen. Fordi 
Danmark har haft komponister og tekstforfattere, der har formået 
at holde folkesangen i live og relevant gennem generationer. Fordi 
Højskolesangbogen, Folkekirkens stærke sangtradition, forenings-
sangbøger og sangpædagogikken i de offentlige børneinstitutioner 
har videreformidlet fællessangen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021) ?

Ja, fordi jeg ser kunstnere give ældre sange nye melodier eller 
versioner, og jeg oplever dem stadig opfatte det at blive optaget 
i højskolesangbogen som en særlig ære. Fordi jeg tror på, at de 
offentlige institutioner, foreningstraditionen og den generelle public 
service-formidling af bl.a. fællessang vil vare ved.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kræver som regel en vis grad af genkendelighed. Det 
er derfor svært at lave den helt brede fællessang, der inviterer alle 
ind, med helt nye sange. Derfor har fællessangen svært ved at være 
fuldstændig nybrydende. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at der kommer en revitalisering af lejlighedssangen. Hvor 
det bliver in igen at synge sange på kendte melodier, men hvor helt 
almindelige borgere prøver kræfter med at sætte ord på lige præcis 
den livssituation, som de måtte befinde sig i pt.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg bliver altid utrolig rørt, når Altid frejdig når du går synges i fælles-
skab ved mindehøjtidelighederne for befrielsen. Jeg synes, det er så 
stærkt et fælles minde at dele, at unge mænd gik syngende i døden, 
fordi de kæmpede for Danmark. Og det viser, at det at dele en fælles 
sangskat ikke kun er hygge og for sjov. Det er også noget, som kan 
bruges i livets allermørkeste øjeblikke.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den  
skal være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så  
være og hvorfor?

Joanna af Kim Larsen. Fordi den får børn og voksne til at synge sam-
men, og ligesom eventyr har den en betydning for alle aldre. Fordi den 
både kan synges i stille som i festlige sammenhænge. Og fordi det er 
utrolig svær ikke at synge med på. Selv de evige brummere har svært 
ved ikke at komme med på omkvædet.

TIDL. KULTUR- OG KIRKEMINISTER  
OG TIDL. BORGMESTER I ROSKILDE KOMMUNE

Joy Mogensen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Sangen er en helt enestående måde at være 
sammen med andre mennesker på. Her rører 
vi hinanden og mærker et sjæleligt fælles-
skab, der på alle måder er opbyggeligt. Man 
bliver i godt humør af at synge sammen, 
og det er umuligt at skændes, når man har 
sunget sammen. Derfor er fællessang en god 
begyndelse på både skoledage, møder og 
sammenkomster af enhver art. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

Fællessang er ganske enkelt en del af vores 
historie, kulturarv og fremtidshåb. Salmebog 
og højskolesangbog er vores fælles histo-
rie. Lægger man de mange udgivelser ved 
siden af hinanden, kan man se, hvad der i 
særlig grad har optaget sindene i forskellige 
perioder. Nye sange kan pege fremad, og 
sangtekster og melodier kan både provokere, 
røre, berøre og få os til at tænke på tværs af 
generationer. 

Færdiggør sætningen:  
Et land og en befolkning der synger  
sammen ...

... kan aldrig for alvor komme op at slås med 
hinanden. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

I krisetider bliver det særligt tydeligt, at vi 
er en del af et fællesskab, der har viljen til 
at hjælpe hinanden. Vi er i samme båd, og 
dagligdagens trivialiteter træder i baggrun-
den, når vi synger sammen. Vi læner os op 
ad hinanden og finder støtte, ligesom vi selv 
støtter andre. 

I 2040 er det 100 år siden alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021) ? 

Vi synger endnu mere i 2040. Sangen har 
altid fyldt, men har fået en renæssance. 
Forældre synger mere med deres børn, der 
synges som aldrig før i daginstitutioner, 
skoler, i foreninger, på højskoler, efterskoler 
og såmænd også på plejehjem. 

Sangen er det første, vi kan registrere i 
livet. Mange børn synger, før de taler. Og 
sangen er det sidste, vi glemmer i alder-
dommen. Desuden skrives der flere nye 
sange og salmer nu, end der har været 
skrevet i årevis. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske 
og konstruktive briller på: Hvilke faldgruber 
ser du? Er der særlige udfordringer eller 
udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle 
være en del af sangfællesskabet? Er der 
nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle 
dele af en mangfoldig dansk befolkning? 

Fællessang kan meget, men selvfølgelig ikke 
alt. Og vi mangler sange, der også omfavner 
nye samfundsgrupper og binder bånd mel-
lem forskellige mennesker. For vi er forskel-
lige. Netop derfor bør der skrives flere sange, 
der peger på, at vi er fælles om det eksisten-
tielle alligevel: Kærligheden, sorgen, glæden, 
frygten, forventningen, skuffelserne, lykken 
og ulykken, drømmene. De forhold rører alle.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Vi skal synge endnu flere steder og endnu 
oftere. En dag uden sang er ikke en god dag. 
Og det skal være helt legitimt og accepteret, 
at alle selvfølgelig kan synge med.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

I vores familie synger vi altid sammen, når 
vi samles til familiemiddag. For nylig havde 
vi alle børn, svigerbørn og seks børnebørn 
samlet, og efter vi havde sunget Det lysner 
over agres felt (Balslev/Holstein), sagde jeg 
værsgo, nu kan vi spise! 

Neeej, råbte børnebørnene og insisterede 
på, at vi også skulle synge Æbler lyser rødt 
på træernes grene (Erik Sommer/F. og K. Jør-
gensen). De kunne alle vers udenad og sang 
af karsken bælg. Dér fik jeg tårer i øjnene. 
Slægt skal følge slægters gang - og fælles-
sangen lever stærkt. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Jeg ser de bøgelyse øer (Nielsen/Aagaard) 
har fulgt mig hele livet. Her udtrykkes et 
varmt fællesskab og en tro på fremtiden, 
som vi aldrig må opgive. Melodi og tekst pas-
ser sammen. En dårlig melodi kan ødelægge 
en god tekst, ligesom en god melodi kan 
redde selv en elendig tekst. Så der skal være 
en sammenhæng mellem tekst og melodi, og 
det er der i denne fine lille sang.

TIDL. KIRKE- OG KULTURMINISTER, 
TIDL. KORSANGER

Mette Bock
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Hvad betyder fællessang for dig?

For mig er kultur, når kunst bliver fælles. Det bedste eksempel er Høj-
skolesangbogen, fyldt med digte, dvs. små kunstværker, som ingen 
ville kende, hvis de ikke var blevet fælles.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Tænk på sønderjyderne i de 56 år under tysk overherredømme. De 
´overlevede´ i kraft af deres kultur - især den folkelige sang. Tænk 
også på balterne, der ikke havde nogen statsdannelse. De baltiske 
lande overlevede alene i kraft af kultur, ikke mindst deres sangstæv-
ner. Enhver, der har oplevet sangene Olai-natten på havnen i Thors-
havn, fornemmer kulturens magiske styrke.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ... 

… kan aldrig forgå. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Fordi fællessangen på én gang er social og demokratisk og fyldt med 
kulturelle værdier, som er ´for hele folket´. Også børnene kan være 
med.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
(lige så meget som dengang og nu) fællessang i 2040? 

Jeg er helt sikker på, sangtraditionen ikke blot bliver fortsat, men 
også fornyet. Det kan man se af de utroligt mange nye salmer og 
sange, der er blevet indsendt, når der skulle udgives nye udgaver af 
salme- og højskolesangbogen. Nogle af de bedste er helt nye.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Fællessang kan være en lidelse at høre på, når nogen synger en halv 
eller kvart tone under tonelejet og ikke lytter til de andre, der synger. 

Jeg ville ønske, at vi oftere står op, når vi synger, og gør os den ulejlig-
hed at synge i det rigtige toneleje. Og så ville jeg ønske, at flere børn 
får lært anden-stemmer, så sangen kan blive en fest, sådan som jeg 
selv oplevede det på Sønderborg Statsskole og i USA, hvor jeg sang 
i et fremragende collegekor. Man skal lære at lytte til de andre, når 
man synger. Det er en del af den sociale oplevelse ved at synge.

Og så skal det være tilladt at bede nogen dæmpe stemmen. Som jeg 
selv blev bedt om et par gange i min ungdom som rungende bas. Jeg 
hader, når der bræges i kirkekoret, som det alt for ofte er tilfældet - 
som om, nogen tror, det gælder om at larme så meget som muligt, så 
menigheden ikke kan høre sig selv. Der er kirker, jeg aldrig kommer i, 
fordi koret bræger.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Den kan kun blive styrket. Det ligger i tidsånden. At både skoler, 
foreninger og medier giver plads til folkelig sang. Og at Danmarks 
Radio bare en gang imellem spillede lidt af den danske romanceskat, 
som er helt enestående. I mit hjem fik vi engang en plade med danske 
romancer, som gav mig et livslangt kærlighedsforhold til den danske 
romance.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Jeg elsker Som en rejselysten flåde, dels fordi den blev sunget ved 
starten af alle elevhold på min barndoms højskole, dels fordi vi lærte 
den flerstemmigt på Sønderborg Statsskole. Det var en fest, når vi 
sang den.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?  

God morgen, lille land af Niels Bruntse og Carsten Johannes Mørch. 
Den er ny, men bruges allerede ved utallige lejligheder, fordi der er en 
inderlig harmoni mellem tekst og melodi, og fordi den på en gang er 
nutidig og helt i pagt med dansk sangtradition.

TIDL. KULTUR-, KIRKE-,  
UNDERVISNINGS- OG INTEGRATIONSMINISTER

Bertel Haarder
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det betyder fællesskab. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Det er afgørende, at vi kan synge sammen. Det er det, der skaber 
fællesskab. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… de hører sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Det er fordi, man har brug for hinanden. Det er hele fællesskabets 
grundlag. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror faktisk, der bliver sunget rigtig meget i Danmark. Alene det, vi 
laver lejlighedssange til forskellige begivenheder, er et eksempel på 
hvor udbredt det er. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Vi har Højskolesangbogen. Alle er vant til, at vi kan benytte os af den-
ne, og der er sange til enhver lejlighed i denne. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg tror, det er vigtigt, at Højskolesangbogen bliver fornyet ca. hver 
20. år. Deri ligger også en fornyelse. I den seneste udgave er der f.eks. 
en ramadan sang, hvilket er et godt eksempel på, hvad fællesskab 
betyder. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Det har særlig gjort indtryk på mig, at der kommet en ramadan sang i 
højskolesangbogen. Det viser, at vi rummer forskelligheder og stadig 
lever i et fællesskab. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for? 

Den danske sang er en ung blond pige. Dette skyldes, det er et billede 
på, hvad der er særligt ved en sang, nemlig at vi er fælles om at for-
stå, at sangen er et sprog der forener os om de samme billeder.

TIDL. KULTURMINISTER, 
FOLKETINGSMEDLEM, RADIKALE VENSTRE 

Marianne Jelved
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessangen har jeg fået ind med modermælken, så at sige. For jeg 
er født på Ry Højskole, vokset op på højskole og har selv gået på høj-
skole. Så det at synge sammen er en del af min kulturelle DNA-kode. 
Heldigvis. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Mennesker, der synger sammen, har sværere ved at komme op og 
slås. Og det gælder også samfund. Selvom det lyder frygtelig banalt, 
er det rigtigt. Der sker nemlig noget med mennesker og deres indbyr-
des sociale relationer til hinanden, når de synger sammen. Sangen 
åbner hjerter op. Og det har vi brug for, mere end nogen sinde. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… er både gladere og mere tolerante. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Coruna i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Det at synge sammen - og her snakker vi ikke om at synge i forenings-
kor - som borgere, er faktisk lidt af en særlig dansk ting. Uanset om vi 
befinder os i en krisetid eller ej. I Sverige har de en stolt kortradition, 
men de har ikke på samme måde som i Danmark en tradition for at 
mennesker, når de mødes, synger sammen; uanset om man synger 
mere eller mindre falsk. Og så en ting mere: Vi har en fælles sangbog, 
som alle kender og ikke mindst bruger. Nemlig Højskolesangbogen. 
Det er helt unikt dansk.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror, at interessen for fællessang er ligefrem proportional med 
antallet af børn og unge, der får en god oplevelse med det at synge 
sammen. Derfor er det så vigtigt, at vi har en levende sangtradition 
i Danmark. Og det første sted, børn og unge oplever glæden ved at 
synge sammen, er i børnehaven og i skolen. Så jo mere vi får sunget i 
skolen, jo bedre.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessangen og dermed Højskolesangbogen skal selvfølgelig 
afspejle, hvordan Danmark ser ud. Derfor blev jeg også glad for at se, 
hvilke nye sange der er kommet med i den nye udgave af Højskole-
sangbogen. Den er blevet mere alsidig. Hvilket ikke mindst skyldes, 
at de kvindelige sangskrivere er stærkere repræsenteret. Og at der er 
flere sange der afspejler, at Danmark i dag består ikke bare af mange 
forskellige kulturer, men at de fleste af os bor i større bysamfund. Så 
ros til redaktionsudvalget bag den nye højskolesangbog. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at det at synge sammen bliver en hel integreret del af det 
at gå i børnehave og i grundskolen. Og lige derefter, at alle børn og 
unge lærer at spille på et instrument. Hvor ville jeg gerne selv have 
lært det, da jeg gik i grundskolen. Men det gjorde jeg ikke. Desværre. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg får lyst til at nævne et meget aktuelt minde. Nemlig det, at jeg var 
i Skuespilhuset i København for nyligt for at fejre udgivelsen af den 
nye højskolesangbog. Højskolerne var arrangører, og selvom rammen 
var lidt formel, som det nu engang er på Det Kongelige Teater, for-
måede fællessangen at skabe det varmeste og mest følsomme rum 
for os alle i salen. Det var virkelig en meget rørende oplevelse. Som 
endnu engang dokumenterer den fællesskabskraft, Højskolesangbo-
gen rummer, hvis vi ellers bruger den. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være 
helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Det må blive Svantes lykkelige dag. På den ene side er det næsten 
for oplagt et valg. På den anden side er det sådan, jeg har det. Den 
sang rummer en helt særlig nerve af hverdagslykke, som jeg holder 
så meget af. Det at kunne se det store i det små. Selv i en kop kaffe 
og en ostemad. Og så hjælper det selvfølgelig, at Nina kommer ud fra 
badet.

TIDL. KULTURMINISTER OG MEDLEM  
AF FOLKETINGET FOR FRIE GRØNNE

Uffe Elbæk
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Hvad betyder fællessang for dig? 

En fælles fastholdelse af erfaringer i menneskelivet og af vores fæl-
les historie.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fordi det holder os sammen om tro, menneskeliv og historie.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… står bedre sammen i modgang.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi vi har behov for at erfare, at vi ikke er alene, og at vi sammen 
klarer det.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, for menneskene har altid sunget sammen. Især i sorg over død 
eller bekymring over vilkårene.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Hver generation føjer sange til, og sådan vil det blive ved.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Simpelthen kun at den fortsætter og fornys med tidens udfordringer.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Ved begravelser. Kom i min sidste nattevagt, slår hårdt, når man selv 
har siddet der.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være 
helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor? 

Det haver så nyligen regnet, for den samler min nationale følelse, og 
da vi første gang skulle vælge sange i vores klasse, valgte de fleste 
Jeg en gård mig bygge vil, men jeg valgte den førstnævnte.

TIDL. KULTUR- OG KIRKEMINISTER,  
PARTILEDER OG FORFATTER

Per Stig Møller 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Jeg føler ikke selv, at jeg er den store sanger, men jeg holder meget 
af den sammenhørighed, som fællessang kan give. Når det er rigtigt 
godt, etablerer sangen et fælles bånd, både historisk og følelses-
mæssigt. Der er jo ikke uden grund, at salmerne eller højskolesang-
bogen stadig virker den dag i dag.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessange kan være kulturbærer og kulturarv, ligesom kunst og 
arkitektur kan være det. På den måde har den en rolle at spille i 
samfundet. Men den vigtigste rolle er dog nok for den enkelte, som i 
sangen kan opleve samværet meget direkte med andre.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… viser overskud.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessang er jo meget umiddelbar og let tilgængeligt. Det kan selv-
følgelig spices lidt op med et instrument, men mange steder er det 
jo også en stærk tradition uden, fx til Sankt Hans. Når det viser sig 
så stærkt som fænomen i en krisetid, afhænger det nok også lidt af 
krisens dimension. Der var fx ikke så meget synlig fællessang under 
finanskrisen. Men den voldsomme indvirkning, som både krigen og 
Coronaen bød alles hverdag, krævede en form for modsvar forankret i 
et fællesskab, og her er sangen et stærkt værktøj.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Viser og fællessange spillede måske en større rolle i gamle dage ved 
private sammenkomster, men i dag synger man sammen til store 
koncerter eller på festivaler. Jeg kommer til at tænke på, hvordan der 
spilles og synges i stuen til Røde og Agnes Bryllup i Matador. Det gør 
man måske ikke på samme måde i dag. Til gengæld står vi på Smukfest 
eller Copenhell og synger med i flok, eller hvis vi er i byen og danser og 
synger med, er det jo også en form for fællessang. Om det er mere eller 
mindre i dag, ved jeg ikke, men det er nok bare i en anden form.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det er lidt ærgerligt, hvis fællessang kun bliver lig med klassisk høj-
skole-, kor-, Sankt Hans- eller fællessang a la DR1. Fællessang er jo 
også at skråle med på Minds of 99 sammen med 49.999 i parken, eller 
til landskamp eller det lokale stadion. Men det er også i små grupper, 
hvis man fx er på roadtrip med vennerne og spontant synger med på 
en god sang eller noget helt fjerde.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg synes, at den danske fællessang-kultur er stærk og nok skal 
vedblive med at være relevant mange år fremover. Om den har behov 
for at udvikle sig i en bestemt retning, har jeg ikke en holdning til, så 
længe den er interessebåret og understøtter danskernes engagement 
i kulturen.

TIDL. KULTURMINISTER,  
ADM. DIREKTØR, DANSK ERHVERV

Brian Mikkelsen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Den stemmer mit hjerte til åbenhed og fællesskab.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Mennesker, der synger sammen, hører sammen. Lytter til hinanden og 
det er helt afgørende for et demokrati.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Sangene giver ofte en ny poetisk klædedragt til hverdagens udfor-
dringer og også til de store samfundsmæssige kriser. Det, at vi får 
nye ord og begreber at bruge om det vanskelige, kan forløse en ny 
kreativitet. Nye muligheder. Nye løsninger. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Vi mangler sange, f.eks. omkring klima- og naturkriserne. Og vi mang-
ler steder, hvor mennesker i al deres mangfoldighed synger sammen. 
Ikke alle er født med en højskolesangbog i hånden.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at vi kan få endnu flere mennesker til at synge sammen. At 
vi åbner vore syngende fællesskaber op for andre.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Hver gang jeg synger Du kom med alt det der var dig, tænker jeg på 
alle dem, som netop er kommet med alt det, der var dem. Og som 
måske ikke er her mere. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for

Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Den sang vi i forbindelse 
med alle væsentlige begivenheder i mit barndomshjem i Vendsyssel.

TIDL. KULTURMINISTER.  
GENERALSEKRETÆR FOR FOLKEHØJSKOLERNES FORENING I DANMARK  
OG FORMAND FOR DEN DANSKE UNESCO NATIONALKOMMISSION

Elsebeth Gerner Nielsen
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TIDLIGERE 
KULTURMINISTER 

Jytte Hilden

Hvad betyder fællessang for dig? 

At være sammen -huske, drømme og elske.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Vi lærer at synge sammen som små og elsker det hele livet, til vi bliver 
gamle. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… har fælles historie, sangskat og fremtid

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Vi holder fast i hinanden gennem fællessang i såvel skønne som 
svære tider. 

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Spørg mine børn, børnebørn og kommende oldebørn. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang ægger til debat, for sange er altid udtryk for den tid,  
de er skrevet -zeitgeist.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Organisation. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Morgensang i skoletiden, hvor der var amoriner i luften.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Den danske sang er en ung blond pige - min favorit der blev skrevet 
det år, Danmark fik den første kvinde som minister, Nina Bang i 1924.
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Hvad betyder fællessang for dig?

At synge sammen giver en følelse af forbundethed og kraft, og det 
ophæver den generthed, man måske kan have over for at synge højt. 
Det er forunderligt, når vi ophæver os selv i den fælles følelse af kraft, 
sangen har. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

At vi kan synge sammen, er vigtigt, fordi det giver os følelsen af, vi 
ikke bare står i hver vores lille hjørne af verden, men at vi har en fæl-
les stemme. Det er vigtigt for vores samfund, at vi - i denne tid, hvor 
så meget trækker os i hver vores retning og hvor alting individualise-
res - kan genopdage følelsen af forbundethed ved at synge sammen.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… har et fælles sprog for sjælens liv.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessangen er samlende, også når vi måtte være uenige eller under 
pres. I en krisetid har vi brug for at mærke følelsen af at kunne læne 
os ind i hinanden, som vi gør det i sangen, og at det ikke er min indivi-
duelle stemme, men vores fælles indsats der kan bære os igennem.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, naturligvis. Jeg tror altid, mennesker har haft brug for stemmen 
til at udtrykke os ekspressivt om vores indre landskab, og på samme 
måde har mennesker altid haft brug for en følelse af at høre til sam-
men med andre.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Er fællessangen også for dem, der ikke føler sig tryg ved at synge, 
eller føler sig fortrolige med de sange, vi vælger at synge sammen? 
Hvordan lokker vi flere til at synge med, uden at det føles som et 
utidigt gruppepres?

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

At det kunne blive en naturlighed, at vi vælger at synge en sang sam-
men, når vi mødes i forskellig sammenhæng. Det ville i virkeligheden 
være langt vigtigere, end at vi kan gøre det som formaliseret ´fælles-
sangs-arrangementer´. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

At synge morgensang i skolen var noget helt særligt, fordi der på en 
gang var en følelse af noget ophøjet og ceremonielt - og dog legende 
og unyttigt ved det.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Den danske sang, fordi der bare er noget helt særligt ved at synge 
starten af tredje vers sammen, rigtigt at tage fat og næsten brøle: ´Så 
syng da Danmark, lad hjertet tale, for hjertesproget er vers og sang´.

TEATERCHEF

Kasper Holten
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RADIO- OG TV-VÆRT SAMT MEDLEM  
AF HØJSKOLESANGBOGSUDVALGET

Mathias Hammer
Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er hjerteblod for mig. Vores sangskat er mit musikalske 
fundament. Og intet andet sted mærker jeg så stærk synergi mellem 
tradition og fornyelse. Det overvælder mig, at vi naturligt kan forenes 
om at synge 100 år gamle sange side om side med de helt nyskrevne 
sange. Fællessang giver mig et tilhørsforhold uden at være ren no-
stalgi. Jeg elsker simpelthen gode tekster og sangbare melodier.   

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Et samfund har brug for sammenhængskraft, fællesskabsfølelse og 
kollektiv identitet. Det giver bl.a. fodboldlandsholdet, DRs stærkeste 
public service-produkter og fællessang. Men fællessangen er ikke 
blot samlende. Den er også poetisk, reflekterende, oplysende og 
kunstnerisk. Derfor spiller den en væsentlig rolle for den kollektive 
åndelige dannelse i det danske samfund. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… oplever en større fælles referenceramme og en fælles kunstnerisk 
horisontudvidelse. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessang er fællesskab. Og det er netop, hvad mennesker har brug 
for i krisetider. Fællessang kan både være højtidelig og alvorlig; løs-
sluppen og lattermild. Det er en ventil at kunne veksle mellem alvor 
og sjov i en krisetid.  

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Fællessangstrenden går op og ned. I 2021 har den oplevet en kolossal 
opblomstring. Om niveauet holdes til 2040, tør jeg ikke spå om. Men 
jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den danske befolkning stadig syn-
ger på livet løs i 2040. Det har vi gjort i hundredvis af år. Traditionen 
lever og fornyes stadig flittigt. Sådan vil det fortsat være i 2040.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 

sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Fællessang har risiko for at blive for indforstået. Kender man ikke 
traditionen og repertoiret, risikerer man at føle sig ekskluderet fra 
fællesskabet. Derfor er diversiteten altafgørende. Fællessang er 
ikke én genre. Den skal fortsat være i konstant udvikling. Hvis man 
insisterer på, at den traditionelle danske sangskat er det eneste sa-
liggørende, vil fællessangen langsomt blive et nostalgisk fortidslevn. 
Derfor skal sangskatten rumme plads til forskellige generationer, 
køn, etniciteter, politiske overbevisninger osv. Bliver fællessangens 
væsen formidlet for entydigt, vil den langsomt blive for smal. Jeg tror, 
det er vigtigt, at alle arrangører og fællessangere har dette i baghove-
det. ´Min smag´ er ikke den eneste gode smag.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Fællessangkulturen er på ret kurs. Populær, folkelig og inkluderende. 
Sådan skal den fortsat udvikle sig. Diversiteten i udbuddet er altafgø-
rende. Og et særligt fokus på at synge med den unge generation bør 
prioriteres.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

For nylig blev den nye Højskolesangbog officielt præsenteret ved en 
koncert i Det Kongelige Teater. At opleve en fuld sal bryde euforisk ud 
i fællessang fra alle epoker, slog benene væk under mig. 600 men-
nesker synger det ene øjeblik med på Ursula Andkjær Olsens nye og 
provokerende Velfærdsdødedansen og det næste øjeblik Den danske 
sang er en ung blond pige. Nyt og gammelt smelter sammen. Vi mær-
ker, hvem vi var, og hvem vi er.   

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Et nærmest umuligt spørgsmål. Fællessangen er jo netop kendeteg-
net ved forskelligheden fra sang til sang. Får jeg armen vredet om på 
ryggen, vil jeg pege på Jens Vejmand. Jeppe Aakjær og Carl Nielsen 
er hjørnesten i sangskatten. Teksten er både poetisk, rørende og 
beskrivende for de skuldre, vi står på, og melodien er sangbar som 
bare pokker.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det betyder meget, for når vi synger, spiller 
eller på anden måde dyrker musikken sam-
men, knytter vi bånd, som svært kan knyttes 
på anden vis. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

I høj grad. Vi har en lille og særlig kultur, som 
vi med fællessang værner om. Fællessang 
fremmer tolerance, frisind og fællesskab, 
som er gode danske værdier. 

Færdiggør sætningen: Et land og en  
befolkning der synger sammen ...

… ender aldrig i krig med sig selv. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fordi sang giver håb, livsmod og troen på 
fred.

JOURNALIST/MUSIKER

Johannes Langkilde 

I 2040 er det 100 år siden alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)?

Jeg tror, det afhænger af, om der til den tid 
er kriser, der trænger sig på.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Jeg synes faktisk, vi er gode til at forny og 
bevare. Se bare på de nye sange, der kom-
mer med i Højskolesangbogen. Jeg skal selv 
gøre en indsats for at følge med og lære nyt. 
Men grundlæggende synes jeg, vi skal værne 
om traditionen for at undgå, at den forsvin-
der i fornyelsens navn. 

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Arbejdet med Fællessang hver for sig har 
været en stor oplevelse og noget af det 
mest meningsfyldte, jeg har foretager mig 
som journalist, fordi vi formidlede et håb 
til mange mennesker, som virkelig følte sig 
ensomme. Det kan fællessang, og vi gjorde 
det på en ny måde. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Sensommervise. Den rummer både det me-
lankolske, det smukke og håbet.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Jeg er vokset op med det i kirken, siden efterskole og gymnasium 
med morgensang. Det er noget af det mest samlende, jeg kan komme 
i tanke om. Det synkroniserer os som mennesker i et øjeblik. Det 
synes jeg er utrolig smukt. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Det er i hvert fald særlig vigtigt for det danske samfund, fordi vi har 
tradition for det. Der er lande, hvor kulturen og musikken kommer til 
udtryk på andre måder end decideret fællessang med andre ritualer. 
Alt, hvad der er samlende og inkluderende, er smukt. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… kan mærke hinanden.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I høj grad. Særligt på grund af den synkroniserende effekt sang har. 
Det er den hurtigste måde lige at ´samle troppern´ på og få fælles 
fokus. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Ja.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive briller på: 
Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer eller udviklings-
potentiale? Kan og/eller skal alle være en del af sangfællesskabet? Er 
der nok diversitet og fornyelse i den danske sangskat til at repræsen-
tere og favne alle dele af en mangfoldig dansk befolkning? 

Der er en fare for, at fællessangen fryser fast og bliver for bagud 
skuende. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, fornyelsen er i fokus. Vi skal huske vores sangskat, men 
der skal også nye sange til. Vi skal lære noget af hinanden gennem 
sang. Ikke kun kigge tilbage. Jeg er samtidig med værdsættelsen af 
den danske sangskat stor fortaler for fornyelsen af fællessangen, og 
i det må vi ikke glemme, at man også kan lære noget af ungdommen. 
Det er ikke kun den anden vej rundt. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Første gang jeg oplevede at synge sammen under Coronanedluknin-
gen. Vi stod et lille band bestående af vores naboer, og vi sang for alle 
dem, der havde åbne vinduer, og vores børn legede i gården imens. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Det er den smukkeste 
tekst og melodi. Der sker noget, når de følelser, der kan være meget 
ensomme såsom sorg, bliver taget op af fællesskabet og belyst og 
sunget. Den trøster og forløser. Jeg er meget taknemmelig for, at den 
findes i Højskolesangbogen.

KOMPONIST OG MUSIKER

Katrine Muff Enevoldsen 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Jeg er vokset op med fællessang og kan ikke forestille mig en verden 
uden. Når stemmer mødes, forbinder vi os til hinanden i en ikke 
fysisk berøring. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Sang har altid været en kommunikationsform mennesker imellem. Vi 
synger sammen, når vi har brug for fællesskab. Vores stemmer mødes 
i forståelse og samhørighed. Det er vigtigt for et samfund at være 
forbundet af noget. Fællessang forbinder os.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… er mere modige. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Vi bruger sangen og vores stemmer til at opmuntre eller berolige 
hinanden. Når vores stemmer mødes, danner det et fællesskab og 
dermed en tryghed. Vi har rørt hinanden, vi er forbundne.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg er sikker på, vi stadig synger sammen. Og jeg håber, vi tager flere 
forskellige kulturer ind. Jeg tror ikke, mennesket kan undvære sangen 
og at synge sammen. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det er vigtigt, vores sangskat bliver ved med at udfordres og forny-
es. At vi accepterer nye måder at synge på. Tekster der er nutidige 
og samfunds afspejlende. Det synes jeg bl.a. nogle af de nye sange 
i Højskolesangbogen rummer. Måske man i endnu højere grad skal 
være opmærksom på at synge sange for alle samfundslag og kulturer.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at alle børn har fællessang i skolen mindst en gang 
om ugen, men gerne hver dag. Også arbejdspladser. Det har større 
betydning end vi ved at synge sammen. Det ryster os sammen og 
skaber bånd og forståelse. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg kan ikke undlade at nævne min tid som vært i Morgensang på 
DR i 2020/21. At opleve hvad det har gjort ved fællesskabet at have 
sangen at stå op til i en svær tid. At føle et fællesskab i den gode 
sang, i en tid hvor mange var isolerede. Mange efterspørger stadig 
de programmer, og er kede af at det kun er i en krise situation, som 
nedlukningen var, at der var fokus på fællessang og morgensang. 
Der er mange, som ikke har forbindelse eller mulighed for at mødes 
i fællesskaber for at synge. Derfor havde det betydning, at vi bragte 
det ind i deres stuer.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Du kom med alt det der var dig. Den er rørende, rummelig, modig og 
personlig. Den favner alle former for kærlighed. Melodien er smuk og 
nem at synge med på. Det er en hyldest til livet, mangfoldigheden og 
at følge sit hjerte.

SANGERINDE

Kaya Brüel
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Meget.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Vigtigt på grund af kulturarven. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der s 
ynger sammen ...

… har muligvis en større fællesskabsfølelse.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi det er en af de få ting, man kan gøre for at føle samvær i den 
slags tider.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Jeg tror, at det at synge sammen er kommet tilbage og vil blive her i 
én eller andet form.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kan f.eks. ikke løse Palæstinakrisen. Sagt med andre ord 
er fællessang ikke en mirakelkur, men en rar ting, vi har.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg vil ønske, at vi vil synge noget mere sammen, og at det bliver en 
større del af vores fællesskab. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Der er mange. Bl.a. Sankthansaften ved bålet.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?
Jeg ved en lærkerede.

MUSIKER

Ole Kibsgaard
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessangen for mig er en vigtig del af mit dna og en måde at opleve 
kærlighed og samhørighed mellem andre mennesker. Gennem fæl-
lessangen får jeg kontakt til min sjæl og mit hjerte og mulighed for 
refleksion, eftertanke og udvikling. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, gennem fællessangen får vi som nation og samfund et fælles 
arvegods, som er med til at definere os som folk. Vi forstår, hvad vi er 
rundet af, vores kultur og vores identitet.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… står sammen i både gode og dårlige tider.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Coruna i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

At synge sammen rører ved vores følelser, og i svære tider er det vig-
tigt at forstå, at man ikke er alene. Fællessangen gør stærk. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror, at det er så vigtig en del af danskernes dna, at vi stadig 
synger i 2040.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Lige så meget som fællessangen kan inkludere, ligeså meget eksklu-
derer den også de, som ikke er en del af den. Mennesker som kommer 
fra andre kulturer og ikke har den samme sangtradition som den 
danske, har vanskeligt ved at blive en aktiv del af fællesskabet. Det er 
en glæde at se, at mange flere kvindelige forfattere er blevet en del af 
fællessangstraditionen og skaber dermed i sig selv en større diversi-
tet i udtryk og historiefortælling, men om vi alle skal kunne spejle os i 
sangene, er det præcis diversiteten og mangfoldigheden i udtryk, der 
skal til for at inkludere alle.   

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at sangen bliver en fuldstændig integreret del af 
alle børns kultur. Dette helt fra vuggestuer og børnehaver. At alle får 
sangen med fra et helt tidligt stadie. Hvis dette mål opfyldes, skal 
sangen nok leve videre og udvikle sig. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Da DR Koncerthuset åbnede i februar 2009, var sloganet ´DR Kon-
certhus - hele Danmarks Koncerthus´. I åbningskoncerten - som blev 
transmitteret til hele Danmark - havde vi indlagt I Danmark er jeg 
født som fællessang. Da den fyldte sal, VIP-gæster anført af den kon-
gelige familie, musikere, sangere og hele Danmarks befolkning sang 
med på den sang, lykkedes det med et slag: Gåsehud, fællesskab og 
sammenhold om noget vigtigt. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Sangen Har du visor min vän har altid haft en helt særlig betydning 
for mig. Når jeg synger den, kan jeg mærke helt ind i sjælen, hvor 
vigtigt det er at nyde nuet, at leve og mærke sit liv.

DIRIGENT, KOMPONIST,  
OPERACHEF OG TIDLIGERE BESTYRELSESLEDER  
FOR STATENS KUNSTFOND 

Michael Bojesen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang samler os som et folk og minder os om vores  
fælles historie.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Historisk set har vi samlet os omkring fællessangen i krisetider, når vi 
fejrer de store begivenheder i livet, og når vi tager afsked med vores 
kære. Som en trøst og en måde at føle et fællesskab og vores forbun-
dethed med hinanden.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ... 

… står stærkere sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Der er trøst at finde i at synge i kor. At blive en stemme. Forbundet 
med hinanden. Det er kraftfuldt. Når vi synger gamle sange, husker 
vi vores fælles historie. Vi bliver mindet om, at vi tidligere har været i 
knæ, og at vi har rejst os igen. Der ligger en styrke i den delte erfaring 
som ligger i vores fælles sangskat.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
(lige så meget som dengang og nu) fællessang i 2040? 

Så længe vi holder fast i at synge sammen i skoler, kirker og i vores 
egne hjem, tror jeg fortsat, at folk vil synge sammen i 2040.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Jeg synes, vi skal være bedre til at inddrage danskere med anden 
etnisk baggrund og deres musikalske traditioner i vores fællessang. 
Vi skal ikke være bange for forandring og den naturlige udvikling, der 
ligger i, at vi er blevet et mere globalt samfund, som bliver influeret 
mange steder fra. Sådan er det, og det skal også afspejles i vores 
fællessang.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg synes, at fællessangen skal have en større plads på de danske 
folkeskoler. Det ville være godt, hvis hver dag startede med at synge 
sammen. Hvad skal der til for at nå derhen? Det skal nok prioriteres 
oppefra.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Efter min mand Nicolai Munch-Hansens alt for tidlige død har jeg af 
flere omgange mødtes med nære venner, hvor vi har spillet og sunget 
hans sange sammen. Når vi synger hans sange, holder vi en del af 
ham i live på en måde. Det at sangene lever videre, når vi ikke selv er 
her længere. Det er smukt, synes jeg.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Man binder os på mund og hånd. En klassiker. Den forholder sig til 
store temaer som frihed, modstand mod underkastelse og det mon-
dæne parforhold. Den rummer både humor og alvor. Får altid tåre i 
øjnene når jeg synger sidste vers. Det taler til noget dybt i mig.

SANGER/SANGSKRIVER

Kira Skov
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MUSIKER, MUSIKFORSKER OG LEKTOR

Henrik Marstal

Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er for mig ikke blot en praksis, som jeg har bedrevet siden 
min tidlige barndom, men også et vidensfelt, som jeg i egenskab af 
musikforsker og formidler er vendt tilbage til talløse gange. Endelig 
er det en interesse, der har givet mig utrolig mange store, vedkom-
mende, spændende, udfordrende og provokerende oplevelser livet 
igennem. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Fællessang er indlysende vigtigt for nogle danske borgere, mens det - 
lige så indlysende - ikke er særlig vigtigt eller overhovedet ikke vigtigt 
for mange andre. Derfor giver det næppe mening at sætte tingene 
så generelt op, som det sker her. Men der er ingen tvivl om, at den 
kulturhistoriske dimension af fællessangen er vigtig for det danske 
samfund, fordi den har haft og fortsat har betydning for sammen-
hængskraften, for de løbende identitetsdannelser og for selvfortæl-
lingen.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

... er i udgangspunktet godt stillet, men magtforholdet er altid klart: 
Hvor landet - hvilket vil sige: Nationalstaten - altid forventer at blive 
besunget af sin befolkning i fordelagtige, ukritiske vendinger gennem 
ikke mindst fædrelandssangene, kan befolkningen omvendt ikke altid 
forvente, at nationalstaten lytter, når den bliver genstand for ufordel-
agtig, kritisk omtale. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

At synge sammen er en både let og indbydende måde symbolsk at 
etablere et værdifællesskab på, hvor foreløbigt og forestillet det så 
end er i den givne situation. Det er en aktivitet, der altid er lige ved 
hånden. Et eksempel: De indsatte i kvindebarakkerne i Frøslev-lej-
ren, herunder komponisten Else Marie Pade, sang i smug danske 
sange sammen for at holde modet oppe. De havde ingen sangbøger, 
men kunne i fællesskab stykke teksterne sammen, som de så lærte 
udenad. Så når en udefrakommende magt truer med at ødelægge ens 
tilværelse, bliver behovet for at mærke andre i samme situation desto 
større og mere påtrængende. 

Derfor er fællessang en oplagt måde at samles på i krisetider. Hvad 
angår Coronakrisen gælder det dog, at der op gennem 2010’erne alle-
rede havde været en stærkt stigende interesse for at synge fælles-
sang. Coronakrisens fællessang lukrerede på denne interesse og var 
næppe blevet så omfattende uden.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det giver ikke mening at sammenligne de få undtagelsestilstandslig-
nende situationer, som landet befandt sig i under besættelsen og 
Coronakrisen, med den mere hverdagsmæssige anvendelse af fælles-
sang. Men selvfølgelig vil fællessangskulturen eksistere i 2040 - dog 
næppe for landets befolkning som sådan, men derimod for et be-
grænset udsnit af den, præcis som det er tilfældet i dag. På den ene 
side har fællessang - de nævnte situationer undtaget - aldrig været 
en egentlig folkelig aktivitet. For den forudsætter en kulturel kapital, 
som langt fra alle besidder eller har interesse i at forfølge. Men på 
den anden side vil der formodentlig altid eksistere personer, for hvem 
fællessang er vigtigt, oplysende, dannende og sammenholdsskaben-
de. Så jeg tror så afgjort, at fællessangen fortsat vil have betydning 
og bevågenhed også i de kommende årtier, og længere frem end det.
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Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Det lader til at være en grundpræmis i den gængse opfattelse af 
fællessang, at den altid er både uproblematisk, entydigt positiv og 
dejlig og noget, som alle andre uden videre burde tage del i. Men jeg 
er ikke ubetinget enig i, at det altid er hensigtsmæssigt at tale om 
fællessang som noget entydigt positivt. For fællessang kan ikke und-
gå også at være en stærkt ekskluderende aktivitet, der - som regel 
helt uintenderet - holder nogle, undertiden mange, ude af det gode 
selskab. Dertil kommer, at eftersom fællessang er så stærkt knyttet 
til nationaldiskursen, kan den ganske enkelt ikke være en uskyldig 
størrelse. For fællessang er aldrig uskyldig: Den har altid noget ’for’ 
med sine brugere, og hvis ikke man er opmærksom på det, får dette 
forehavende først for alvor frit spil.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at fællessangskulturen i de kommende år vil få et endnu 
større postnationalt præg end det er tilfældet i dag, dvs. hvor der ikke 
længere synges så meget om ’det nationale’, eller kun synges om det 
i et anakronistisk perspektiv. Et eksempel: Højskolesangbogen har 
et udmærket afsnit med overskriften ’Historien’. Det er blandt andet 
forbeholdt sange, hvis tekster ikke længere tages helt for pålyden-
de heriblandt Peter Faber og Emil Hornemans antityske slagsang 
Dengang jeg drog afsted (1848). Jeg kunne ønske mig, at den række af 
fædrelandssange, der typisk afkodes som de mest nationalistiske, en 
dag vil være at finde i dette afsnit, lige fra Der er et yndigt land over 
Langt højere bjerge til Den danske sang. For den danske sangtraditi-
on vil for mig at se gøre langt bedre gavn, hvis den blev mere frisat fra 
den nationale kontekst, som fællessangsbrugere gennem efterhån-
den 200 år har vænnet sig til at skulle forholde sig til.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Som helt ung musikvidenskabsstuderende fulgte jeg et kursus hos 
Jan Maegaard om den østrigske, jødiske komponist Arnold Schön-
berg. Her stødte jeg for første gang på kantaten A Survivor from 
Warsaw (1947), hvor en fortæller beretter om en grum skæbnedag 
for en gruppe jøder i Warszawa-ghettoen med tæsk og overlagt mord 
på dagsordenen. Mens de overlevende bliver sendt i kz-lejr, bryder 
de spontant ud i den hebræiske hymne Shema Yisroel, som i værket 
afsynges lavmælt af et mandskor. 

Jeg husker benovelsen og bevægelsen over, at den fælles afsyngning 
af hymnen inden for rammerne af værkets fiktion på én og samme tid 
havde karakter af at være en trøst, et nødråb, en besværgelse samt 
en måde at vise, at man måske nok kan slå og dræbe kroppen, men 
ikke sjælen. For mig var mødet med værket en intens påmindelse om, 
hvilken kraft musikken kan være, og hvilken styrke fællessang kan 
mobilisere. Selv den dag i dag vender jeg jævnligt tilbage til værket, 
og jeg bliver stadig benovet og bevæget over det.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

For tiden er jeg dybt optaget af Der truer os i tiden med tekst af Ole 
Wivel til den melodi, som den i 1987 fik af Bo Holten (og som står i 
Højskolesangbogen). Sangen handler om angsten for Jordens under-
gang som følge af menneskeskabte katastrofer. Teksten blev til i 1959 
under den kolde krig, skrevet til Båring Højskoles indvielse. Under 
indtryk af atombomberne over Japan appellerede den til, at nye ge-
nerationer en dag vil besinde sig på dette vanvid, før det er for sent. 
Det er en uforglemmelig tekst, der får kongenialt med- og modspil af 
den melankolske og stedvis dramatiske melodi med den overrasken-
de slutning. Jeg er måske optaget af sangen netop nu, fordi klima- og 
miljøkrisen opleves som så overvældende og uløselig. 

Men jeg finder alligevel trøst i denne sang såvel som i dens åndelige 
tvilling, Mørk er november (ligeledes i Højskolesangbogen), der blev 
skrevet til præcis den samme lejlighed af Thorkild Bjørnvig på Piae 
Cantiones-melodien Frydeligt med jubelkor fra 1582. De to sange 
handler om det samme og bærer begge med sig håbet om bedre tider 
på en måde, som selv giver mig håb. Mine små børn kommer en dag til 
at huske, hvordan deres far tvang dem til at lære dem begge udenad. 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessangstraditionen er en del af min 
musikalske bevidsthed. Som barn i efter-
skoleverdenen kan jeg ikke rigtigt forestille 
mig et liv uden. Den betyder meget for mig 
personligt, og jeg er også stolt over, at vi har 
en syngende folkekultur i Danmark.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Ja, det synes jeg. Men det er afgørende, at 
den stilles til rådighed på en måde, hvor 
flest kan være med. Det er selvfølgeligt 
et frivilligt fællesskab, men det er vigtigt, 
at man kan træde ind, som den man er 
og reflektere derfra. At synge sammen er 
både noget fælles og noget personligt, hvor 
man ikke nødvendigvis tænker og føler det 
samme. Det skal der være plads til. Det er 
også forudsætningen for, at vi som land kan 
dele på tværs af generationer og baggrunde. 
Med dette udgangspunkt er fællessangen 
en gave for de fleste. I værste fald kan man 
føle sig ekskluderet, hvis man ikke kender 
koderne. Det skal vi huske, så alle os, der 
allerede elsker fællessangen, leverer et godt 
værtskab for nye fællessangere.

Færdiggør sætningen: Et land og en  
befolkning der synger sammen ... 

… hører sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Den giver os alle et rum, hvor vi kan få styr 
på os selv og skabe afløb for følelser i en 
kompliceret tid. Det stærke ved folkeoplys-
ningstanken er, at vi får mulighed for at re-
flektere for at forstå os selv og verden bedre. 

I dette tilfælde sker det igennem fællessan-
gen. Man føler sig forenet, og på samme tid 
skabes et rum, hvor man bliver bevidst om, 
hvad der er vigtigt i ens liv.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, det håber jeg. Men det kræver, at fælles-
sangstraditionen løbende suppleres med 
nye sange, så nye generationer også føler sig 
favnet. Det er godt, at vi kan dokumentere 
tradition og historie, men vi skal også hele 
tiden kunne synge om det liv, vi lever i den 
aktuelle samtid. Det tror jeg, er en forudsæt-
ning for, at kommende generationer har lyst 
til at holde folkekulturen levende.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? Her må du gerne være modig 
og ærlig.

Jeg tror, det for nogen kan føles som en luk-
ket klub, og det skal vi være særligt opmærk-
somme på. Alle taler om, hvor godt det er for 
alle. Men hvad er praksis egentligt? Det er jo 
tit kernepublikummet, der udøver. Alle, der 
er værter for fællessangssituationer, har den 
opgave at tale om kulturen på en måde, der 
ikke virker ekskluderende. Det handler ikke 
kun om sangene i sig selv, men også om må-
den de bliver formidlet på. Det er fx derfor, at 
den samme sang kan betyde noget forskel-
ligt, alt afhængigt af hvem der synger den. 
Alle sange passer ikke til alle lejligheder. 
Derfor er det vigtigt, der er et mangfoldigt 
repertoire, der hele tiden er i udvikling.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at flest mulige får glæde 
af den på en måde, hvor de føler sig beriget 
i deres liv. 10-20 år er i denne sammenhæng 
en relativ kort udsigt, og med det afsæt vi 
har lige nu, tror jeg, der er stor chance for, at 
flere mennesker kender flere sange. Det er 
min fornemmelse, at der er mange aktører 
på denne bane for tiden, hvilket styrker 
folks kendskab til sangene. Så lige pt. er jeg 
optimistisk, men vi ved jo, at fællessangen 
historisk går op og ned.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har haft helt utrolig mange stærke 
oplevelser med fællessangen, men hvis jeg 
skal vælge en, må det være, da min sang 
Gi’ os lyset tilbage blev fremført offentligt 
første gang i 2009 ved DGI’s landsstævne i 
Holbæk. Jeg akkompagnerede selv 4000 ef-
terskoleelever, der stod i en stjerneform med 
hinanden i hånden om sang. Det glemmer jeg 
aldrig.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Det er et næsten umuligt spørgsmål, fordi 
der er så mange at vælge imellem. Jeg væl-
ger Jens Rosendals Du kom med alt det der 
var dig. Den ville mange nok vælge som en 
særlig sang, men når jeg gør det, er det fordi, 
jeg har samarbejdet med Jens Rosendal i 
mange år og har lagt øre til mange snakke 
om en kompliceret tid. Så jeg ser ham lidt 
som en foregangsmand for mange pga. den 
personlige historie bag sangen. Det er både 
en fortælling om en sprudlende forelskelse, 
men også en fortælling om at turde stole på 
sig selv, selvom livet kan være kompliceret - 
også når det kommer til kærlighed.

PIANIST OG KOMPONIST

Rasmus Skov Borring
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KUNSTNERISK CHEF,  
DEN JYSKE SANGSKOLE

Mads Bille

Hvad betyder fællessang for dig? 

Der er noget meget intimt over at klinge sammen, som jeg nyder. 
Blandingen af det fysiske ved selv at synge, mødet med digtet og det 
at synge i et fællesskab kan være meget opløftende.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

For et folk der, som det danske, er så utilbøjeligt til at tale om tro, 
kærlighed og følelser i det hele taget, er fællessangen et vidunderligt 
poetisk outlet.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… hører sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Det er i kriser og i modgang, vi stærkest opdager, at vi ikke har nok i 
os selv. Vores fællesskab er udtrykt og indvævet i vidunderlig poesi, 
som vi bliver en organisk del af, når vi træder ud af ensomheden - ind 
i fællessangen og fællesskabet.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, det tror jeg. Jeg frygter, at klimaforandringerne bliver en kata-
lysator for voldsomme globale forandringer, og jeg tror, at kunsten, 
også sangen og fællessangen, vil blive et stadigt stærkere aspekt af 
folkesundheden.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Den største udfordring for fællessang er, at de musiske fag bortprio-
riteres fra børns uddannelse og dannelse. Alsangen under 2. verdens-
krig blev en kollektiv protest mod besættelsesmagten. Den var mulig, 
fordi befolkningen kendte en kanon af sange. Hvis ikke der er mod 
til at fastholde en kerne af sange, som vi alle kender, vil fællessan-
gen dø, og vi kan stå i hvert vores hjørne og synge den sang, vi bedst 
kan lide. Når kernen er prioriteret, er vi godt rustet til at rumme stor 
musikalsk og poetisk diversitet.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at alle børn kan skrive, tale og synge. Det kræver en 
politisk prioritering af de musiske fag og en forståelse for, at sang og 
musik er forankret i faglighed. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har dirigeret eller spillet orgel ved mange store gudstjenester, 
hvor kor, orgel og en kæmpestor menighed har klinget sammen som 
en krop. Det har været bevægende smukt og overvældende. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

I østen stiger solen op. Den er kendt af næsten alle. Poesi og melodi 
er helt symbiotisk, og sangen ligger godt i munden.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang betyder glæde, samvær og gode 
tider. Som gammel spejder i DDS har det at 
synge sammen været en stor del af alt, hvad 
vi gjorde. På gåturen, ved bålet, opvasken, 
i teltet osv. Sangene skaber minder, som 
jeg gemmer den dag i dag. Min klasselærer 
på Daastrup skole, Erik, lærte os om den 
danske sangskat og sang ofte med os. Det 
har givet mig følelsen af hvor vigtigt det er at 
bringe traditionen og sangene videre.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

Jeg mener i meget høj grad, at fællessang er 
vigtigt for vores samfund. Det skaber gode 
forbindelser og nedbryder unyttige barrierer, 
når man synger sammen. At synge sammen 
kan nulstille enhver dårlig stemning og 
styrke sammenhold og nærvær. Historien har 
utallige unge vist os, at vi tyer til fællessang 
i svære tider, og det faktum taler helt for sig 
selv.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… kan overkomme alt.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Jeg tror, det handler om, at når alt bliver ka-
stet op i luften, de faste holdepunkter bliver 
udfordret, har vi altid sangene og minderne, 
der følger med dem. Ingen krise kan tage 
dem fra os. Igennem dem kan vi mødes og 
glemme krisen for en stund. Ikke mindst 
skaber den et sammenhold, der vidner om, 
at vi kan klare det hele, bare vi står sammen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021) ? 

Ja, det er jeg ganske overbevist om. Det 
ligger meget dybt i danskerne at synge 
sammen, og mængden af gode fællessange 
bliver kun større og større, så jeg tror, der vil 
blive sunget altid. Gudskelov. Traditionerne 
består, fordi vi er et lille folk, og vi er enige 
om, at det er vigtigt.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning?

Jeg tror helt ærligt, at en del danskere føler 
det meget ubehageligt og grænseoverskri-
dende at skulle synge foran andre. Fælles-
sang kan for dem være decideret angstfrem-
kaldende og tangere gruppepres. Vi andre 
griner bare og siger 'enhver fugl synger med 
sit næb', men har man virkelig svært ved det 
og utryg ved lyden af ens egen stemme, kan 
det være lige meget. Der skal altid være et 
rum til at lytte og ikke behøve at deltage, sy-
nes jeg, ellers bliver det en dårlig oplevelse. 
Og det må musik aldrig være.

Ikke mindst kan man godt forestille sig, at 
der er grupper af danskere, der synes, at 
sangudvalget er for gammeldags og svært at 
forstå. Det kan være svært at være flyttet til 
lande eller født ind i familier fra andre kul-
turer og stadig holde af og kende til sange, 
som mine forfædre yndede at synge. Så må 
det være mit ansvar at fortælle om dem og 
lære dem fra mig samtidig med, jeg lytter til 
deres.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg holder meget af det store fokus, der 
er kommet på fællessang i de seneste år. 
Jeg ved, at der opstår foreninger, hvor man 
mødes for at synge sammen, og jeg ved, at 
fx Det Danske Spejderkorps oplever en stor 
tilgang for tiden. Det gør mig ret sikker på, 
at fællessangen vil blive styrket og dyrket. 
Hvis TV og andre medier formår at holde fast 
i live konceptet og samle danskerne, tror jeg, 
det kan vokse og blive en større del af vores 
hverdag. Også når der ikke er kriser.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg glemmer aldrig lejrturene som blå spej-
der. De utallige lejrbål hvor vi sang Nu er jord 
og himmel stille, mens gløderne gnistrede i 
mørket, og vi varmede os under bålkapperne 
med følelsen af at være tæt på naturen og 
høre sammen. Jeg husker, som var det i går, 
hvordan vi fortsatte med sangene når vi var 
kommet i soveposerne og tit endte med at 
synge hele Vores Sangbog, inden vi faldt i 
søvn.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Danmark, nu blunder den lyse nat. Fordi 
den indeholder alt det, jeg elsker ved den 
danske midsommer, og jeg tit har sunget den 
med mit publikum til stor fornøjelse. I Dubai 
oplevede jeg at synge den for en gruppe af 
danske erhvervskvinder, der blev utrolig 
rørte over den, fordi den gav dem så stor en 
bid af deres hjemland.

SANGER/SANGSKRIVER  
OG MUSIKIVÆRKSÆTTER

Bryan Rice 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er det, der vækker os om morgenen i kantinen, det der run-
der dagen af rundt om bålet, det der fejrer os ved fødselsdage, sætter 
ord på kærligheden ved bryllupper og deler sorgen ved begravelser. I 
fællessang samles vi for en kort stund til én stemme, og den følelse ta-
ger vi med i kroppen, når vi senere ser hinanden i øjnene fra hver vores 
ringhjørne. Det var rart at synge sammen, og det skal vi igen. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællesskaber dannes gennem fællesaktivitet, og sang er en aktivitet, 
de fleste kan deltage i på nogenlunde lige fod. Så hvis det er vigtigt at 
vedligeholde en følelse af dansk fællesskab, på tværs af politik og ge-
nerationer, er fællessang et godt bud på, hvordan man kunne gøre det. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… danner rammen om livets lærred. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Logik og konstruktiv handling sjældent trøster os, når livets store 
kriser rammer. Og når udefrakommende kræfter isolerer os fra hinan-
den, er det mest menneskelige at række ud på de måder, vi dog kan 
mærke hinanden.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror altid, at danskere vil synge sammen. Men verden bliver stadig 
mere fragmenteret, og mediebilledet skyder hele tiden nye grene. Det 
betyder, at der bliver længere imellem de store samlende historier, og 
de sange som alle kender og elsker. Mindre segmenter vil altid finde 
deres melodier, men den store nationalt samlende fællessang er 
noget, der skal arbejdes med aktivt for at holde i live.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Jeg tror ikke, man skal have den ambition at ville favne alle under ét 
tag. Det bliver for totalitært, og man risikerer i virkeligheden at lukke 
mange ude. Jeg tror, man skal tage udgangspunkt i, at de fleste men-
nesker faktisk elsker at synge og blive ved med at skabe lejligheder 
til at synge i fællesskab. Hvad materialet angår, skal man ikke være 
bange for at lægge klassikere til side, hvis de ikke længere passer 
til tiden eller selskabet. Samtidigt skal man også turde præsentere 
fællesskabet for nye sange, der med tiden kan blive til klassikere. Om 
disse sange kommer fra popkulturen, eller er skrevet direkte til Høj-
skolesangbogen eller salmebogen er for så vidt lige meget, så længe 
os, der synger, føler os knyttet sammen af dem i det øjeblik hvor vi 
synger dem.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor  
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Min gode ven begravede sin far for et par år siden efter en hård 
omgang kræft. Han døde alt for tidligt og efterlod sig et stort tomrum. 
I kirken sang vi Oluf Rings smukke salme Se Nu Stiger Solen, og 
tårerne fossede ud. Jeg har ikke noget forhold til kirken og kristen-
dommen, men sangen maler også først og fremmest en dyb glæde og 
ærefrygt ved livet, som forplantede sig i hele huset den dag og i mig, 
mens den faktiske sol skød sine brændende eftermiddagsstråler ind 
på kisten.

 MUSIKER

Silas Bjerregaard

33



©
 U

ke
nd

t f
ot

og
ra

f /
 V

IS
D

A

34

1940 
Alsang for studenter



Hvad betyder fællessang for dig? 

Glæde hvis klaveret er stemt, og koret går til den med den energi, god 
musik nu engang kræver.  

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Det kommer helt an på anvendelsen. National fælles sang kan være 
forfærdende i forkerte munde.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… får især noget ud af det, hvis de ved, hvad teksten betyder, og hvor-
for den er skrevet.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Den dementerer for en stakåndet stund følelsen af afmagt og en-
somhed, og endorfinerne siges at bibringe hjernen tilstrækkeligt med 
euforiserende stof til, man føler sig udluftet og ovenpå og glad og 
optimistisk i låget.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
(lige så meget som dengang og nu) fællessang i 2040? 

Fordi situationen er en anden. Fjenden er ind til nu en farlig pandemi 
eller et presset arbejdsliv eller begge dele, man må ikke håbe på, vi 
igen er besat i 2040.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Jeg er skam modig og ærlig. Og bliver dårlig og afskyr fællessang, når 
sangen bliver et postulat om enhed eller den fremføres sentimentalt, 
eller det er tydeligt at høre, formidleren i sin fine skønsang og sarte 
følsomhed ikke har megen anelse om, hvad han synger. Ingen nævnt.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

At alle hver dag de næste hundrede år synger min sang i Højskole-
sangbogen. Og kun den. At alle gør det.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Alsangen i Frederiksberg Have på tiåret for befrielsen, da jeg selv var 
10, og stemningen var stærk, selvom de efterfølgende frikadeller i 
restaurant Josty var brændt sorte som kul.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Bortset fra min egen så helt udpræget: Hvor smiler fager den danske 
kyst, hvor Johannes V. Jensen understreger, at Historien nok så meget 
som Gud og konger bør handle om dem, der byggede riget.

FORFATTER,  
FOREDRAGSHOLDER OG JOURNALIST

Georg Metz
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Sang har altid været en del af mit liv, og så længe jeg kan huske til-
bage, har sangen været der. Vi sang meget derhjemme, og da jeg som 
10-årig blev medlem af Radiodrengekoret, blev sangen og musikken 
det vigtigste i mit liv. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Sangen binder folk sammen. Det at synge sammen er en vigtig del af 
de fleste samfund i verden. Og selvfølgelig også det danske. Vi kan 
være uenige om mange ting, men den samhørighed. der opstår, når 
man står skulder ved skulder og synger den samme sang, er ubetale-
lig. Det er svært at forklare, hvad det er, der sker, men når du står der, 
ved du det selv. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… har lettere ved at overkomme små og store udfordringer og uover-
ensstemmelser. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi det kan noget i forhold til det talte ord. Når folk istemmer 
samme sang, glemmer man i hvert fald for en tid krisen og de mange 
ubehageligheder, den medfører. Det forsvinder ikke, men det kan 
lindre smerten i svære tider. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Hvorfor ikke? Fællessang er kommet for at blive, og selvom der ikke 
opstår en ny krise i 2040, vil folk huske, hvordan fællessangen hjalp 
os alle med at komme igennem krisen.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Selvfølgelig kan den traditionelle fællessang aldrig rumme og favne 
alle danskere. Det kommer aldrig til at ske. Selv med nye fantastiske 
sange vil der altid være nogen, der vil føle sig udenfor og forbinde det 
at synge sammen som noget nationalt pjat. Jeg håber, at dem der 
f.eks. er med til at udvælge nye sange til Højskolesangbogen. vil blive 
ved at være modige og vælge sange, der favner bredt. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Det kommer altid til at handle om sangen. Bliver der skrevet nok nye 
interessante sange, som har en bred appeal. Det er svært at sige. 
Men hvis politikerne prioriterer kunst og kulturen de næste 10-20 år, 
vil der også blive skrevet sange, der favner bredt.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

At synge min yndlings Shu-bi-dua sang Hvalen Hvalborg på DR Fæl-
lessang hver for sig, efter at Bundesen var død, gjorde et stort indtryk 
på mig. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Hvalen Hvalborg.

FORMAND SPIL DANSK OG 
DANSK KUNSTNERRÅD,  
SANGER OG SANGSKRIVER

Jørgen Thorup
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det gør os til civiliserede mennesker. Det løf-
ter os til noget fælles, som vi kan være del af 
uden at blive ædt af. Det giver vores fælles-
skaber højtidelighed og værdighed og alvor - 
også selvom det kan være totalt pjattet. Det 
er nutid og nærvær. Man er del af det uden 
at kunne tænke på så meget andet i dette 
nu. Også selvom sangen måske er meget 
gammel. Fællessangen giver folkeligheden 
niveau og dybde og glæde og skønhed.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Ja. Det er også vigtigt for andre samfund - 
selvfølgelig - men i Danmark har vi jo virkelig 
taget den til os. I Tyskland hedder fælles-
sang 'Gemeindesingen', dvs. det er knyttet 
til menigheden og kirken. I Danmark er 
fællessangen mere nationalt orienteret. Men 
'national' på en åben og eksperimenteren-
de måde. I hvert fald når den er bedst. Vi er 
'lige' i sangen, og det er det afgørende. Og så 
sætter fællessangen en rituel ramme for det, 
vi gør og kan sammen.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… kan skændes på en god måde.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fordi den styrker os og styrker sammen-
holdet. Fællessang kan jo også bruges til at 
lave et 'os-og-dem', det er fællessangens 
bagside eller skyggeside. Men skyggesiden 
kommer af, at den er god til at styrke fæl-
lesskabet og modet og livsmodet. Det er der 
især brug for i krisetider. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja. Fordi jeg heller ikke ville have forudsagt, 
at fællessangen ville blive så populær, som 
den er her i 2020-2021. Så hvorfor ikke også 
i 2040?

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Fællessang kan både skabe fællesskab 
og lukke ude. Det sidste er helt klart dens 
skyggeside. Men jeg tror også, det er en vigtig 
'lære' at holde fast i, at man godt kan synge 
med på hinandens sange. Dvs. man kan synge 
nationale eller religiøse eller fremmede 
sange, som udtrykker holdninger, man ikke 
selv deler. Det er faktisk en vigtig ting ved 
fællessangen, at vi synger sange, som har 
ord, vi måske ikke selv ville bruge. Men der er 
en opgave - og den kan være svær - i forhold 
til at vise, at det kan man godt og invitere ind. 
Jeg synes, der er masser af fornyelse, men 
den kræver også formidling. Mange taler fx 
om Højskolesangbogen, som om de mener, at 
der kun er gamle sange i den. Det er der ikke. 
Men det er jo så også vigtigt, at man synger 
både nyt og gammelt.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

At vi bliver ved med at skrive nyt, synge nyt 
og også udforske det gamle. Fx elsker jeg, 
at der ofte skrives nye melodier til gamle 
sange. Det er en skøn måde at give teksterne 
nyt liv på. Jeg håber, at fællessangen kan 
nå ud til børn, til de unge, til nydanskere og 
til andre, der måske synes, de står uden for 

fællessangskulturen. Så håber jeg meget, at 
vi ikke inddeler sange i finkultur og lavkultur, 
men at vi sammen udforsker både dybder og 
floskler.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

På en konference i London i 2018, hvor 
grundtvigske højskolemennesker fra hele 
verden (Nigeria, Bangladesh, Japan, Indien, 
Polen, USA) var samlet, sang vi We shall 
overcome, som jo er en sang, der knytter sig 
til Highlander Folk School, hvor både Rosa 
Parks og Martin Luther King gik, og hvor man 
insisterede på, at mennesker er lige. Det er 
en ret banal sang, men jeg var ved at tude... 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Det løvfald som vi kom så alt for nær med 
tekst af Frank Jæger. Jeg elsker sætningen: 
'Så ejer du en længsel efter dem' (altså efter 
de gule marker). Vi tænker ofte på 'længsler' 
som noget, vi mangler. Men Frank Jæger 
skriver, at vi 'ejer en længsel', og det er jo 
det, mennesker kan. Vi kan drømme. Vi kan 
fantasere. Vi kan forestille os verden. Vi 'ejer' 
længsler. Grundtvig skriver lidt det samme 
i salmen Alt hvad som fuglevinger fik, men-
nesker overgår dyr eller selv englene, fordi vi 
har 'trang' - dvs. længsler.

LEDER AF GRUNDTVIG-AKADEMIET

Ingrid Ank

FORMAND SPIL DANSK OG 
DANSK KUNSTNERRÅD,  
SANGER OG SANGSKRIVER
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Hvad betyder fællessang for dig? 

For mig er fællessang en gave. Et forpligtende fællesskab som giver 
viden, energi og erkendelse. Når vi synger sammen, er vi sammen. I 
fællessangen kan hverdagens hast og jag for en stund finde hvile. Her 
følger vi den samme hastighed, den samme takt og samme åndedrag. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Fællessang kan skabe stærke fællesskaber. Det er svært at bli-
ve alvorligt vrede på hinanden, når vi først har sunget sammen. I 
fællessangen findes en stor del af vores fælles historie og kultur. 
Men samtidig er fællessangen også åbningen for andre historier og 
kulturer for de uindviede. Vi skal synge de fælles sange. Vi skal synge 
hinandens sange. Vi skal synge, for at vi i samfundet kan blive klogere 
på hinanden.  

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… har en stærkere samhørighed, på trods af forskelligheder.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi fællessang er fællesskab. Fællessang er følelser, identitet og 
kultur.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

I en efterhånden mere og mere fragmenteret verden kan fællessan-
gen blive et samlingspunkt. Men det kræver, at der kontinuerligt 
arbejdes med den. Ellers er der risiko for, at den flyver i fragmenterin-
gens faldgrube.  

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Vi skal turde at synge nye sange. Prøve sange af og mærke om de hol-
der. Carl Nielsen og Grundtvig er fantastiske. Men tager vi ikke nyere 
sange ind, forvitrer fællessangen.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Vi skal fortsætte med at lave fællessangsarrangementer i by og i 
land. I sognegårde og skolegårde. Fællessangen skal bredes ud og 
anvendes i forskellige kontekster. Det er vejen til, at der også om 10-
20 år bliver sunget rundt omkring. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Det er for svært at vælge, For det kommer helt an på dagen.

PROJEKTLEDER PÅ DANSK SANG,  
MUSIKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Anders  
Medum Groth
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Jeg elsker at synge. Også selvom jeg fra 
barnsben har fået at vide, at jeg ikke synger 
pænt nok til at gøre det offentligt. Men i fæl-
lessangen handler det heldigvis ikke om mig. 
I fællessang bliver ‘jeg’ til ‘vi’, og i fællessan-
gen findes et rum, hvor der er en plads til 
alle. Man kan sige, at fællessangen låner mig 
et sprog, som forlænger og udvider mit eget 
og giver mig mulighed for at udtrykke mig 
poetisk om livet. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

Fællessangen har samfundsmæssig be-
tydning på flere planer. Som fænomen i sig 
selv er den vævet sammen med nyere dansk 
historie. Men fællessangen bør også frem-
hæves som litteratur. Man kan sige, at vores 
litterære arv forgrener sig ind i fællessangen, 
og i en tid, hvor det måske er de færreste, 
der har læst Kongens Fald af Johannes V. 
Jensen eller et af Poul Martin Møllers filo-
sofiske værker, har mange på et eller andet 
tidspunkt sunget Hvor smiler fagert den 
danske kyst eller Grøn er vårens hæk. På den 
måde bliver fællessangen en portal ind til 
folkebibliotekernes magasiner og vores litte-
rære hukommelse. Det er da fantastisk.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… husker sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-

sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Når vi synger sammen, er vi ofte et ‘vi’. Enten 
som vi kender det fra Grundtvigs Er lyset for 
de lærde blot, eller som de ses i Dy Plam-
becks moderne salme Hold håbet op, hvor de 
syngende optræder som et fælles ‘jeg’, der 
gennem sangen forener sig i et ‘vi’. Jeg tror, 
at fællessangen i en tid, hvor der er meget 
flimmer og fokus på enkeltindividet, kan 
ophæve det konstante fokus på jeget og for 
en tid samle os på trods og på tværs.

I 2040 er det 100 år siden alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Under Corona nedlukningen, da fællessan-
gen blomstrede op, kom jeg til at tænke min 
mormors fortællinger fra sin ungdom under 
krigen. Selvom situationen var en anden, 
talte den sammen med tiden under besæt-
telsen. Jeg ved ikke, hvad fremtiden byder på, 
men jeg håber, at mine børne og måske bør-
nebørn og jeg i 2040 stadig vil synge sammen 
og tale om den gang, verden på et øjeblik blev 
en anden, og hvordan vi kom videre derfra.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

I forbindelse med udgivelsen af den seneste 
udgave af Højskolesangbogen blev debatten 
om, hvad der skal og ikke mindst ikke skal 
stå i på siderne i den blå, til tider temmelig 
ophedet. Det er godt i den forstand, at det 
betyder, at mange har en holdning til fæl-
lessang, men det viser også, hvor svær den 
vekselvirkning mellem tradition og fornyelse 

er, som udgør nutiden. Men uanset hvad 
kræver det mod og fornyelse, hvis vi skal give 
traditionen videre.  

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Det ville være cool, hvis opblomstringen af 
fællessang ikke blev en billedtekst i fremti-
dens historiebøger om livet i 2020’erne. Jeg 
håber, vi igen har fået øjnene op for, at det 
æstetiske er vigtig for os, så det i fremtiden 
ikke alene handler om, hvor mange ord, vi 
kan lære børn at læse minuttet.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Første gang, jeg sang Skybrud (Dy Plambeck 
og Marianne Søgaard), der siden kom med i 
den nye Højskolesangbog, mistede jeg helt 
mælet og kunne faktisk ikke synge med. Det 
var på Ry Højskole i sommeren 2019. Jeg 
tror, den sang fik sat ord på en fortælling om 
tab på flere planer, som jeg har båret rundt 
på i mange år, uden at kunne formulere mig 
fyldestgørende om det. Det kom helt og 
aldeles bag på mig, og oplevelsen står meget 
tydeligt i min erindring. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Det er Se nu stiger solen af Jakob Knudsen 
med melodi af Oluf Ring. For det første er 
melodien smuk og passer helt fantastisk 
godt sammen med teksten, der sætter ord på 
hele livet og bærer både glæden, sorgen og 
ikke mindst håbet i sig, for solen står altid op 
igen. Det er blevet en sang, som har fulgt mig 
gennem vigtige begivenheder i livet. På den 
måde er den blevet en del af min fortælling.

FORMAND FOR DANSKLÆRERFORENINGENS FOLKESKOLESEKTION,  
REDAKTØR, FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER

Katja Gottlieb
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DIREKTØR,  
SANGENS HUS

Christian Alstrup

Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang betyder for mig, at vi ´tjekker ind´ 
i et fællesskab, som er båret af noget, vi alle 
har - nemlig en stemme. I fællessangen fin-
der vi fælles rytme, toneleje og ord og skaber 
samtidig en fælles oplevelse, som knytter os 
sammen for en tid.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

De konstruktive fællesskaber er vigtige som 
aldrig før i et samfund, der på den ene side 
er oplyst som aldrig før, og på den anden 
side udfordret af kræfter og tendenser, der 
skiller os ad, hvis vi ikke passer godt på.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

... hører sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fordi fællessangen er noget, vi alle kan koble 
os til med den stemme, vi alle har. Når vi som 
gruppe og individualister er pressede, leder 
vi efter en bekræftelse i, at vi ikke er alene. 
Når vi synger sammen, er vi ikke alene, men 
en del af noget større, hvor adgangsbilletten 
er noget, vi alle har - nemlig vores stemme.

I 2040 er det 100 år siden alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Vi synger også sammen i fremtiden, hvis vi 
sørger for at holde sangen og fællessangen 
stærk og opdateret. Vi skal finde nye sange 
at synge sammen samtidig med de gode 
gamle. Vi skal finde nye formater på fælles-
sang og samtidig holde de bedste traditioner 
ved lige. Vi skal sørge for, at nye generationer 
får et naturligt og frimodigt forhold til at 
bruge sin stemme - også til at synge.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Når fællessang bliver for indforstået, bliver 
den ekskluderende. Vi skal evne at lede og 
formidle fællessang, så det inkluderer alle 
også de, der ikke tror, de kan være med. Vi 
skal både forny og bevare sangskatten, og vi 
skal ikke mindst udvikle fællessangen i nye 
formater og møde mennesker, hvor de er. Vi 
skal finde måder at kunne stemme i sam-
men, som matcher muligheder og forvent-
ninger hos nye generationer. 

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg drømmer om et samfund, hvor alle børn 
og unge får musikken, sangglæden og kreati-
viteten med sig i livet på samme niveau som 
bogstaver og tal, sprog og evnen til at regne 
den ud. 

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

I det villakvarter, hvor jeg bor, tager vi et par 
gange om året initiativ til at mødes gen-
nem fællessang. Vi mødes på en terrasse 
i nabolaget, får fat i nogle sangbøger og et 
klaver. Alle medbringer kaffe, og så synger 
vi fra sangbogen. Fællessangene bliver et 
mødested, som samtidig bliver centralt i en 
dialog på tværs af hække, haver, mure og 
generationer. Kvarteret synger sammen og 
taler sammen om livets gang - laver aftaler 
og skaber en fælles stjernestund.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Dejlig er jorden - fordi jorden ER dejlig, og 
fordi sangen har en særlig evne til at få alle 
til at synge med.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang løfter sjælen, så man føler sig som del af noget større. 
Fællessangen rummer en særlig mulighed for i fællesskab at dele 
grundlæggende menneskelige følelser som glæde, sorg, lykke og 
ulykke. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Det er vigtigt for et land, at der er fællesskaber, der går på tværs af 
politik og andre skel.  

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… hører sammen. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessangen viste sit værd under Corona-krisen. Vi savnede at 
være sammen med venner og familie, men også med det omgivende 
samfund. Den længsel kunne vi dække ved at synge sammen fra hver 
vores sted. 

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021) ? 

Jeg tror bestemt, vi stadig synger i 2040. Fællessangen udvikler sig 
hele tiden, og nye klassikere kommer til. 

MEDLEM AF FOLKETINGET,  
TIDLIGERE MILJØMINISTER 

Ida Auken

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Vi mangler stadig sange om nogle af tidens vigtigste emner: Klima, 
ensomhed og angst.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Da jeg var i praktik på Rigshospitalet som præst, skulle vi ind til et 
ægtepar, der havde mistet to små børn i 8. måned af graviditeten. Jeg 
kan huske at stå ved siden af forældrene og deres børn. Ingen kunne 
gøre noget længere. Men da vi sang Nu titte til hinanden, var det alli-
gevel som om, vi kunne gøre noget. Vi kunne være til i de minutter - og 
bare det at være er svært, når man går igennem noget så forfærdeligt. 
Og vi kunne måske åbne lidt sprækker i sorgen med nogle af de fine 
billeder, som sangen rummer. 
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1940 
Alsang på Guldager Skole 
i Esbjerg. Lærer Carl Lund  
spiller for på klaveret.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

En følelse af samhørighed og fælles ånd.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Når vi synger sammen, skaber vi noget, som ingen af os kunne have 
skabt alene. Vi mærker, hvad fællesskabet betyder, og hvorfor vi må 
samarbejde om alle dele af samfundet. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… holder sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I en krisetid har vi brug for at mærke samhørighed og fællesskab. Når 
vi synger sammen, kan vi mærke hinandens fysiske tilstedeværelse 
helt uden at røre hinanden. Derfor var fællessangen et perfekt red-
skab for hele menneskeheden under Corona-pandemien. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja - til alle tider har mennesker sunget sammen. Jeg tror, at det er et 
fysisk behov, vi har, og som vi særligt mærker i krisetider.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Som kirkesanger igennem mange år har jeg bemærket, at folk gene-
relt synger mindre og mindre med. Man kan ofte opleve hele familier 
til begravelser, som selv har valgt sange og salmer og alligevel ikke 

synger med. Det synes jeg er noget af det sørgeligste at opleve. Jeg 
tror, at det bunder både i manglende kendskab til en stor del af 
vores sangskat og til en angst for at bruge stemmen og udtrykke sig 
musikalsk. Jeg håber, at fællessangsbølgen i forbindelse med Corona 
måske kan være med til at løse op for noget af problemet. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at det bliver mere almindeligt at turde løfte sin stemme 
offentligt, så alle mennesker mærker glæden og det fysiske velbefin-
dende, der indfinder sig, når de synger. Vejen er, at vi fortsætter med 
dyrkelsen af fællessangen alle steder i samfundet. Fra vugge til grav. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

En af de første livekoncerter efter verdens opvågning ovenpå Corona 
var en skolekoncert, hvor jeg og mit band opfordrede børnene til at 
synge med. Da de stemte i med deres 200 små stemmer, blev jeg helt 
overvældet af følelser og fik både tårer i øjnene og gåsehud over hele 
kroppen. Nu, hvor jeg skriver dette, kan jeg mærke følelsen igen. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Det haver så nyligen regnet (Johan Ottosen) bærer helt særlige 
fællessangsminder for mig, fordi den blev brugt, da jeg i min tidlige 
ungdom var en del af elevbevægelsen i Danmark. Sangen blev et sym-
bol på vores fællesskab og den fælles kamp, vi dengang mærkede så 
stærkt, som kun en teenager kan føle at det er ´os imod dem.´

FOLKEMUSIKER OG SANGER 
MEDLEM AF STATENS KUNSTFOND,  
PROJEKTSTØTTEUDVALGET FOR MUSIK

Ditte 
Fromseier  
Hockings



Hvad betyder fællessang for dig?

I fællessangen mødes vi i et poetisk og musikalsk sprog, som udvider 
vores perspektiv på tilværelsen. At være i det rum sammen med an-
dre er stærkt. Vi oplever, at vi er sammen i glæden, sorgen, livet.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er vigtigt for et samfund, fordi det binder os sammen på 
tværs af alle mulige uenigheder og skel.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessangen minder os om, at vi har hinanden midt i det svære. Det 
styrker og trøster at synge sammen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det afhænger selvfølgelig af tidens strømninger, som er umulige at 
forudse. Desværre befinder verden sig jo i en klimakrise, som ikke 
løses på få år. Jeg håber, at særligt de unge kan finde kræfter og håb 
ved at synge sammen - også om det, der er svært.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Med de initiativer, der har været under Coronakrisen, bl.a. på DR, 
har fællessangen fået et udtryk, som appellerer meget bredt. Det er 
glædeligt. For lige så inkluderende fællessangen kan være, lige så 
ekskluderende kan den opleves, for den der ikke er inviteret eller den, 
der føler sig fremmed i fællessangen. Det er vigtigt, at alle har mulig-
hed for at synge med. Der skal forsat gøres en indsats for at udvide 
diversiteten i den danske sangskat.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessangkultur kommer 
til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til for 
at nå derhen?

Jeg drømmer om, at folkelig fællessang bliver prioriteret højere på 
musik-, pædagog- og læreruddannelserne, således at de undervisere, 
der skal formidle fællessang, føler sig rustede og dermed også mo-
tiverede til at give børnene mulighed for at synge i fællesskab. Hvis 
man ikke gør det, fratager man børnene en kæmpe gave og mulighed 
for at træde ind i et værdifuldt fællesskab.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

På tiårsdagen for tragedien på Utøya var jeg på Silkeborg Højskole. 
Vi sang Pia Tafdrups og Janne Marks smukke sang Syv kjoler for syn-
ligheden, som Pia skrev i dagene efter angrebet, hvor 77 mennesker 
mistede livet. At synge sammen giver nogle gange mening, når intet 
andet giver mening.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Du som har tændt millioner af stjerner. Den satte sig i mig, da jeg var 
barn i FDF, hvor den ofte afrundede dagen på sommerlejre og week-
endture. Gode, forståelige ord for et barn at gå til ro med.

SANGSKRIVER, MUSIKER  
MEDLEM AF REDAKTIONEN PÅ DEN 19. UDGAVE AF HØJSKOLESANGBOGEN

Anne Odgård Eyermann
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LANDSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD, NÆSTFORMAND.  
PROVST FOR HADSUND PROVSTI.

Carsten Bøgh  
Pedersen

Hvad betyder fællessang for dig? 

Rodfæstet fællesskab i både glæder og 
sorger.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Ja, fællessang får os i bogstavelig forstand 
til at ånde sammen. Et samfund uden fæl-
lessang, er et samfund uden fælles historie, 
fremtidshåb og drømme.

Færdiggør sætningen: Et land og en 
befolkning der synger sammen ...

… er et land og en befolkning i harmoni.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fordi fællessang gør, at vi mærker hinanden 
og bærer hinanden.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, det tror jeg, fordi fællessang i både 
glæde og krise har en styrke, der aldrig går 
af mode.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? Her må du gerne være modig 
og ærlig.

Fællessang er i min verden rodfæstet i 
tro, håb og kærlighed til menneskelivet og 
Gud. Derfor må fællessang ikke misbruges 
til fanatisme og livsødelæggende formål. 
Fællessang er netop fælles og hverken kan 
eller skal dække ethvert individs særinteres-
se. ´Fællessang´ i en lille ´klub´ af politiske/
religiøse ´åndsfæller´ er ikke fællessang i 
min optik.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg fornemmer, at fællessangens styrke og 
værdi blev genopdaget i Coronakrisen og 
håber, at vi gennem vedholdende insisteren 
på at synge ved enhver given anledning kan 
opretholde genopdagelsen og måske endda 
gøre flere afhængige af fællessang. Det er jo 
vanedannende at synge sammen. Vi burde 
genindføre fælles morgensang i folkeskolen. 

 

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Morgenen efter den nat, min førstefødte 
blev født, sang vi som morgensang Se nu 
stiger solen på pastoralseminariet, hvor jeg 
var studerende. Salmen ramte mig dybt til 
glædestårer over at være blevet far.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

I Danmark er jeg født - ikke fordi jeg er nati-
onalist, men fordi den altid får mig til at føle 
fællesskab med dem, jeg synger med. Jeg 
har været præst for den danske kirke i Los 
Angeles, og her fik den karakter af at være 
vores nationalsang frem for Der er et yndigt 
land.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

At musicere sammen drejer tankerne i samme retning for en stor 
gruppe. Fællessang samler på den måde, og fællessang giver mulig-
hed for, sammen, at mærke sangbare melodier i sin krop og for at få 
smukke ord og stor poesi i sin mund. Også på en hverdag.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er enestående dansk og helt ukendt for vore naboer i 
f.eks. Sverige og England. Jeg synes, at den danske fællessang helt 
naturligt burde være UNESCO world heritage. Jeg tror ikke, vi selv 
ved, hvor vigtigt en del af vores fællesskab, fællessang er.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… ser hinanden.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Jeg tror, der er noget trygt i at gøre noget sammen, man ved, at vi vil 
det samme. Og vi har brug for at opleve tryghed, når verden ikke arter 
sig og stiller ubehagelige krav.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Ja. Af ovenstående grunde. Og jeg håber, meget, at den brede musik-
undervisning i børnehaver, folkeskole, gymnasier, seminarier mm. kan 
se værdien i at udvikle fællessangen, at undervisningsordførere kan 
se det og tilfører penge til undervisning at lærere og musikpædago-
ger, så fællessangen kan leve og få luft under vingerne.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Den har ingen diskussion, ingen udviklende samtale, ingen menings-
udveksling - men den har masser af kommunikation. Jeg mener, at der 
er plads til alle, men mange har måske brug for at opdage, hvad det 
egentlig handler om. Jeg synes, at Højskolesangbogen, specielt i sid-
ste udgave, har gjort meget for at komplettere udvalget af sange, ud-
gaven er langt fra den samling fædrelandssange, som Højskolesang-
bogen udgjorde, da jeg var i 20´erne. Og jeg elsker fædrelandssange.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber inderligt, at den genfødsel, som Covid har været med til 
at give fællessangen, kan få den til at vokse sig stor og stærk, igen. I 
70´erne og fremefter var højskolesang lettere politisk ukorrekt, tek-
sterne blev kaldt reaktionært nationalistiske, det var ikke noget, man 
så værdi i. Og meget er gået tabt i den periode. 

Der er mange ting, musikalsk uddannelsespolitisk, som har brug 
for et løft, og jeg håber virkelig inderligt, at tiden er til at satse på et 
sådant løft, fordi det kan være med til at give fællessang den blivende 
platform, som fænomenet er berettiget til; fællessang er en enestå-
ende måde at være sammen på, som ikke findes tilsvarende noget 
sted i verden.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Sankt Annæ Gymnasium, koncertsalen ca. 7 min. før sommerferie: 
EM, ’92.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

I dag ville det være Tunge mørke natteskyer. Jeg sang den både til 
min mors og fars begravelse, den smukkeste tekst møder en virkelig 
særlig melodi. Og dette skrives med udsigt til solnedgang i mørke 
natteskyer.

DIRIGENT,  
TIDL. PROF KORSANGER

Poul Emborg
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er glædeskabende. Man kan ikke synge, når man er sur.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er samlende og tryghedsskabende. Man bliver en del af 
noget større, når sangen løfter os ud af os selv og ind i fællesskabet. 
Fællessang styrker og beriger. At besynge sine glæder, udtrykke sin 
modstand eller bekræfte sit sammenhold er styrkende for den natio-
nale identitet.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… kan indbyrdes være uenige om mange ting. Men når vi har sunget 
sammen, begynder vi ikke at slås bagefter.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Vi bliver mindet om, vi ikke er alene med vor angst. Vi finder tryghed i 
fællesskabet og går styrket tilbage til hverdagens bekymringer.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Fællessangen vil altid være en samlende faktor. Så længe der en fod-
boldlandskamp i Parken, vil vi stå med fælles gåsehud og synge Der 
er et yndigt land, mens glæden og samhørigheden bruser i blodet.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Jeg ser intet negativt ved at synge sammen. Medmindre man skal stå 
om mandagen i regnvejr på Solitudevej og synge Det er sommer, det 
er sol og det er søndag. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kom-
mer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til 
for at nå derhen?

Jeg ville ønske, der bliver indført obligatorisk morgensang i skolerne. 
Det er identitetsskabende, udviklende og kundskabsgivende at lære 
sit fædrelands historie gennem dets sange. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Min mor meldte mig ind i Hellerup FDF, da jeg var 10-12 år. Jeg blev 
taget godt imod og blev anbragt midt i en flok jævnaldrende knægte. 
Jeg fik udleveret March & Lejr sangbogen, og sammen skulle vi synge 
Kom kammerater, så stemmer vi i, sang skal der til når vi mødes. 
Aldrig havde jeg oplevet noget lignende! Denne umage, larmende flok 
halvstore knægte forvandlede sig som ved et trylleslag til en borg af 
sangglæde, der med sin lydmur samlede os i et enestående fælles-
skab. 

Da oplevede jeg første gang, hvordan sangen kan løfte et menneske.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Som barn i efterkrigstiden lærte jeg Altid frejdig, når du går. Stem-
ningen omkring den gjorde den til noget særligt. Og når den i dag - til 
min fremskredne aldersbetingede hyppigere og hyppigere begravel-
ser - bliver afsunget, fremkalder den hver gang en ellers uforenelig 
blanding af sorg og styrke.

SANGER/SANGSKRIVER  
OG FOREDRAGSHOLDER

Bjarne Lisby
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Samvær, fælles tidslighed, fælles kultur og værdigrundlag. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

At synge fælles kan få os til at glemme os selv - vi underordner os 
tempo, rytme, fraseopbygning og stemning.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… hører sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Vi har alle instrumentet på os. Der kræves ikke meget forberedelse. 
Sangene er typisk af en varighed på tre-fire minutter. Det er umiddel-
bart let at følge en melodi.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det tror jeg umiddelbart ikke - desværre. Det er min oplevelse, at 
sang mere opfattes som et særligt talent hos nogle enkelte og ikke 
noget, der er naturligt for alle. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

For mig at se er der ikke noget, fællessang ikke burde kunne. Man kan 
sige, at nogle af de tidssvarende, stærkt fraserede, rytmiserede og 
producerede melodier ikke egner sig nær så godt til at blive sunget 
af flere som fx salmer/viser. Til gengæld tror jeg, at glæden ved at 

synge for mange unge består i netop at synge disse sange. Jeg tror, 
vi skal være gode til at synge tidssvarende musik i gymnasiet, hvor 
jeg arbejder, og lade den tidssvarende musik være kobling en til den 
traditionelle musik.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at sang og fællessang står stærkt i det danske 
uddannelsessystem helt fra daginstitutioner til universitet - både i 
faget musik, men også som en central del af det at være sammen. At 
synge er en måde at udtrykke sig på, som vi alle bruger uanset skole-
retning/fag/niveau. Jeg drømmer om, at traditioner, kultur og værdier 
også i fremtiden formidles gennem fællessang.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Til en studiekammerats bryllup oplevede jeg med min skærpede 
harmoniske sans (grundet undervisning i hørelære som en del af 
uddannelsen i musikvidenskab), at fællessangene umærkeligt for 
de fleste skiftede toneart undervejs. Det var for mig at se en intuitiv 
enighed om, hvilket leje sangen skulle synges i. Ikke noget de syngen-
de stoppede og blev enige om, bare noget der skete.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Danmark, nu blunder, fordi jeg elsker de traditionelle danske som-
mersange (og den danske sommer).

FORMAND FOR GYMNASIESKOLERNES  
MUSIKLÆRERFORENING

Sebastian  
Strabo Svendsen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Barndom, fællesskab, ånd, identitet, kristendom, nationalromantik, 
skole og koncert.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Meget vigtigt. Fordi det er sted, vi deler noget fra og refererer fælles 
til. For mig kan der også være en negativ ladning, fordi fællessang 
for nogle virker ekskluderende. Altså at tage for givet, at alle føler sig 
som en del af den samme majoritet og refererer til de samme defi-
nitioner af fællesskab. Der er også en musikhistorisk kontekst og et 
særligt tonesprog, som taler mere til nogle end andre; fællessang skal 
pr definition være enkelt, så alle kan følge med. Det kan noget, men 
er langt fra repræsentativt for musikken bredt set. Der er dermed en 
kontekst, vi sætter op for fællesskabet som noget bredt, folkeligt og 
enkelt. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… er et homogent land. Det kræver, at vi er meget opmærksomme 
på, at der er nogle, der 'synger på en anden måde' og accepterer den 
forskellighed, så vi ikke bliver uniforme.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Sang og musik er et grundlæggende behov og udtryksform for menne-
sker. Vi ved fra forskning, at kunsten og kunstneren har været en del 
af jæger/samlersamfundet. Fællessangen blev en måde at udtrykke 
solidaritet og samhørighed fra afstanden i rum under Corona. Mange 
kunstneriske oplever er individuelle, mens samspil af enhver art er 
udveksling nu og her. Det har stor betydning, at man er sammen om 
musik eller anden kunst modsat en øl, en fodboldkamp eller samtale. 
Det kan også noget, men ikke det musikken kan.

 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021) ? 

Der vil altid være fællessang, men det er spørgsmålet, om de nye 
generationer vil have samme forhold til Oehlenschlæger, Kaj Munk 
og Jeppe Aakjær, som min generation har. Den globaliserede verden 
med adgang til 45.000 titler om ugen sætter det ene, fælles referen-
cepunkt på prøve, som den danske sangbog er. Det danske sprog er 
småt og fylder ikke meget i de unges musikforbrug on demand.  

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Der er mange spørgsmål under ét her. Jeg tror, jeg har svaret ovenfor, 
faktisk. Jeg tror på, vi skal udveksle, så minoriteterne kan føle sig 
som en del af fællesskabet, men også turde lade nogle stå udenfor, 
fordi de hellere vil det. Jeg tror, vi må have mere musikundervisning 
i folkeskolen, så vi får publikumsudvikling og musikalsk dannelse 
opprioriteret. Måske med særligt fokus på det danske, men også med 
større åbenhed for andre kulturer end den angelsaksiske.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor fæl-
lessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Til min fars begravelse og som korsanger på Skt. Annæ, da vi sang 
Benjamin Brittens Missa Brevis i F-dur. Sopranerne starter på det 
høje F, og orgelet spiller kun på pedalerne i introen. Det var i Odense 
Domkirke med fantastisk efterklang. Og så da jeg spillede med Cohen 
Tribute i Synagogen og hele menigheden sang med på Dance Me To 
The End of Love, som jo handler om KZ lejrene, hvor jødiske musikere 
spillede, mens de gassede andre ved siden af. Det glemmer jeg aldrig. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være 
helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Den Blå Anemone, fordi den både hylder naturen og kærligheden. Den 
er (tror jeg) almenmenneskelig. Smuk melodi, smuk tekst.

MUSISK ARTIST,  
BESTYRELSESLEDER OG FORPERSON  
I DANSK ARTIST FORBUND

Sara Indrio Jensen 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er en stor del af min hverdag. Jeg 
synger dagligt sammen med vores elever, 
og ind i efterskolelivet er det en væsentlig 
måde at lave livsoplysning på, og det er også 
stærkt fællesskabsskabende, når vi sammen 
sætter en stemning i dagen. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Fællessangen giver i hvert fald sit vigtige 
bidrag til vores samhørighed. Med det land 
vi bor i og den historie vi kommer af - og vig-
tigst af alt også med de mennesker vi deler 
geografi og/eller nationalt sindelag med. 

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

... kan lykkes med at skabe en fælles verden 
ud af mangfoldige ståsteder. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fællessang giver først og fremmest en spon-
tan fællesskabsfølelse, og i krisetider har vi 
brug for ikke at føle os alene. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)?

Ja, det tror jeg faktisk. Fællessangen har 
nu overlevet både 70’ernes opgør med det 
gamle og den stærke individualisering i det 
senmoderne samfund, så hvad kan egentlig 
slå den ihjel? Der skrives stadig mange og 
gode aktuelle fællessange, der er med til at 
udvikle traditionen, så den til stadighed er 
relevant.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning?

Fællessangen må ikke instrumentaliseres 
og blive nogens middel. Fællessang er fx 
ikke noget, politikere kan bruge til at skabe 
bestemte resultater. Der er desuden altid en 
fare for, at fællessangen bliver for de særligt 
indviede, og derfor har vi en opgave med at 
holde døre og vinduer åbne. Jeg synes, der 
er begyndende diversitet, men det kan uden 
tvivl blive meget bedre. Der er dog en balan-
ce at finde imellem at invitere og insistere. 
Fællessangen skal være for dem, der har lyst 
- opgaven er at give flere lyst.  

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg drømmer i hvert fald om, at fællessan-
gen igen bliver en større del af vores skoleliv 
og uddannelsesverden. Et godt sted at starte 
er at uddanne mange flere dygtige musiklæ-
rere og andre, der kan lede fællessangen. 
Der er mangel på gode fællessangspianister 
og kyndige sangværter.  

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Vi er hvert år samlet 1200 personer til års-
møde i Efterskoleforeningen. Vi starter altid 
med Se nu stiger solen, og efterskolefolk kan 
virkelig synge og synge til. Det er en ubeskri-
velig følelse at side der midt i denne store fa-
milie og være del af den overvældende sang. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

I denne uge ville jeg vælge En strimma Hav 
med tekst af Edit Södergran og melodi 
af Anna Kruse. Som en af de nye sange i 
Højskolesangbogen har den en særlig plads 
i mit hjerte. Det er et lille, stort digt om 
længsel med en lækker melodi, der har både 
jazz og nordisk folketone i sig. Jeg kan ikke 
helt få hold på betydningerne, og det tiltaler 
mig, at jeg aldrig bliver færdig med teksten. 
At det er to stærke kvinder, der tilsammen 
har begået sangen - og i hver sin tid - gør 
heller ikke noget.

EFTERSKOLEFORSTANDER,  
FOREDRAGSHOLDER OG  
MEDLEM AF HØJSKOLESANBOGSUDVALGET

Mette 
Sanggaard

50



Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællesskab og historisk kulturbærende samlingspunkt.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Det er vigtigt for det sociale sammenhold samt for at bevare den 
danske sangskat.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… bliver gladere og undgår konflikter.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Det sociale fællesskab. Vi rykker sammen.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Hvis man fastholder fællessang i ordets bedste betydning, så ja. Hvis 
der går DR pop i den, nej. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning?

Der er masser af diversitet. Den danske sangskat rummer så meget, 
at der stof nok til mange år endnu, og der kommer jo hele tiden nye 
brugbare sange til. Der kommer også mange ikke brugbare, som 
alligevel bliver forsøgt anvendt som folkelig fællessang. Især DR har 
efter min mening misforstået konceptet. Det startede så fint med 
Philip Faber, men røg af sporet, da man begyndt at få mange forskel-
lige kunstnere til at ´synge for´. Og på sange ingen kendte eller kunne 
synge med på ofte i en helt forkert toneart. For mig så det ud som 
om, DR nu skulle give kunstnerne en mulighed for at komme i TV på 
bekostning af fællessangen for folket. 

MUSIKSAGKYNDIG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Lennart Blak Bager Jensen 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg tror, at man skal tænke lidt tilbage til, hvor begrebet Alsang 
begyndte. Lad folket synge sammen og ikke være statister til nogle 
kunstnere, der skal promoveres. Derfor skal Alsangen tilbage. Brug 
de mange amatørorkestre der findes landet over som ´forspillere´, og 
arranger så nogle store events. Rundt omkring i landet finder der så 
mange friluftsscener (amfiteatre), hvor man kunne samles og dyrke 
fællesskabet og sangen.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Det går nok mest på Sankt Hans ved bålet, samt når jeg gennem mit 
arbejde i Hjemmeværnet har oplevet fællessang i forbindelse med 
musiksommerkurset i Nymindegab har spillet sunget solen ned på 
toppen af diget ved lejren. Det giver gåsehud. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være 
helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

I Danmark er jeg født i Schierbeck udgaven. H.C. Andersen skrev 
teksten for at bevise over for befolkningen, at han trods sine mange 
rejser i udlandet, var dansk, og hyldede danskheden efter treårskri-
gen i 1850.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Uendelig meget, både arbejdsmæssigt og personligt. Jeg synger dag-
ligt, og jeg ånder gennem sang.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessangen har været med til at forme dansk kultur gennem 
århundreder, først i folkesangen, derefter kirkesangen siden reforma-
tionen og ikke mindst den folkelige fællessang, som den blomstrede 
frem midt i 1800-tallet.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… ånder sammen. I fællessang bliver mange forskellige stemmer til et 
kor. Man synger med hinanden, og man hører hinanden.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi man der låner store ord, som man ikke kan sige sig selv. Fordi 
sangen rummer et håb, vi kan samles om, også selvom vi ikke helt 
kan tro det.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg håber det, men jeg er ikke sikker, for sangen bliver til stadighed 
splittet i den elitære fællessang og den solistiske popsang. Den sang-
lige opblomstring, vi har haft under Corona, kan godt overvurderes, da 
den især har været fjernsang. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessangen kan udtrykke det totalt sammensmeltende fælles-
skab og dermed være inkluderende par excellence. Men for dem, der 
ikke kan/vil synge med, er sangen lige så ekskluderende, som den 
kan være inkluderende. Alsang og fællessang vil til stadighed være 
udfordret af samfundets segmentering, hvor vi mere om mere samles 
i meningsbobler, og hvor fælleskulturen dermed bliver mindre, hvis 
ikke den forsvinder helt. 

 I forlængelse deraf vil jeg gerne slå et slag for den konservative 
sangskat, ikke mindst 'de gode gamle højskolesange', også dem med 
blonde kvinder og masser af bøgetræer og Danmark. Man skal ikke 
altid overtage historien 1:1, men man skal kende den, og man skal 
synge den. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at nogen vil have mod til at indføre morgensang i skolerne 
ved lov og i forlængelse deraf at opruste uddannelse af musikkyndige 
skolelærere, stille teknologiske muligheder til rådighed til akkompag-
nement.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg deltog i 2017 i et salmeseminar i Norge i forbindelse med refor-
mationsjubilæet, og i den forbindelse var der en aftengudstjeneste 
godt besat af præster, organister og korsangere. Der mærkede man 
en kirkemusikalsk gejst, som jeg ville ønske, vi havde lige så meget af 
i Danmark. Lad os håbe, at det er på vej. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være 
helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Det må være salmen Du gav mig, O Herre, en lod af din jord, fordi den 
rummer både taknemmelighed, kald, stand og kærlighed. Og vel at 
mærke en taknemmelighed, der både har retning opad til Gud, men 
ikke mindst bagud til de slægter, som vi skylder tak for det på mange 
måder fredelige og skønne samfund, vi lever i i dag.  

SOGNEPRÆST OG  
SALMEENTUSIAST

Morten Skovsted
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang har altid været en del af mit liv. Fra folkeskolen, hvor vi 
dagligt sang morgensang, i musikskolesammenhæng, på musiklej-
re og senere i mit eget virke som musiklærer. Det har en rigtig stor 
betydning at kunne samles om at synge. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, det mener jeg. Fællessang har altid eksisteret i vores samfund. 
Det samler os og videregiver vores historier og store sangskat. Det 
synes jeg er meget unikt og betydningsfuldt. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… hører sammen. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Sang rører ved følelserne, og jeg tror, fællessang er vores måde at 
holde sammen på - vi får et afbræk fra alt det triste. Under Coronaen 
følte man samhørighed med sin familie, sine naboer, alle de kære 
man ikke kunne mødes med - gennem sangen. Sange, der synges 
fælles, knytter også generationerne sammen. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja uden tvivl. Sangen blomstrer, og med det gode fokus vi har i sam-
fundet - både på sang i skolerne og ved fællessang på arbejdspladser 
og mange fællessangsarrangementer på lokalt plan - er jeg ikke i tvivl 
om, at vi også synger sammen i 2040. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Det er et svært spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt at have en sang-
bog som Højskolesangbogen, som bliver fornyet jævnligt. Men er den 
mangfoldig nok? Og er der andre muligheder for at udgive sange, som 
rammer den mangfoldige danske befolkning? Det bliver interessant 
at følge. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at morgensang bliver obligatorisk på alle landets 
grundskoler. På den måde bliver børnene igen kulturbærere og garan-
ter for at bevare vores sangskat.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Fællessang i form af morgensang med børn i mange aldre gør dagligt 
indtryk på mig. Jeg bliver rørt og taknemmelig over at høre børne-
stemmerne og se og høre deres tilgang til nye og gamle sange. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Et hav der vugger sig til ro nu. Den smukkeste aftensang som rører 
mig hver gang jeg synger den.

Karen Johansen FORMAND MUSIKLÆRERFORENINGEN  
OG MUSIKLÆRER
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er for mig en mulighed for at være med og samtidig gem-
me sig lidt. Her kan hver fugl synge med sit næb på samme tid.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Det kommer an på hvilken skala, man måler på. Men fællessang rum-
mer bl.a. mulighed for at tjekke hurtigt ind og ud, bygge bro og give 
nærvær i svære situationer. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… synger forhåbentlig  Jeg elsker den brogede verden.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessang kan hurtigt bringe os i kontakt med andre - nær såvel 
som fjern på en ret så afvæbnende måde.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det er svært at udtale sig om blinde pletter: Fordi det altid kaster nye 
blinde pletter af sig. Men fællessangens natur er vel, at alle bør kun-
ne være med, men ikke at alle nødvendigvis skal være med - det er 
helt op til den enkelte, hvor vidt man vil åbne næbbet. Mht sangskat-
ten så lever den jo af en vis tradition og en vis fornyelse. Fornyelse 
med fokus på fællessangbarhed er central.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

At vi bliver ved med at synge. Det opnår vi ved at blive ved med at 
synge.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har som gammel kirkesanger bemærket, at det ved begravelser 
for de fleste går ok med af holde styr på følelserne - lige indtil orglet 
spiller, og første salme skal synges, så græder hele kirken. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Det kan og vil jeg ikke, for jeg har rigtigt mange yndlingssange, og der 
hører en historie med til hver eneste af dem.

SEKRETARIATSCHEF  
DANSK FORFATTERFORENING

Sara Strand
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det er i den grad med til at give mit liv 
mening, at jeg hver morgen samles med 
eleverne og lærerne på højskolen og synger 
sange fra Højskolesangbogen. Det gør mig 
rigtig glad, når jeg efter et lille stykke tid, 
fornemmer højskoleeleverne kan mærke det 
virkelig har stor betydning for deres dag og 
deres liv - bare det at mødes hver morgen og 
starte dagen med at synge sammen.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Det er rigtig vigtigt, at vi synger sammen, da 
det i den grad er med til at binde os sammen 
som folk på tværs af sociale og religiøse skel.

Færdiggør sætningen: Et land og en  
befolkning der synger sammen ...

… gør os stærke. Når vi synger sammen, er vi 
ikke alene.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider?

Jeg tror, der er mange, der bor og lever alene 
eller kun har få venner de mødes med i det 
daglige. Når Coronaen rammer os, savner vi 
endnu mere fællesskabet. Tænk lige på hvor 
stor betydning Morgensang på DR TV med 
Philip Faber fik for utroligt mange mennesker i 
alle aldre. Det er tydeligt tegn på, vi i den grad 
søger fællesskabet, selv når det er svært.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Nu er det rigtig svært at spå om fremtiden, 
men skal jeg give et bud, tror jeg, at der også 
i 2040 vil blive sunget rigtig meget fælles-
sang, men om det vil være mere eller mindre 
end i 2040, tør jeg ikke lige gætte på.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Fællessang kan rigtig meget, men det at syn-
ge sammen kan naturligvis ikke løse alle pro-
blemer. For år tilbage tror jeg, man primært 
på efterskolerne brugte DGI-Sangbogen og 
på højskolerne Højskolesangbogen. Nu er det 
mit indtryk, at man både på efterskolerne og 
højskolerne bruger Højskolesangbogen. Det 
byder naturligvis, at repertoiret i Højskole-
sangbogen nu skal nå en bredere målgruppe 
end tidligere. Jeg kan ikke lige finde ud af 
om det er en god ide eller ej? Jeg synes, man 
bør overveje, at der skal stiles nogle krav til, 
at en melodi skal være sangbar, før en sang 
kommer med i f.eks. Højskolesangbogen. 
Som Erik Sommer engang sagde da han var 
gæst i Stines Søndag på DR: ´Hvis man ikke 
kan synge med fra 3. vers er det en ommer.´

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Det synes jeg, er umuligt at svare på.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

For en del år siden var jeg med Askov Høj-
skoles elever på studietur til Budapest. En af 
mine danske venner var på det tidspunkt le-
der på Skandinavistik (ungarske studerende 
der gerne ville lære dansk og de skandina-
viske sprog) på universitetet. Jeg var blevet 
inviteret til en aften at være vært for en time  
med fællessang for de ungarske studerende. 
Vi skulle naturligvis primært synge danske 
sange. Til min meget store overraskelse 
sang de mere med på de danske sange end 
danske højskoleelever gjorde. Mange af de 
ungarske studerende har tidligere været på 
sprogkursus på Askov Højskole.

Næste dag var der et lille kor på 25 af de 
samme ungarske studerende, der sang fire-
stemmigt danske, norske, svenske og finske 
sange udenad. Den havde jeg ikke lige set 
komme...

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Ludvig Holsteins og Carl Nielsens Vi sletter-
nes sønner har drømme i sind. Jeg lærte den 
i 4. klasse, hvor jeg sang den i skolens kor til 
forårskoncerten. Korlederen forlangte, at vi 
kunne synge alle vers udenad. Det er en me-
get flot sang både i tekst og melodi. Senere 
kom sangen også til at betyde rigtig meget 
for mig. Det var i 2004, hvor Den Folkelige 
Sangs pris 2004 gik til Niels-Henning Ørsted 
Pedersen:

´Da jeg for nogle år siden skulle holde et 
foredrag på Askov Højskole, bad musiklæ-
reren mig vælge en sang til indledning. Jeg 
foreslog Carl Nielsens og Ludvig Holsteins 
Vi sletternes sønner har drømme i sind. Den 
er så smuk. Men straks blev jeg nervøs for, 
om musiklæreren kunne spille den, for Carl 
Nielsen og hans samtidige komponister var 
professionelle folk, som ikke skrev ´læs let´ 
udgaver af deres musik. Heldigvis spillede 
læreren fremragende, så det blev en god 
oplevelse for deltagerne at synge.´ 

Interview med Niels-Henning Ørsted Peder-
sen i Højskolebladet maj 2004.

HØJSKOLELÆRER,  
KOMPONIST OG VISESANGER

Kristian  
la Cour
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Meget.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, fordi det får folk i Danmark til at føle sig som et både nutidigt og 
historisk fællesskab. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… er parat til at hjælpe hinanden og samarbejde,

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi den er åben for folk på tværs af generationer og sociale skel.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det tror og håber jeg, men det afhænger af, om der er nogle, der aktivt 
holder traditionen i live blandt unge og yngre.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Udfordringen består dels i at skabe plads til den i skolen og ung-
domskulturen, dels i at få danskere med anden etnisk baggrund med.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Mere sang i skolen, også ungdomsuddannelserne. Gerne i offentlige 
og private virksomheder.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?
Danmark nu blunder den lyse nat.

MEDLEM AF ALSANGS STYREGRUPPE  
FOR GRUNDTVIGSK FORUM

Michael Böss 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det betyder en genvej ind til det vigtigste i livet. Det sårbare, åbnen-
de fællesskab. Når vi synger sammen, opstår en naturlig følelse af 
samhørighed i hjertet, og herfra kan vi åbne os langt dybere for os 
selv og hinanden.  

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Vi har brug for et samfund, hvor vi samler os uanset som den enhed, 
menneskeheden er. Uanset hvad vi mener og tror på, er det vigtigere 
nu end nogensinde, at vi åbner os overfor hinanden og hylder den 
forskellighed, vi i så mange år har brystet os af at kunne rumme. I 
sangen åbnes hjertet, det rum spreder sig, og alle bliver ét under 
himmelen. Intet i verden er vigtigere lige nu. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… for frihed og fred. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Fordi den bryder illusionen om, vi er alene og går direkte til meningen 
med det hele. Fællesskab, frihed og fred. Ingen kan skyde på folk, der 
synger. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 
Hvorfor/ hvorfor ikke?

Ja. Fordi sang er universelt.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Tænk en aften på Rådhuspladsen hvor alle folkeslag i dette land er 
repræsenteret. Det kunne være smukt og modigt!  

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kommer 
til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til for at 
nå derhen?

Mere af den bevægelse der allerede ruller, flere nye sange om frihed 
for alle menneskeslag og en åbning ud mod verden og de der menne-
sker, der også føler, at Danmark også er deres land og hjem.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Det var i sommers på Folkemødet på Bornholm, hvor jeg sang den nye 
frihedssang, Frihedens Lysdøgn, jeg også er komponist på. Efter halv-
andet år i fællessangskarantæne måtte publikum endelig synge med. 
Det var hårrejsende og dybt bevægende endelig at få lov at synge 
netop den friheds-fællessang sammen! 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Frihedens Lysdøgn, nr. 226 i Højskolesangbogen. Fordi Frihedens Lys-
døgn er et billede på tiden, vi står i, den rummer fællesskab, frihed og 
fremtid. Den rummer den nye og den gamle tid, og så er jeg den stolte 
medskaber af den.

SANGER OG  
SANGSKRIVER

Julie Maria
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang forkorter afstanden mellem os og giver os en fælles 
stemme. Fællessang åbner til de dybere lag i vores sind, og gør os 
aktive og medlevende i et fælles nu. En fællessang kan sige mere end 
1000 ord - og så bliver man oftest bare rigtig glad i låget af at synge 
sammen.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Ja - i høj grad. Vores fælles sange er definerende for vores kultur. I 
sangen bliver vi ligestillet overfor et fælles tredje. Og mange nye (og 
gamle) fædrelandssange udtrykker værdier, som vi kan være fælles 
om.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… får et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for den demokratiske 
samtale

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I den danske sangskat - og i den sårbarhed vi viser hinanden, når vi 
overgiver os til fællessangen - kan vi rykke tættere og dybere ind på 
hinanden. Kriser skal man ikke bære alene, de skal bæres i fælles-
skab. Vi bærer hinanden i sangen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Det vil sikkert bølge frem og tilbage, som tiderne og moden skifter, 
men mødre har til alle tider og i alle kulturer sunget godnatsange for 
deres børn - den sang vil aldrig forstumme eller gå af mode. Så længe 
mennesker mødes og bygger relationer, vil der være sang. Nogle af 
vores sange har levet i op mod 500 år, de tager nok også et par årtier 
til. (Men traditionen holdes kun levende, hvis nogen aktivt holder den 
levende).

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Sange kan skabe skel (enten kender du arbejdersangene, eller også 
gør du absolut ikke). Debatten om Ramadan i København´ beviser, at 
der ikke er nok diversitet og mod til fornyelse i den danske sangskat, 
hvilket er trist. Vi kan have rigtig meget glæde af at besøge hinandens 
sangtraditioner og kende hinandens sange på kryds og på tværs, men 
mange har ikke det udblik og repeterer bare et repertoire, som ´vi 
synger her hos os´. I et multikulturelt område som Gellerup bliver det 
da også tydeligt, at sprogbarrieren er en stor hindring for at mødes i 
fællessang, men også det kan der arbejdes kreativt med.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, flere vil give sig i kast med at skrive fællessange frem for 
solistiske sange og gerne flere sange for unge. Jeg håber, at det bliver 
mere og mere naturligt, at man skal synge en fællessang, når man 
mødes til forældrerådsmøde i børnehaven, eller at man kan hive en 
højskolesangbog frem efter en god middag med vennerne. Kort sagt 
at fællessangen af-professionaliseres, demokratiseres, gøres til hver 
mands eje. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Udsyngning af min morfar, som var det første menneske tæt på, jeg 
mistede (har spillet til mindst 100 begravelser, før det blev min egen 
tur til at være pårørende). Åbn din gyldne port (Gellerupsangen) ved 
den afsluttende havefest på Alsangsdagen i Gellerup d. 1. sept. 2021 
med Isam B som forsanger havde en ret positiv effekt på mig. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Gå stille og tyst gennem verden på Janne Marks melodi. Den er enkel, 
men taler stærkt til dybet i mennesket. Den kan forbinde generatio-
ner (børn og voksne). Den er smuk. Den er fortolkningsåben. Den føles 
aktuel, selvom den er skrevet for mere end 70 år siden.

ORGANIST,  
GELLERUP KIRKE

Martin Lysholm 
Hornstrup
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er for mig livgivende, glædesspreder, og dermed dagens 
vitamin. Livseleksir. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

I meget høj grad for hvert enkelt individ og for fællesskab og sam-
menhængskraft. Fordi samklang genererer mange nye klange mellem 
os, så to og to bliver meget mere end fire.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… hører sammen 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Vi mærker fællesskab og sammenhold og trækker på samme hammel 
på tværs af generationer, sociale forskelligheder, politiske holdninger 
og det giver os livshåb.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, og endnu mere, fordi den brede befolkning har genopdaget værdi-
en, og det er naturligt at børnehaver, skoler og arbejdspladser synger 
dagligt.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Endnu kan fællessangen ikke nok i børns opvækst. Det er en særlige 
udfordring, at pædagoger og undervisere får fortrolighed med at syn-
ge under uddannelse, uanset hvilket fag man læser. Det er en vigtig 
grundpille og vision. Alle skal have mulighed for at være en del af et 
sangfællesskab i løbet af livet. Fællessange skal optimalt rumme 
tradition, fornyelse og nutidens ´toner og ord´. Vi skal både mærke 

´lyden af de skuldre vi står på´ og kunne spejle os i nutidens sange, og 
få håb om den fremtid vi ser ind i. Et mål at ramme dette og inkludere 
mange, særligt i børns opvækst. Den nye udgave af Højskolesangbo-
gen har ramt et bredt område, både hvad angår sproget og musikken. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Drømmer om at sangen er en naturlig del af hverdagen fra vugge til 
død. Især en daglig inkluderet del af en daginstitution og en skoledag. 
Fællessang og kor på alle skoler for alle elever. En forudsætning er at 
uddannelsesområdet inkluderer sang og musik naturligt igen, gerne 
både som et alment dannende fag og som et specialiseret fag. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Heldigvis får jeg ugentlige minder. Kringsatt av fiender med dansk 
kor i Norge, hvor både nordmænd og danskere sang den sammen. En 
stærk oplevelse hvor stemmer byggede bro over både landegrænser 
og følelser. Da min mor ved sit dødsleje havde det ene ønske, at vi 
skulle synge for hende, og hun ligeledes ønskede, at vi til mindekaf-
fen skulle synge mange sange. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Der er en bedste sang til enhver lejlighed og med så stor interesse 
for sang, er det ikke muligt at skulle vælge én, for jeg har mange. Men 
der hvor tekst og melodi tager hinanden i hånden og forløser det, der 
skal forløses, bliver sangen på den liste. Der er nogle man elsker og 
kan leve sit liv på, og som vender tilbage igen og igen. I Danmark er 
jeg født, Den danske sang, Dejlig er jorden, Jeg elsker den brogede 
verden, Fortabt er jeg stadig, Skybrud og mange mange flere. Jo flere 
man kender, jo større bliver det ´rum´ man har til sine favoritter.

FORMAND, KOR72,  
KORLEDER OG FÆLLESSANGSLEDER

Lisbeth Graakjær 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang styrker sammenhold og fællesskabsfølelse i sin fine-
ste form, dét musik kan. Helt konkret bruger jeg fællessang til at 
kickstarte hvert eneste fællesmøde på Wilhelm Hansen. Vi skiftes 
på forlaget til at vælge en sang fra vores sangbog, og det giver altid 
anledning til både latter og diskussion, for der er kamp om at få lov 
til at vælge og stærke holdninger til, hvad man kan synge den sidste 
dag i september eller den første solskinsdag i maj. Sikkert er det, at 
vi indleder på en god stemning.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja. Fællessang er vigtig for det danske samfund, fordi vi bl.a. bygger 
vores værdier, historier og fællesskab på en stolt tradition af san-
ge. Fra salmer over folkesange til viser og popsange. Hver sang til 
sin tid, men fællessang kan også bryde med traditioner og dermed 
introducere nye sange for nye målgrupper. Hvad der var forbeholdt 
afgangseleverne på efterskolen, kan blive plejehjemsbeboernes nye 
yndlingssang eller det yngste medlem af familiens.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… er et land med en stærk kultur og et åndsfællesskab.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi fællessang skaber fællesskab i utrygge tider. Jeg tror, vi i kriseti-
der har brug for at samles om noget trygt og om noget, der minder os 
om, at vi ikke er alene. Vi kan med musik og sang genkalde os bestem-

te minder, følelser og begivenheder, og selvom vi hver især har vores 
egne minder om bestemte sange, mødes vi i sangen og med en fælles 
stemme, deler vi vores forskellige minder. Jeg blev dybt berørt gang 
på gang, da jeg så hele Danmark synge i kor, fra familier med børn i 
provinsen til naboer der samledes med afstand på altaner i byen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Menneskets stemme - den voksnes, barnets - vil altid vække nogle 
særlige følelser. Og når flere synger sammen, vækker det også følel-
ser. I en tid, hvor verden bliver mere flygtig og digital, vil fællessangen 
kunne skabe et anker for fællesskabet egentlig ligesom i dag.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Jeg savner helt klart mere diversitet i den danske sangskat. Jeg er 
helt med på, at vi har skabt nogle klassikere i en tid, hvor det var 
passende at have nogle tekster, som vi ikke mener passer ind læn-
gere. Derfor er det så meget desto vigtigere at invitere nutiden ind i 
skabelsen af den nye fælles sangskat, så vi kan sikre en ny sangskat, 
der står på skuldrene af den gamle. Og i 2040 vil der helt sikkert være 
problematiske elementer i nutidens værker, som skal diskuteres, 
nuanceres og rummes.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR,  
EDITION WILHELM HANSEN

Loui Törnqvist
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Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber og tror på, at fællessangen kan udvikle sig side om side 
med den digitale udvikling, således at vores digitale liv ikke bliver en 
hæmsko for fællessang, men snarere en katalysator for, at vi bliver 
ved med at synge samme. DR favnede dette med ’Fællessang - hver 
for sig’ og var i den grad i stand til at integrere digitale medier og 
teknologi ind i en analog (sang)tradition. Jeg håber, vi kan få de næste 
generationer ombord, ved netop at være på forkant med den teknolo-
giske udvikling og bruge den positivt. 

Ildsjæle, engagement, gode sange og kærlighed til musik. Fællesskab 
og en tro på, at man med musik kan bryde både normer og barrierer 
på tværs af køn, alder, tro og etnicitet

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Phillip Fabers morgensang, da landet var lukket ned under Coro-
na. Og dette blev familiens morgenstart i en tid, hvor alt var utrygt, 
ukendt og med hjemmeskoling af tre børn.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Du kom med alt hvad der var dig - teksten er moderne og handler om 
kærlighedens kraft. Vi brugte den til vores bryllup samt til alle vores 
børns barnedåb, da den kalder på liv, lykke og gode oplevelser.



Hvad betyder fællessang for dig? 

Alverden.  

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Ja, i høj grad. Fællessangen binder os sammen som folk.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… får ting til at lykkes og ting til at gro.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessangen taler til det dybeste og fineste i os som mennesker og 
finder vej til cirklen, hvor alle er indenfor og ingen udenfor.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja. Der vil også være fællessang i 2040. Og vi vil fortsat synge og sam-
les, hvor ord og toner er det bærende for øjeblikkets magi.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 

sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kan ikke løse problemer her og nu, men hjælpe os til at 
finde veje med hinanden.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om en dansk fællessangkultur, som favner alle ge-
nerationer endnu mere, end den gør i dag. Det kan bl.a. handle om 
fremtidig fællessang på alle arbejdspladser i landet.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg var på hotel i London, hvor flere hundrede deltagere i et korstæv-
ne mødtes om aftenen i lobbyen til en go´nat øl. Her startede den ene 
sang den anden og skabte en samhørighed på tværs af alder, stem-
mer, nationalitet og alt muligt andet, som satte tiden helt i stå.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Dejlig er jorden, fordi slægt skal følge slægters gang, fordi vi står på 
hinandens skuldre, og fordi salmen/sangen udover at blive sunget og 
være et ´must´ for allerfleste til både jul og i forbindelse med begra-
velse også handler om tidernes komme, fremtidshåb og fred på jord.

SANGER OG SANGSKRIVER

Helge Engelbrecht 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

En aktivitet med fokus på fællesskabet om 
sangen - alle kan være med, og enhver syn-
ger med sin røst.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

Ja, både fra et sundhedsperspektiv og et 
demokratisk perspektiv.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

.... hører sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Alsang under besættelsen var noget andet, 
fordi man kunne mødes. Under Corona måtte 
vi være sammen hver for sig, og det er - 
stadig - en udfordring i forhold til styrken 
af fællessang. Sang styret fra centralt hold 
med solister har ikke samme styrke.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Alsang og fællessang er ikke en og samme 
ting. Jeg forestiller mig, at vi får mere fælles-
sang, fordi det er blevet talt op og sat i værk, 
men alsang vil kræve et fælles tredje af mere 
eksistentiel karakter at samles om.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Det kommer an på repertoiret. Meget egner 
sig ikke til fællessang og fællesskab, når det 
udspringer af solisters repertoire. Det gæl-
der både i forhold til det ’fællesskabende’, 
til stemmeomfang, krav til musikalsk viden 
(puls/periode/form) og til at kunne synge 
repertoiret sammen (nogen kender det, fordi 
de elsker kunstneren, andre ikke).

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Først og fremmest en fælles samtale om, 
hvad fællessang og alsang er og kan. Og en 
opbygning af en kultur og et repertoire ud 
fra overvejelser over, hvad der realistisk kan 
lade sig gøre.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

At synge Evert Taubes Änglamarken for 
svenskere som afslutning på en korfestival i 
Oskarshamn. I månelyset i skærgården.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Netop Evert Taubes Änglamarken som et 
eksempel på en sang, man kunne samles om 
i disse klima- og miljøtider.

MUSIKSKOLEKONSULENT HOS  
SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN, 
LEKTOR OG FORMAND  
FOR DANSKE KORLEDERE

Niels Græsholm
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Utroligt meget, stigende betydning med alderen, og min nuværende 
bopæl på Samsø, hvor samsang har stor betydning.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er vigtigt for ethvert land. Det er et delelement i summen 
af de ting, der knytter os sammen som nation - og tør man sige, folk. 
Det bibringer den enkelte borger værdiladede inputs, som lejrer sig 
i vores DNA og umærkeligt påvirker vores fælles syn på verden, vort 
lands plads i den - og på os selv. Ja, en slags positiv indoktrinering 
om man vil. Vi synger om det, vi er fælles om eller gerne vil være 
fælles om.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… vil have lettere ved at udrette værdifulde ting til fælles gavn, fordi 
man har plejet sit fælles livs- og verdenssyn.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Coruna i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I en tid, hvor generationerne er mere splittede end nogensinde, hvor 
vores børns jobs, tilværelse, prioriteringer, muligheder, interesser er 
så vidt forskellige fra forældrenes, vil enhver anledning til at samles 
om noget andet end et måltid (som sørme også er vigtigt) være en 
kærkommen afbrydelse af, at alle sidder i samme rum og kigger i hver 
sin skærm. Og så udløser det at synge sammen endorfiner i os, som 
ellers ville ligge sovende hen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror det ikke. Jeg er selv et eksempel på, at folk ikke synger så 
meget i hjemmene mere, som de har gjort (er jeg flov over at måtte 
indrømme). Vi synger heller ikke i særlig høj grad sammen i skoler-
ne - der, hvor man faktisk gør det, bliver hele tiden fremhævet som 
eksempler til efterfølgelse, fordi man frygter, det ellers fader helt ud.

Med 65 medie kanaler og nettets streamingtilbud at vælge imellem 
lagt samme med den stadig voldsommere opdeling af interesser 
(man danner communities med andre over hele kloden, med sam-
me helt specielle interesser som en selv, og lukker ører og øjne for 
livet tæt omkring sig) gør, at det at synge sammen bliver en stadig 
vanskeligere opgave at løse. Hvad skal man synge, når man ikke har 
fået sange med sig hjemmefra eller fra skolen? Man kan jo ikke synge 
tidens hits, for de sange er vidt forskellige for generationerne. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Alle elsker (i forskellig grad dog) at synge. Men der er desværre ef-
terhånden ingen ´fælles sangbog´ Højskolesangbogens redaktion gør 
en kæmpe indsats for at forny repertoiret, og hver gang en ny udgave 
kommer, så falder alle ´de gamle´ af , og jeg er bange for, at de ikke 
alle erstattes af nye brugere. Jeg er selv gammel, men alligevel træt 
af sangbogens oprindelige fællessange, der næsten alle havde bund i 
kirkelivet og landbruget. Til sidst bliver man træt af at synge om fugle, 
afgrøder, årstider, såning, høst og malkekøer. 

Problemet med nye sange, der kunne opfattes vedkommende for en 
ny generation af sangglade er, at de er meget svære at få til at fæste 
rod hos folk. Børnene bliver tidligere ´voksne´ end nogensinde, og 
hører, ser, interesserer sig mindre og minde for det, deres forældre 
interesserer sig for, så hvornår skulle man lære de nye sange, som 
færre og færre gider skrive, da der ingen efterspørgsel er. Den seneste 
sang, jeg har set ´gro sig stærk´ i fællessangsmiljøer er Du kom med 
alt, hvad der er dig. Hvordan det er foregået, kan jeg ikke gennem-
skue, men den har sat sig fast. 

SANGER/SANGSKRIVER, TIDL. FORMAND DPA,  
TIDL. FORMAND KODAS BESTYRELSE, TIDL. MEDL. AF ROSAS BESTYRELSE,  
TIDL. MEDLEM AF STATENS MUSIKRÅD OG FORMAND  
FOR KONCERTFORENINGEN CLUB KLONDYKE.

Ivan Pedersen
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Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer ikke om det, jeg frygter det er under afvikling. Men 
hvis der skal være fællessang i fremtiden, skal man finde modeller 
for, hvordan generationerne kan mødes omkring det, at synge. Og 
vigtigt: Modeller for hvordan man spreder kendskab til sangene. Det 
betyder genoptagelse af godnatsang i hjemmene, genoptagelse af 
morgensang i skolerne, og en heftig medvirken af statsradiofonien 
(hvordan ved jeg ikke, for unge hører jo ikke radio). Jeg er ret blank 
her. Men hver gang, man selv gør en lille sangindsats i sit eget lille 
afsnit af livet, så viser det sig jo, at det kan bringe folk sammen, der 
smiles og synges, og udvikles fællesskabsfølelse - i hvert fald lige der 
i momentet.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

I Estland skulle jeg spille koncert på et stadion, hvor der var plads til 
30.000 mennesker. Det var ikke bygget primært til sport, men deri-
mod til alsang. Det lød fantastisk, når 30.000 estere sang deres egne 
nationale sange på det sprog, som besættelsesmagten Rusland ikke 
forstod. Esterne mente selv, de simpelthen havde sunget russerne ud 
af landet. Det minder om noget. Både fra Sønderjylland og fra vores 
egen besættelse, og jeg fik knopper på ryggen bare ved at tale om 
det.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være 
helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

I Danmark er jeg født og så den tekst af Henrik H Lund, jeg selv har 
skrevet melodi til: Sådan ligger landet.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er for mig fornemmelsen af at høre sammen, hvilket er en 
helt afgørende følelse for et folk.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er sammenhængskraft. I sangen er der ikke forskel på 
høj og lav, rig og fattig sort eller hvid. Fællessang forpligter til selv at 
deltage, men også have ører for ´de andre´.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… hører sammen

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Måske fordi sangen er sanselig og i virkeligheden ganske irrationel. 
Når vi rammer samme tone, rammer vi en fælles nerve, der ligger dybt 
i os. I krisesituationer har vi brug for at hente en folkegrundtone, der 
bekræfter os i at høre sammen. Det kan næsten blive religiøst.  

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Jeg tror, fællessangen kulminerer på forskellige tidspunkter. Vi holder 
mere sammen og synger mere sammen, når der er brug for det. For 
mig er det vigtigt, at sammen ligger i os alle, så kan vi skrue op eller 
ned til forskellige tider.  

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kan blive en ureflekteret massepsykose, som forfører 
folket. Derfor skal vi forholde os til både sangen og sangene kritisk og 
refleksivt. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Fællessangen bør være en naturlig del af vores folkekultur. Både i 
private og offentlige sammenhænge skal det være naturligt at starte 
og slutte med en sang. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

For mig er det hverdagens fællessang på efterskolen med unge stem-
mer, der har sat sig. Såvel mandag morgens stille lyde som fredag 
eftermiddags ungdoms kraft og vildskab skaber en sammenhørighed, 
og på gode dage ophæver de fornemmelsen af tid og sted.    

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Umulig opgave. men OK, jeg forsøger. Har du visor min ven af Bengt 
Alfors er en fantastisk fin vise, som fortæller os, at vi skal leve, men 
også at vi skal handle i livet. Og vi skal gøre det nu, fordi det måske 
er for sent i morgen, og så er det godt at være forelsket i en sang, der 
ikke kommer fra Danmark. Verden er større, når vi tør lukke den ind. 
Men sange passer til forskellige situationer og stemninger. Jeg vil gå 
så langt som til at sige, at sange stimulerer stemninger. Derfor er det 
vanskeligt at vælge én.

FORMAND EFTERSKOLERNE

Torben Vind 
Rasmussen
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Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

I høj grad, da det er med til at give en meget håndgribelig fælles ople-
velse af samhørighed og identitet.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… mærker fællesskabets kraft.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Musik og sang kan noget helt særligt. At synge sammen giver en 
konkret og fysisk følelse af at være en del af et fællesskab, der i sin 
klingende form er med til at give den enkelte livsglæde, håb og tro på 
fremtiden. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
(lige så meget som dengang og nu) fællessang i 2040? 

Forhåbentligt. Det er positive tegn på, at fællessangen har fået forny-
et fodfæste. Men det vil kræve ressourcer og en målrettet indsats.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning?

Det kan være svært at føles sig som en del af et fællesskab, hvis man 
ikke er vant til at bruge sin stemme, har kendskab til sangskatten, de 
valgte sange er svære at synge, eller man ikke kan se sig selv i sange, 
der synges.  

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Man skal genindføre morgensang i skolerne, uddannelsesinstitutio-
nerne mv og arbejde for at gøre musik og sang til en lang større del af 
hverdagen. Det er vigtigt med gode forbilleder og fælles aktiviteter, 
ligesom det er vigtigt, at der løbende produceres og formidles nye 
fællessange med aktualitet.  

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

 Når vi sidder til festmiddag til vores LMS (Levende musik i skolen) 
festival og mere end 200 personer, der alle er samlet om musikkens 
betydning, synger sammen, så giver det en helt speciel samhørighed 
og understreger den følelse af noget værdifuldt og vigtigt, sangen og 
musikken kan. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?  

Lyse nætter. Det er en enkel sang, der rummer følelser af håb, 
længsel, lys og luft. Den er ret tilfældigt blevet en særlig sang i vores 
familie og blevet sunget i hverdagen, til jul og bisættelse.

KONSTITUERET DIREKTØR, 
LEVENDE MUSIK I SKOLEN 

Gitte Abildtrup
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Fotos:  (1) Lille pige til alsang i KB-Hallen, København, d. 17 Februar 1941.  (2) Syngende gammel mand, 2. september 1940.   
(3) Børnealsang i Tivoli, 5. September 1940.  (4) Gammel kvinde på Bellahøj, 24. august 1940.  (5) Gammel mand på Bellahøj, 24. august 1940.
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Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling
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1940 / 2. september
Pige med sangbog i Fælledparken



Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang tilbyder en modpol til en musik-
kultur, der ellers truer med at gøre det store 
flertal til tavse musikforbrugere fremfor selv 
at udøve musik. Det at synge sammen med 
andre er en måde at udøve en art musikalsk 
demokrati. Når man synger sammen med 
andre, kan man på en måde finde tilbage til 
den basale erkendelse, at alle har en stem-
me, og at det at synge ikke er forbeholdt en 
elite, men er en grundlæggende menneskelig 
handling.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Fællessang er vigtigt for det danske sam-
fund på to måder. For det første er fælles-
sang en måde at sikre overleveringen af 
sange som vigtig kulturarv. Det siges ofte, 
at sange, der synges, lever, og det er også 
sandt. Sangene i den mere eller mindre flek-
sible kanon, som ofte benævnes ’den danske 
sangskat’, ville gå langt hurtigere i glem-
mebogen, hvis ikke de blev sunget. For det 
andet er fællessang som handling, uafhæn-
gigt af, hvad der synges, vigtig forstået som 
uhåndgribelig kulturarv. Selve den fysiske og 
tidsbundne handling at sidde i flok og synge 
sammen er en del af den danske kultur.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… har sandsynligvis en rig kulturarv. Dog skal 
vi passe på med at tro, at befolkningen i et 
land, der synger sammen, automatisk hører 
sammen. Der kan sagtens være splittelse 
i en befolkning, selvom dele af den dyrker 
fællessang. Desuden skal vi huske, at selvom 
sang skaber fællesskab, er det ikke nødven-
digvis et positivt fællesskab. Fællessang kan 
udmærket bruges - og er ofte blevet brugt 
- til at skabe, styrke og udbrede krigeriske 
eller fjendtlige fællesskaber. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fællessang er et velegnet redskab til at 
opnå en følelse af social samhørighed. Især 
i krisetider har mennesker behov for at føle, 
at de hører sammen med andre, og at det 
fællesskab, de tilhører, er stærkt og mod-
standsdygtigt. Den følelse kan fællessang 
give. I Danmark knytter fællessang også 
an til en kulturel erindring om de tidligere 
tidspunkter i landets historie, hvor sangen 
har været et bolværk, og dette lag forstærker 
sangens virkning som fællesskabsbooster

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Fællessang har overlevet globalisering, 
individualisering, sekularisering, multikultur, 
teknologiske revolutioner i musikkulturen 
og mange andre tidsåndsudviklinger, som i 
teorien burde have udgjort trusler mod den 
kulturelle praksis at synge sammen, som 
jo ofte antages at forudsætte en vis enig-
hed om det, der synges om. At fællessang, 
modsat hvad man skulle tro, ikke bare har 
overlevet, men ser ud til at have det godt 
lige nu, siger tydeligvis noget om genrens 
enorme fleksibilitet. Så ja, jeg kan ikke se 
nogen grund til, at fællessang ikke skulle 
leve videre. Dog kan det være, at vi til den tid 
vil synge noget andet.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Der er en meget udtalt tendens i den danske 
fællessangskultur til at lovprise den inklude-
rende effekt af fællessang. Men spørgsmålet 
er, om de allestedsnærværende udsagn om, 
at ’alle kan være med’ osv. er udtryk for et 
ønskeligt ideal snarere end en faktisk til-
stand? I hvert fald er der endnu ingen faktuel 
viden om, hvor mange danskere der egentlig 
føler sig inkluderet af fællessang. Højst 
sandsynligt er der en ’tavs, kritisk masse’, 
som ikke deltager i fællessang, og som enten 
føler sig frastødt af det eller er helt ligeglad 
med det. Den helt store faldgrube er for mig 
at se, at ’insiderne’ i fællessangskulturen 
bliver ved med at postulere et totalinklude-
rende fællesskab, som alle kan være med 
i. Jeg tror, det er med til at skubbe dem, 
der faktisk ikke føler sig inkluderet, endnu 
længere væk. Vi bør også interessere os for 
de årsager, der måtte være til ikke at føle sig 
inkluderet af fællessang. På den måde bliver 
vi klogere, og jeg mener faktisk, det vil være 
til gavn for fællessangskulturen, hvis man 
på den måde også kan rumme eller forsøge 
at forstå de negative eller ekskluderende 
aspekter. 

POSTDOC OG SANGFORSKER

Lea Wierød Borcak 
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Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg håber for sangens fødekæde, at flere 
og flere danske børn kommer til at synge i 
hverdagen og opleve glæden ved det. Det er 
forudsætningen for, at de bærer sangen med 
sig ind i deres voksenliv og dermed sikrer 
sangtraditionens fortsættelse. Jeg har selv 
haft en uendelig rigdom ud af, at jeg lærte 
at synge tidligt, og altid har sunget meget. 
Det er en så stor gave at være tryg ved sin 
stemme og ved at synge, og jeg drømmer 
om, at det i hvert fald ikke er ’stemmeskam’ 
eller manglende syngevanthed, som skal 
forstumme sangen i Danmark. Vi skal have 
kyndig faglig hjælp i skoler og dagtilbud, fx 
uddannede sangkonsulenter, som kan hjæl-
pe med nogle af de mange udfordringer, der 
kan være ved at synge, fx at man ikke kender 
eller kan huske sange, eller at man kommer 
til at lægge sange alt for dybt for små lyse 
børnestemmer. Og så skal vi, igen, passe på 
ikke at komme til at skabe sangfællesska-
ber, som utilsigtet skubber nogen væk. Vi 
skal interessere os for andre kulturers sange 
og være nysgerrige og åbne overfor det, der 
ligger ud over ’sangskatten’. 

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg var til en katolsk konference i Polen, hvor 
der næsten kun deltog biskopper og kardina-
ler og andet kirkefolk - jeg og min lillesøster 
var med. En aften var der en andagt til Jom-
fru Maria i en lille kirke, hvor de vel omkring 
100 biskopper og kardinaler sluttede af med 
at synge en Maria-hymne, en helt enkel og 
simpel, nærmest barnlig vuggesang. Lyden 
af de granvoksne mænd, der i kor og med 
kraftfulde stemmer sang Mariahymnen, var 
ubærligt smukt, og både min søster og jeg 
kunne ikke lade være med at græde.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Nåden hun er af kongeblod med melodi af 
L.M. Lindeman og tekst af Grundtvig. Det er 
et utrolig fint match mellem tekst og melodi. 
I vers 6, hvor der synges om, at vi mennesker 
skal lære at være nådige som Gud, hedder 
det: ´Det må vi alle i det små, det kan vi alle 
godt forstå, som har et menneskehjerte´. 
Melodien på den første linje bliver i et mel-
lemleje, mens den på anden linje går højt op 
og medvirker til, at vi virkelig alle kan forstå 
det. Det er så smukt. Og så elsker jeg, at 
nåden er af hunkøn.

71



Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællesskab. Livsmod. Identitet. Ansvar. Kærlighed. Danmark. Årsti-
derne. Morgen og aften. I fællessang er man sammen om at sætte 
ord på alt det, vi deler som mennesker, og som binder os sammen. Vi 
skaber med ord. Ikke mindst når vi synger dem sammen. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Fællessang har en stor betydning for vores samhørighed. Jeg tror på, 
at sangskatten styrker vores empati og vores historiebevidsthed. Den 
er med til at give værdier videre til nye generationer, og den skaber 
kultur. Per Krøis Kjærsgaard formulerer det præcist i sangen Ord 
skaber (Efterskolesangbogen, nr. 21): ´Sangene danner folk til et folk, 
livets og landets meningstolk.´ 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I sangene kan man både finde trøst og håb. Når man synger sam-
men, styrker man sine sociale bånd og vedligeholder fællesskaber. I 
fællessangen erfarer man, at man er en del af et ´os´, som Jens Sejer 
Andersen så rammende har formuleret det i sangen Hvor du sætter 
din fod.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Sangskatten skal til hver en tid tale ind i tiden. Der er et hav af gamle 
sange, som sikkert aldrig bliver for gamle. Men en hver tid har også 
behov for sine egne, nye sange. Udover sange, der særligt skrives med 
henblik på fællessang, skal vi være gode til at få øje på de fælles-
sangsegnede sange, som danske og udenlandske bands kommer 
med. For det er sange, der kan gøre fællessangen mere interessant 
for unge. I Efterskolesangbogens redaktion gør vi, hvad vi kan for at 
spotte de sange, der har været soundtracket til efterskoleelevernes 
liv, inden de starter på efterskolen, og som er stærke nok til at blive 
sunget af 120 unge mennesker på én gang. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Det gør et stort indtryk på mig, når jeg er rundt på efterskoler og ser 
eleverne skråle med på sangene fra Efterskolesangbogen. Vi er stolte 
over at være med til at forny sangtraditionen, og det er utroligt livsbe-
kræftende at se et elevhold, der bare elsker at synge sammen og får 
de helt store smil på. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Mit valg falder på Lars Lilholts For at tænde lys. Det er en stærk sang, 
der enkelt men overbevisende konkluderer, hvad vi er til for: ´Jeg tror 
at vi er her for at tænde lys – tænde lys for hinanden.´

PROJEKTLEDER PÅ UDGIVELSEN AF EFTERSKOLESANGBOGEN  
OG ORGANISATIONSKONSULENT I KFUM OG KFUK

Nicolai Diemer
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Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

En fælles stemme og et fælles sprog er væsentligt for alle samfund. I 
Danmark er fællessangen en mulighed for at give stemme til det net-
op det fælles, give luft til åndedrættet og klang og billeder til sproget. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ... 

… har altid et fællesskab at ty til - selv der, hvor forskellene er størst. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

En sang fyldt med billeder og stemninger minder os om, at vi er del af 
en større fortælling, der både rummer med- og modgang. Sangen er 
livets og åndedrættets protest mod ikke at kunne trække vejret frit 
med hinanden - og længsel mod selvsamme. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
(lige så meget som dengang og nu) fællessang i 2040? 

Hvor der er mennesker, er der sang! 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Miljøer og sammenhænge, hvor der synges fællessang, bør i sin natur 
være åbne for alle med lyst til at åbne sig for alt(et). Men intet fæno-
men skal tvinges til at kunne og rumme alt; for dermed ophører det 
med at kunne mærkes. Det anderledes eller ´nye´ er ikke interessant, 
blot fordi det er nyt og anderledes. Fornyelse og diversitet skal gå 
hånd i hånd med lyrisk-sproglig-litterær og musikalsk kvalitet og ikke 
mindst en åbenlys sangbarhed (kan man overhovedet synge det uden 
at blive enten forlegen eller fare vild). Er dette til stede, kan der altid 
skabes nye fortællinger og nye billeder. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Coronatiden har i nogen grad gjort op med blufærdigheden med at 
synge; ligesom adskillige initiativer handler om sang i daginstitutio-
ner, skoler, på plejehjem, dvs. generelt der hvor mennesker lever og 
mødes. De nybrud og initiativer skal fastholdes, efterfølges og videre-
udvikles, så ingen glemmer eller mister fortrolighed med at synge. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Ved mit og min kones bryllup sang vi salmen Vi pløjed’ og vi så’ede. 
Efter hvert vers modulerede organisten, dvs. ændrede tonearten, så 
sangen klang i et højere toneleje. Gæsterne skiftevis sang på livet 
løs og grinede så tårerne sprang. Lige præcis sådan skal livet (og 
ægteskabet) være. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?  
´Hvis modenhedens milde magt af livet selv du lærte, da slår bag 
falmet rosendragt dit røde hybenhjerte´. Ved min mors bisættelse øn-
skede min datter og min kone, at vi skulle synge Septembers himmel 
er så blå. Og hvor mærkeligt det end lyder i nogles ører, så kendte jeg 
den ikke. Tænk at have levet mere end et halvt liv uden at have berørt 
det røde hybenhjerte. (Generelt bryder jeg mig dog ikke om sange i 
6/8).

FORMAND FOR DANSKE MUSIK- OG KULTURSKOLER 
LEDER AF KØGE MUSIKSKOLE  
TIDLIGERE REKTOR FOR DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 
TIDLIGERE PRODUCENT OG PRODUCER PÅ DR

Thomas Winther
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Hvad betyder fællessang for dig? 

At synge er som yoga for mig. En slags udrensning eller katarsis. Når 
man synger i fællesskab, bliver det til fællessang, og noget større 
opstår. Det 'større' er som en strøm, der løber mellem de syngende 
og forbinder dem, og det skaber synergi, energi og følelse af sam-
menhold. En helt særlig fornemmelse, hvor man glemmer sig selv, og 
samtidig føler så intenst.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Historisk set er fællessang et særligt karakteristikum for Danmark, 
som går helt tilbage til 1700-tallet, hvor mænd mødtes og sang i en 
slags klubber. Danmark er et lille land, og vigtigheden af at stå sam-
men som folk, når man er 'lille', er nok det, der har betinget fælles-
sangens gunstige betingelser. Fællessangen viste sig også at have en 
vigtig signalværdi under forskellige krige, ikke mindst 2. verdenskrig. 
Så at gøde, understøtte og videreudvikle fællessangen, en del af Dan-
marks DNA, er utrolig vigtigt, og et projekt, der samler rigtig mange 
mennesker. Det har simpelthen værdi for mange danskere - også 
dem, som måske ikke er så bevidste om det. Se, bare på fodboldsta-
dionerne. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… har en helt særlig styrke.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Det ligger til Danmark at samles i fællessang - også i krisetider. Det 
skyldes i høj grad, at vi har haft nogle mesterlige digtere og nogle 
komponister med særlige læseevner. For at lave en melodi, der un-
derstøtter og forstærker en tekst, skal man være en god læser. Tænk 
på Steen Steensen Blicher, Christian Winther, Jeppe Aakjær, Harald 
Bergstedt, Johannes Møllehave, Benny Andersen, Halfdan Rasmus-
sen, Kim Larsen, Juliane Preisler, Pia Juul, Simon Grotrian, Asger 
Nordtorp Pedersen ('Guldimund'), Carl Nielsen, Weyse, Laub, Thorvald 
Aagaard, Oluf Ring, Otto Mortensen, Tony Vejslev, Per Nørgaard, Matti 
Borg, Nanna, Jonas Breum, Nikolaj Busk og Bjarke Falgren. For ikke 
at nævne Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig. Med den kaliber 
kunst, som disse mennesker skaber, har det en katarsiseffekt på alle, 
der synger deres værker, og det styrker og helbreder i krisetider.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Ja, det tror jeg. Men jeg tror desværre, det vil være under påvirkning 
af flere kriser. Jeg tror, at klimakrisen til den tid vil have påvirket os 
alle mere direkte end i dag, at flere vil have oplevet klimabaserede 
katastrofer på egen krop, og det vil få os til at søge tættere sammen. 
Bl.a. om det vi har til fælles såsom fællessangen. Jeg tror desværre 
også, at vi vil have oplevet en krig tæt på os. Måske endda i Europa. 
Her vil fællessangen stadig kunne opruste og trøste.

Faren for fællessangen er imidlertid, at man ikke sondrer nok 
imellem, hvilke melodier, der er for umulige at synge som fællessan-
ge, men som fint gør sig solistisk, og dem som virkelig egner sig til 
fællessang. Det vil man opdage, tror jeg, med den nyeste udgave af 
Højskolesangbogen, hvor der er kommet for mange ikke fællessangs-
velegnede melodier med. Det er som om, der er en berøringsangst 
overfor at være redaktionelle; ud over en berøringsangst overfor noget 
af det ældre. De unge ved ikke, hvordan de skal gå til det ældre stof. 
F.eks. er ikoniske salmer af Brorson og Kingo med fantastiske melo-
dier røget ud, selvom de fremstår meget moderne og aktuelle, og på 
trods af års afstand taler ind i vores tid. 

Der ligger en kolossal formidlingsopgave for at bevare og opdyrke 
glæden ved fællessangen i og for den brede befolkning. Og her skal 
litteraterne på banen. Undervisere på Nordiske Studier skal have fast 
plads i alle udvalg/juryer, der har med tekst/salmevurdering at gøre, 
og de skal med deres fortolkninger lære den brede befolkning om, 
og formidle, indholdet i givne sange. Så vil fællessangen give mening 
for flest mulige, og sangfremmede vil opdage glæden og trøsten ved 
fællessangen.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Som jeg var inde på i det foregående svar, er det meget vigtigt for, at 
noget kan leve ud i fremtiden, at der dels er fokus på sangbarheden, 
dels på de tekstlige kvaliteter. Man sætter ikke en filolog til at vurdere 
musik i en jury, men kendetegnene for en del juryer er, at der ikke 
sidder en uddannet filolog til at hjælpe med at vurdere tekster. Der 
skal være hård redaktionel feedback på tekster, hvor enkelte strofer 
ikke lever op til andre strofers niveau, og tekstforfattere må bedes om 
at bruge noget tid på at arbejde med stoffet igen. 

DIGTER, SANGSKRIVER  
OG FOREDRAGSHOLDER. CAND.MAG.

Anne Vad
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Alt andet er at springe over, hvor gærdet er lavest, og det holder 
ikke ude i tiden. På lignende måde må man kunne kræve af kom-
ponister, at de får redaktionel hjælp til om nødvendigt at redigere 
deres melodier, så de kan synges af alle. Mange 'svære' ældre 
sange har folk uden besvær lært at synge, men der er en del yngre 
rytmiske sange, som ligger så dårligt i munden. Her ville en øget 
redaktionel opmærksomhed måske kunne gavne.

Det er også vigtigt hele tiden at forholde sig til sin egen berørings-
angst - og sin egen begrænsning. Med lydhørhed og åbenhed vil det 
skabe større bredde i repertoiret, dog står stadigvæk sangbarheden 
og tekstkvaliteten øverst. Dette gælder også, når det kommer til 
sange, som man (måske) vælger at optage af politiske grunde. Her 
skal kvaliteten altså også være på plads for at kunne opnå langtids-
holdbarhed og skabe sangglæde. Man skal ikke undervurdere 'Fru 
Jensen'.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kommer 
til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til for at 
nå derhen?

Jeg håber, at man vil lave årlige store sangstævner, som involverer 
højskoler og efterskoler, så de unge får mulighed for at møde hele 
bredden og glæden ved den danske sangskat. Sådanne stævner 
kunne kobles med idrætsstævner, så vi får den gruppe inddraget, og 
det skal være genkommende. Gør juni eller juli eller august til årlig 
sangmåned, hvor man rejser hen og synger sammen. For dem, som 
ikke kan rejse langt, kan mindre sangfællesskaber i samme måned 
opsøges i nærområdet. Få Det Kongelige Teater med Kasper Holten 
i spidsen til at medvirke. Brug denne visionære, dygtige mand, 
mens han sidder på posten derinde, og få DR-symfoniorkesteret, 
samt Phillip Faber og alle korene i DR på banen som fyrtårne. Dan-
marks Underholdningsorkester og Copenhagen Phil med al deres 
udadvendte virksomhed og erfaring fra denne kunne være en del 
af det, samt konservatorierne, så det blev det samlede musikmiljø 
herhjemme, der tog det på deres skuldre. Samt visionære, dygtigt 
fortolkende rytmiske musikere eksempel Asger 'Guldimund'.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Ved mindekoncerten for Kim Larsen stod fællessangen meget, 
meget stærkt, men den var også udtryk for et uopfyldt latent behov 
i den danske befolkning for at samles om vores fælles kultur og var 
et vink med en vognstang til politikerne om at vågne op og se, hvad 
kultur er, og hvad folket har brug for, og prioritere derefter. 

Der er nogle sange, jeg altid græder, når jeg synger sammen med 
andre, og det er Grundtvigs Sov sødt Barnlille og Brorsons Guds 
igenfødte nylevende sjæle (sidste er fast pensum på danskstude-
rendes universitetspensum, en ikonisk, glædesvækkende salme, 
som helt uforståeligt er taget ud i den nye højskolesangbog sam-
men med Kingos lige så fine Rind nu op i Jesu navn). 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Det er meget svært at vælge én sang, men to sange, der betyder 
noget for mig, er Blichers Sig nærmer tiden, da jeg må væk og Helge 
Rodes Du gav os de blomster. Af salmer er det klart de to førnævnte 
Sov sødt barnlille og Guds igenfødte nylevende sjæle.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang giver mulighed for at mærke hinanden i samklang i et 
fællesskab på tværs af typer, alder, baggrund og i samtale med histo-
riens sange.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er meget vigtigt for et samfund som det danske, først 
og fremmest på grund af fællesskabsfølelsen, men hernæst også 
grundet vores lille sprogstamme, som herved både bliver holdt i live 
og fornyet. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… er et land, hvor alle stemmer må have lov at være her.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Den er ikke bundet op på et mindre segment af samfundet, men 
appellerer bredt i samfundet på tværs 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, sangen er universel, og imens nye instrumenter og genrer kommer 
til, forbliver fællessangen fællessang.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Fællessang har risiko for at gå fra inklusion til eksklusion og define-
re, hvad der er rigtigt i fællesskabet. Man kan fx ikke midt i en sang 
bryde ud og kritisere ordvalg eller perspektiver. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at fællessangen i højere grad bliver noget enkelte 
individer, familier og mindre fællesskaber tager til sig som tradition 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

FDF-landslejr i 2001 da vi stod i hundredvis og sang de sange, vi alle 
kendte så godt fra hver vores lille kreds. Bl.a. millioner af stjerner, 
som jeg nu dagligt synger for min datter som natteritual.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Du kom med alt hvad der var dig er den absolut smukkeste sang, vi 
har i vores sangskat, både i tekst, melodi og historie. Den rummer 
netop det, fællessangen har potentiale til, at vi alle kan være inklude-
ret, præcis som vi er.

FORKVINDE FOR DJBFA,  
SANGSKRIVERE OG KOMPONISTER

Anna Lidell
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er en måde, hvorpå vi samles 
med hinanden på tværs af køn, alder, skel 
og ståsted. Et sted hvor vi kan være netop 
det - fælles.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Vi er et samfund, som trods størrelse kan 
rumme utrolig meget uenighed og splid, og 
derfor er det vigtigt, vi har et fælles rum, 
hvor vi lægger disse uenigheder til side og 
samles om tonerne. Så vi har i høj grad brug 
for det, også for at holde liv i den danske 
store sangskat 

Færdiggør sætningen: Et land og en  
befolkning der synger sammen ...

… er et land, der også står tættere sammen 
og tror på hinanden. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Jeg tror, at det at vi for en stund kan lægge 
bekymringerne til side og blot være sammen 
om toner og ord, betyder meget. Så tror jeg, 
at vi lægger mere mærke til ordene i tider, 
hvor vi pludselig har brug for at rykke tæt-
tere sammen - om ikke fysisk så i ånden. Og 
fordi det er rart og smukt at synge sammen.

 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg håber, det bliver ved med at være en 
ting, vi gør, når vi samles til arrangementer 
og fester. Og som musiker har man en stor 
andel i at kunne holde liv i den tradition. Jeg 
tror, vi vil blive ved at synge sammen, men 
vi skal huske ikke kun at gøre det i kriseti-
der. Skolerne er et godt sted at holde fanen 
højt i forhold til fællessang. Et håb herfra 
er at man ville gøre mere ved sangen i den 
almindelige folkeskole og på de videregåen-
de uddannelser. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Det, der kan være en risiko, er, at vi holder 
stædigt fast i kun at synge det, vi kender og 
ikke være åbne for ny musik og nye kulturer, 
som kan bringe os noget mere mangfoldig-
hed ind i sangskatten. Og så tror jeg, det kan 
være en udfordring i et samfund, som er så 
opmærksomt på, at alt skal være ´ufarligt´ at 
holde fast i nogle af de gamle sange, som jo 
er blevet skrevet i en anden kontekst og i en 
anden tid. Vi skal ikke træde på nogen eller 
sætte folk i bås, men det er lige så vigtigt, 
at vi får historien med os - også for at huske 
hvordan datiden var. Min frygt kan være, at 
man sletter alt, der ikke er for alle og der-
med glemmer, hvorfor det er vigtigt at skrive 
nye sange, som fortæller en ny historie. 

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg kunne ønske mig, at fællessangen fik 
endnu bedre kår, og at man satsede mere på 
fællessang allerede fra folkeskolen. Musik 
og sang er desværre tit noget af det, der 
bliver sorteret fra, når man skal nå mere i 
skolen. Men jeg kunne ønske mig, at man 
sang hver dag i skolen, og at man derved fik 
lyst til at fortsætte op igennem hele ens ud-
dannelse. Det kunne være ønskværdigt, at vi 
arbejdede med sangskrivning i skolen også. 

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Som musiker har man en del af den slags 
oplevelser, hvor alle folk synger med, så taget 
og hjertet løfter sig. Jeg har mange situationer, 
hvor vi har stået i kæmpekor eller med hund-
redvis af folk, der sang med. Men det seneste 
meget stærke minde var, da vi spillede på et 
plejehjem for ikke så længe siden. Vi havde 
været der under Coronanedlukningen og spille 
ude i deres have med afstand og bag ruder. Og 
nu var vi inviteret tilbage for at spille til deres 
længe ventede sensommerfest. En lille sluttet 
flok, men da de stemte i med fællessang, som 
de havde ventet på at få lov til, der kom der 
tårer i øjnene mange steder, også hos mig 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Hilsen til forårssolen - fordi det præcis var 
den sang, jeg beskrev i ovenstående svar. Og 
fordi Benny Andersen har betydet meget for 
mig gennem hele min barndom. Min far lærte 
mig den sang, og vi læste mange af Bennys 
tekster sammen. Det bare en fantastisk god 
og sangbar sang.

RADIOVÆRT DR, 
MUSIKER OG UNDERVISER

Rikke  
Egholm Ravn
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Hvad betyder fællessang for dig? 

I fællessangen låner jeg andres ord og toner til at perspektivere livet. 
Her føler jeg forbundethed, både med dem jeg aktuelt synger sam-
men med, med mennesker der tidligere har sunget samme ord og to-
ner samt med vores fælles historie, kultur og nutidskår/udfordringer. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

I afgrænsede epoker har fællessangen været vigtig for at holde håbet 
og moralen oppe. I afgrænsede fællesskaber opleves den som en 
særdeles betydningsfuld faktor for det pågældende fællesskab, mens 
den i andre spiller en ligegyldig rolle. Fællessang har et langt større 
socialt og dannende potentiale, end det der for tiden forløses. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… oplever momenter af forbundethed.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I fællessangen låner vi ord og toner fra andre til at perspektivere egne 
oplevelser og udfordringer i livet. Ved at synge sange fra forskellige 
tidsaldre sættes vores liv i relief af det, der er genkendeligt og fælles. 
Vi aflaster dermed vores egen sproglige formåen og læner os op 
ad det almenmenneskelige samt det kulturelle fællesskab, som til 
enhver tid står inviterende åbent for os, men som flere har brug for at 
gribe ud efter i sådanne situationer. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

I eksklusive lommer: klart ja. Mere bredt vil det afhænge af, om fæl-
lessangen formår at fremstå relevant. Se mine senere svar. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Fællessangens største udfordring: Nostalgisk navlepilleri. At fælles-
sangen ´synger os baglæns´ ved at blive brugt som en art beskyttel-
sesrum, der nærer tryghed, forudsigelighed og en følelse af orden. 
Hertil kan man søge tilflugt, når omgivelserne virker uforudsigelige 
og farlige. Fællessangens æstetik og genkendelighed vil bekræfte os 
i, at verden står endnu, men det er så også dét, teksterne primært gør 
ved os: Lader dansken forblive magelig og nydende i andedammen. Vi 
så det under Corona, da sangvalget i høj grad bestod af de klassiske, 
gamle fællessange blandet med 80’er pop. 

Fællessangens næststørste udfordring: At teksterne lires af, uden 
at de syngende rigtig forstår eller bekymrer sig om indhold og ord. 
Teksterne og melodierne føles i høj grad gode, fordi de er velkendte, 
men de taler ikke for alvor til os endsige kalder på os. Fællessangs-
miljøet er - for mig at se - et overraskende ikke-faciliterende miljø. 
Det hører til sjældenhederne, at de syngende opfordres til at bygge 
bro til egne oplevelser, reflektere over en tekst med hinanden eller 
vurdere en fællessangs betydning ift. en nutidig tematik. Dermed 
bliver de indholdsmæssige spor overfladiske. Jeppe Aakjær - som 
jeg har studeret ret intenst ifm. min seneste bog - var (som jeg selv 
er det) grundlæggende optaget af, at ting skulle gøre indtryk. At de 
skulle sætte sig spor. 

Han kritiserede for eksempel indholdstomme ritualer. Som når man 
´gik til kirke om søndagen og kom hjem igen og begyndte den grå 
hverdag mandag morgen, som om intet var hændet, for der var jo ikke 
hændet noget´. Indholdet, prædikenen, teksterne, Aakjær refererede 
til, havde intet flyttet for alvor. Også boglæsning kunne og kan være 
en aftryksløs aktivitet; blive afviklet og hurtigt glemt igen. Visse 
´bogtitler, der gled ind i øret og ud igen uden at efterlade andet end 
træthed – som en ål går igennem ens hånd, og der bliver bare lidt 
slim tilbage´. 

Dette er en reel risiko for fællessangen, for nok har selve aktivite-
ten - dvs. det at synge sammen med andre - gode sideeffekter i egen 
ret (psykologisk, kognitivt, fysisk og socialt, jf. mine bøger Afledte 

FORFATTER TIL DET SYNGENDE MENNESKE  
OG PÅ GÅDEJAGT EFTER JEPPE AAKJÆRS USUNGNE SANGE,  
SANGSKRIVER, SOCIOLOG

Anette Prehn
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effekter og Det syngende menneske) - men den kan blive håbløst 
altmodisch, hvis vi parallelt hermed står med f.eks. klima-, biodiver-
sitets- og robotificeringstematikker, som fællessangens sange slet 
ikke evner at tale/synge sig ind i og hjælpe os med håndteringen af. 

 I 1970’erne blev fællessang af mange sat i bås med idyllisering, 
borgerlighed og virkelighedsflugt. Dette førte, naturligt nok, til 
modstand. En sådan modstand kan let blive næret igen, hvis vi sy-
stematisk synger os udenom nogle af vor tids allermest væsentlige 
tematikker. Da vil folk komme til at ryste på hovedet ad den rituelt 
bårne fællessang til trøst og nostalgi. Jeg mener, det er afgørende for 
fællessangens fremtid, om såvel sangvalg som afviklingen af fælles-
sang reelt evner at tage de syngende om hjertet og sige: ´Hey. Det er 
dig, det handler om, det her!´

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Hvordan når vi derhen? De, der kuraterer fællessang skal være langt 
bedre til at tilrettelægge et program med blik for fællessangens 
smitte ind i vor tid. Langt bredere perspektiver skal opsøges til 
skrivning af tekster og melodier - særligt mand/kvinde-ubalancen 
skal der rettes op på med markante syvmileskridt men også ift. en 
bredere subkulturel, geografisk, aldersmæssig og seksuel repræsen-
tation. Opret hurtigst muligt en ´scouting-funktion´, som man har det 
i fodboldens verden, og få systematiseret sangskrivningsworkshops 
over hele landet for mennesker med noget på hjerte (ligesom flere 
dagblade nu har oprettet debatskoler). 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Det gjorde et dybt indtryk på mig, da jeg som lille pige krøb sammen 
ved min mormors højre fod, mens hun spillede på klaver og familien 
sang sammen imens. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Jens Vejmand er for mig at se den vigtigste fællessang, vi har i den 
danske sangskat. Hvorfor? Den stimulerer indsigt, empati, social 
indignation, respekt og evnen til perspektivskift - og den har endda 
sat aftryk i politiske reformer og lovgivning. Bravo. Et eksemplarisk 
´bevis´ på, at de bedste fællessange kan flytte os, udvikle os og forbli-
ve relevante på tværs af årstal.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Bevidstgørelse om en levende kultur. En samværsform, som gavner 
fysik og humør.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

I høj grad. Fællessangen sætter ord på eksistentielle spørgsmål, som 
vi er fælles om.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der synger sam-
men ...

… slås ikke.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi sangen udtrykker en fælles arv.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, mon ikke. Der bliver fortsat skrevet nye sange, så kulturen bliver 
forvaltet og er levende.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessangen må også gerne berøre selve det sanglige, altså, at vi 
øves i at få strakt stemmen ud, så vi ikke blot synger i ’talelejet’. De 
nye komponister må gerne turde skrive melodier, som ikke blot er 
trinvise eller stillestående, men også har større spring og i det hele 
taget et større omfang.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg synes, folkeskolerne har noget at lære fx fra efterskolerne, hvor 
eleverne tilsyneladende får mindre berøringsangst overfor det at 
synge og at have en sangbog med i bagagen som noget naturligt.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

At høre 100 efterskoleelever synge Dy Plambecks De unges sang.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Påskeblomst, hvad vil du her - vidunderlig tekst og melodi.

DOMORGANIST,  
VOR FRUE KIRKE 

Hanne Kuhlmann
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Hvad betyder fællessang for dig?

Fællessang er fællesskab og sammenhold. Det er fællessangen, vi 
tyer til, når vores egne ord slipper op, og fællessangen er en vigtig del 
af de store begivenheder i livet. Vi husker de sange, vi sang sammen, 
da vi var til barnedåb, bryllup, begravelse, og sangene betyder noget - 
det noget, vi ikke kan sætte ord på.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, i høj grad. I fællessangen finder vi som i fællesskabet en samlet 
stemme, med hvilken vi udtrykker os sammen i et fælles sprog uagtet 
vores ståsted i livet. Fællessangen er en vigtig del af vores kultur, der 
fortæller noget om, hvem vi er som folk og nation.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… er et samfund, der bærer en stærk kultur med sig.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Når alt er kaos rundt om os, har vi brug for at finde sammen i noget 
trygt og godt, hvor vi kan tale om alt det svære med nogle store ord, vi 
er sammen om. Fællessangen bringer os sammen i tider, der splitter 
os ad.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det håber jeg. I en teknologisk og digitaliseret verden, hvor alt skal 
optimeres og effektiviseres, har vi brug for noget analogt, langsomt 
og upoleret. Det tror jeg fortsat, fællessangen kan tilbyde, fordi det, 
der sker mellem os mennesker, når vi synger sammen, er større end 
noget, vi kunstigt kan frembringe.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessangen er desværre ekskluderende for en del af befolkningen, 
som ikke føler, de har en sangstemme, eller fordi de ganske enkelt 
ikke kender vores sangskat. Vores samfund er i dag mangfoldigt, og vi 
skal nok blive bedre til at invitere andre kulturer med ind i fællesska-
bet og skabe anderledes formater, hvor vi sammen kan skabe en ny 
kultur, der afspejler det samfund, der er i dag.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Kulturen omkring fællessang er en tradition, og den skal stadig være 
der. Men i stedet for, vi prøver at tiltrække folk ind i en kultur, de føler 
sig fremmedgjorte over for, skal vi blive bedre til at spørge, hvordan 
fællessang kan blive relevant for dem, der ikke føler sig inkluderet i 
fællessangen, og skabe nye formater.  

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har mange store oplevelser med sangen i centrum. Men jeg sang 
for nyligt til et fællessangsarrangement i Mindelunden i Hellerup. Det 
var en magisk aften, hvor alting gik op i en højere enhed, og det var 
utrolig stemningsfuldt.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Der er så mange. Men Solen er så rød, mor har en helt særlig plads 
i mit hjerte, og jeg bliver altid en lille smule rørt, når jeg synger den. 
Carl Nielsens melodi er helt fantastisk, og teksten kan tolkes på så 
mange niveauer. Desuden sang min mor den for mig som lille, så det 
er lyden af min barndom.

FORMAND,  
KORSANGERNES FÆLLESRÅD

Jakob Knudsen  
Pedersen

Fo
to

: R
un

e 
Jo

ha
ns

en

81



Hvad betyder fællessang for dig?

Glæde, sammenhængskraft, fællesskab, 
refleksion og dannelse. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

Ja, det er vigtigt for alle samfund. Det skaber 
samhørighed og er identitetsfremmende. 
Det er kulturbærende og skaber fælles re-
ferencerammer. Det skaber traditioner, som 
både trækker historiske tråde og giver plads 
til fornyelse og udvikling.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… hænger sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider?

Fællessangen kan bryde tomhed og skabe 
tryghed. Eksempelvis vuggesang og god-
natsang for børn og salmesang ved begra-
velser.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger (lige så meget som dengang og nu) 
fællessang i 2040?

Ja, danskerne lytter til musik og sang som 
aldrig før. Og vi synger og traller med, når vi 
har musik i ørene. Vi flokkes til festivaler, 
og vi synger med vores børn. Fællessang er 
i dag ikke alsang som underbesættelsen. 
Det er sang sammen med andre, men ikke 
nødvendigvis ved store stævner.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? Her må du gerne være modig 
og ærlig.

Fællessangen er i dag meget alsidig og 
optræder i mange afskygninger. I moske-
en, i folkekirken, på festivalen, i skolen, 
til hverdag og fest. Men som på så mange 
andre områder er musikalsk integration også 
vanskelig. Det samme gælder teksterne, hvor 
traditionerne stadig er meget adskilte - både 
i forhold samspil mellem folkelighed og 
højkultur, og mellem det etniske danske og 
de mange nye etniciteter. 

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

At vi fastholder traditionerne, og at vi samti-
dig formår at udvikle nye, holdbare traditi-
oner. Kulturpolitisk og uddannelsespolitisk 
fokus. Og ikke mindst et langt større fokus 
på kunst og kultur i nyhedsmedierne – fx på 
linje med sportsnyhederne. Tænk hvis hver 
eneste nyhedsudsendelse på TV blev sluttet 
af med en sang eller et kulturelt indslag, 
som fik lige så meget plads, som reportager 
fra håndboldkampe og fodboldturneringer.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig.

Det påvirker mig altid meget at synge salmer 
i kirken ved barnedåb, konfirmationer, bryl-
lupper, bisættelser og begravelser. Melodier-
ne og teksterne går lige til hjertet.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?  

Dejlig er jorden. Særligt 2. vers: ´Tider skal 
komme. Tider skal henrulle. Slægt skal følge 
slægters gang´. Melodien i sig selv er en lang 
bølge, en opad- og nedadgående bueform - 
en livscyklus. Og Ingemanns tekst taler om 
tiden, det universelle, det evige, sjælen og 
ikke mindst glæden.

SANGINSPEKTØR,  
SANGSKOLEN, SANKT ANNÆ GYMNASIUM 

Mogens Halken
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er livsglæde og sammenhold. At synge sammen er at dele 
følelser med hinanden.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang binder folk sammen på tværs af geografi, klasse, uddan-
nelse og politiske holdninger. Det er med til at forstærke den lim, der 
holder os sammen som folk.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ... 

… er en befolkning, der holder sammen – i medgang og modgang, i 
godt og ondt.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi vi har brug for at være sammen, og sang er en smuk måde at stå 
sammen på. Vi deler følelser, når vi synger - håb og glæde, men også 
sorg og frygt, så vi ved, at vi ikke er alene om vores følelser.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
(lige så meget som dengang og nu) fællessang i 2040? 

Vi synger måske anderledes sammen, end vi gjorde før. Vi synger 
stadig lejlighedssange til livets store fester, vi synger sammen, når 
der er fodboldkamp, når der er koncerter, når det er Skt. Hans. Men 
vi synger måske mindre sammen ved store arrangementer, kun om 
sang - undtagen da vi gjorde det foran tv hver morgen og hver fredag 
under Corona.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Vi har svært ved at inkludere nye danskere i vores sangfællesskab. 
Det er et problem. Andre kulturer har en anden musikkultur end vo-
res, og især lejlighedssange er svære at forstå for nye danskere. Der 
kan også være en tendens til, at vi holder fast i sange for traditionens 
skyld, der måske har mistet deres relevans for unge mennesker. Det 
er vigtigt, at vi hele tiden blander nyt og gammelt, når vi synger sam-
men, så der er plads til alle.   

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Mere fællessang, men måske på andre præmisser. Vi skal lære af 
svenskerne, der har meget større tradition for fællessang også på de 
store tv-kanaler (fra Skansen, fx) og af erfaringerne under Corona. 
Folk vil gerne synge sammen, men der skal være en anledning og 
nogen, der synger for. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Til landskamp sang Parken Der er et yndigt land a capella. Det var, så 
hårene rejste sig på armene at høre 35.000 mennesker rejse sig op og 
synge sammen.  

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?  

Jeg har altid elsket En lærke letted’. Jeg kan næsten ikke synge med 
på den, for jeg får altid en klump i halsen.

DIREKTØR  
DANSKE SENIORER

Katrine Lester
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Glæde og fællesskab.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Naturligvis - deling af fælles kulturarv, sam-
menhold og fællesskab.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… har mere tilfælles.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Man stimler sammen, når man har fælles 
udfordringer.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det er vi kun, hvis der gøres en meget stor 
indsats for at fastholde det.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Gøres til en konkurrence og kappestrid.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Det vil være skønt, hvis sangen kan bruges i 
hverdagslivets mellemrum, men så skal der 
gøres en meget stor indsats i uddannelses-
institutioner og skoler.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

I en kirke lidt uden fra Krakow, hvor hele 
menigheden begyndte at synge med på 
Pavens (Johs Paul II) yndlingssang - gåsehud 
og ydmyghed.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Der er alt for mange at vælge i mellem, til at 
jeg vil peget på en.

DIREKTØR,  
DEOO - DANSKE ENSEMBLER, ORKESTRE  
OG OPERAINSTITUTIONER

Asbjørn Keiding
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DIREKTØR,  
DEOO - DANSKE ENSEMBLER, ORKESTRE  
OG OPERAINSTITUTIONER

Asbjørn Keiding
Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessange aktiverer alle de stærkeste minder fra min barndom og 
ungdom. Det giver mine følelser en hukommelse, og jeg elsker at synge.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

I alle samfund er der meget, der kan splitte mennesker. Fællessang 
derimod samler mennesker, og derfor burde vi synge meget mere 
sammen i Danmark. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

Er et land og en befolkning, der lytter til hinanden.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Jeg tror, at alle mennesker har brug for at føle sig hørt. Kriser er 
defineret ved, at man står over for noget ukendt. Noget der er svært 
at finde ord for. Der er det godt at kunne finde trøst i det velkendte og 
i andres gode gode ord for at få hold på sine egne tanker. 

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021) ?

Ja, det gør den da. Når vi skal finde trøst eller glæde, så er at synge 
sammen det ypperste, vi som mennesker kan sammen. Derfor vil 
sangen til alletider leve.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Sange kommer og sange går, og sådan skal det være. Jeg har selv en 
svaghed for de helt gamle sødsuppe-romantiske danske sange, fordi 
jeg godt kan lide nostalgien og lyden af min barndom. Men det ville 
blive så utroligt kedeligt, hvis der ikke også kom nye fællesangshits 
til. Og heldigvis bliver der da også hele tiden skrevet nye sange, som 
fylder vores sangskattekiste op. Min oplevelse er, at diversiteten i 
musikalsk opfindsomhed er ligeså stor som befolkningen er forskellig. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Alle mennesker burde have lov at synge meget mere. Der har været så 
meget fokus på at bevægelse er sundt. Men det er også sundt at blive 
bevæget og komme i kontakt med sine følelser, og der ville sangen 
kunne gøre en kæmpe forskel for mange flere. Vi burde som samfund 
gøre meget mere for at træne sang sammen.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

For år tilbage var vi en stor flok unge, der spillede sammen i et par-
tyband. Der var fuld knald på, og vi følte at vi erobrede verden med 
vores musik. En gang mødte vi på havnen i Svendborgsund et kor med 
lettere aldrende mænd, som stillede sig op og sang for os som tak for 
vores musik. Det rørte os alle sammen dybt at opleve deres glæde 
ved musikken, og den forbliver den samme livet igennem, men også 
at forstå, at musik ikke er noget, man tager fra hinanden - men noget 
man giver til hinanden.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

En sjælden gang imellem sniger jeg mig ind på det legendariske 
værtshus Alléenberg på Frederiksberg og sætter mig til klaveret. 
Der er “Så længe jeg lever” en fællessang, der aldrig har svigtet som 
feststarter…

Peter Mark  
Lundberg

DIREKTØR, DANSK TEATER 
BESTYRELSESLEDER I DANSK KULTURLIV
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang betyder fællesskab. Der er noget 
særligt ved sang og musik, som på en måde 
går ud over den verbale kommunikation. Det 
er fx meget svært at lyve, mens man synger. 
Det kan man mærke, når man synger sam-
men: det er altid sandt, hvad man synger. 
Man kan være uenig bagefter, men det er 
noget andet. Fællessang er fællesskab og 
tilhørsforhold og det at have hjemme i grup-
pen. Hver fugl synger med sit næb, og det er 
der plads til i fællessangen. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

Jeg kan ikke forestille mig noget samfund, 
hvor fællessang ikke er vigtigt. Det danske 
samfund har brug for fællessang, hver gang 
sammenhængskraften er udfordret. Og vi er 
gode til at bruge det redskab, det så vi under 
Corona krisen.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… holder sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fordi fællessangen er inkluderende på godt 
og ondt: Dem, der synger med, er med. Og 
man kan dermed holde nogen ude ved at 
synge noget, de ikke kan være med til. Når 
man har brug for at sige ´det er os, der er os´, 
er fællessangen et uovertruffen middel.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, jeg tror, at man synger rigtig meget 
sammen i 2040. Jeg er pessimist nok til at 
tro, at der er brug for det, og optimist nok til 
at vide, at vi kan. Det bliver på en tidssvaren-
de måde, ligesom det var i 1940 og 2021, og 
dermed helt anderledes end dengang. Altid 
det samme som aldrig før.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? Her må du gerne være modig 
og ærlig.

Fællessang kan ikke gøre det ud for alt 
muligt andet. Der er et stort element af dan-
nelse i fællessang, men det er ikke nok. Der 
skal også skoling til, heriblandt i hvad det er, 
man synger om. Fællessang er inkluderende, 
men også ekskluderende. Folk, som af den 
ene eller anden grund ikke kan deltage, er 
hægtet af. Og sangvalget kan i sig selv være 
politisk sprængfarligt. Den danske sangskat 
er truet af mange ting, blandt andet af den 
elendige sangkultur i for- og førskole. Der 
ligger et stort formidlingsarbejde for fælles-
sangen foran os.

Diversiteten i sangskatten er nødvendig 
for at afspejle den befolkning, vi er. Men 
diversiteten kræver også plads: Der er ikke 
plads til 100 nye sange, hvis man kun synger 
50 sange om året. Der skal synges meget 
mere. Fællessang tager tid. Det er vigtigt 
at prioritere tid til sangen, også i vores højt 
effektiviserede samfund. Man kan ikke være 
´produktiv´ på arbejdspladsen eller i hjem-
met, mens man synger, men investeringen 
kommer godt igen, håber jeg.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at det bliver legitimt at 
synge, at det bliver OK at synge højt, og at 
der bliver plads til at synge med. Det kræver 
prioritering af sang, det kræver mod til at 
blive hørt i fællesskabet, og det kræver 
rutine. Der hvor vi kan sætte ind politisk, er 
ved bedre musikuddannelse af pædagoger 
og folkeskolelærere og ved undersøgelser af, 
hvad fx sang på arbejdspladsen betyder på 
bundlinjen. Men der skal også banes vej for 
en forøget sangkultur med mindre fokus på 
præstationen, mere på indholdet i sangen og 
på resultatet for fællesskabet.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Åh, der er 1000 situationer, hvor fællessan-
gen har ramt hårdt og godt. Jeg husker den 
første gang, jeg sang Nu er det længe siden 
sammen med min svigerfamilie, som er 
landmandsslægt. Høsten var en betydnings-
fuld ting for dem på en anden måde end for 
mig bymus, og det at synge en inderlig høst-
sang sammen fik mig til at føle mig tættere 
på min nye familie. Vi sad og tudede som 
pisket, og det gør jeg såmænd også nu, hvor 
jeg fortæller om det. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Den signede dag, fordi den har noget af det 
smukkeste sprog. Melodien stiller krav om 
at blive sunget omhyggeligt og fokuseret, 
og det er en kvalitet i sig selv. Det er femte 
sang, jeg foreslår, efter at have tænkt over 
fire andre og hver gang valgt om - denne her 
er endnu bedre.

FORMAND, AMATØRMUSIK DANMARK

Jonas Viggo  
Pedersen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang betyder lidt, noget og meget for mig, for det afhænger af 
sted og tidspunkt. Store sangarrangementer, hvor man synger for at 
synge, har kun lidt betydning for mig. Det skyldes især sangvalget, 
og derfor undgår jeg helst de mest almindelige fællessange i dag. 
Men fællessang kan også betyde noget for mig. For jeg bruger mange 
timer på at læse og skrive om sanghistorie, studere gamle sangbø-
ger, lære glemte sange og memorere tekster udenad. Og i særlige 
sammenhænge, hvor man motiverer de mere historisk-poetiske 
sange, betyder folkelig fællessang meget for mig. Her kan man opleve 
et ’flow’, hvor man helt glemmer tid og rum. Sang som en teknik til at 
transcendere sig selv. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Fællessang kan være vigtigt, for med den folkelige sang kan et sam-
fund overskride sin egen umiddelbare horisont. Så undgår man, at 
man kommer til at overvurdere det, som ligger umiddelbart tæt på en 
selv. Altså: Med den poetiske, historiske og eksistentielle dimension 
kan man som individ eller samfund blive en del af noget større, både 
vertikalt og horisontalt. Den dybe historie og det brede fællesskab. 
Lidt flot kan man sige, at man kommer ud over sin egen generati-
ons selvtilstrækkelighed. Dels kan den folkelige fællessang styrke 
fornemmelsen af poesien - ligesom æstetik - hvor man kan træde ud 
af hverdagens praktisk-tekniske sprog. Dertil kan meget fællessang 
selvfølgelig også være adspredelse.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… får fællesskabets fordele, men må opgive noget af sin egen autono-
mi, fordi man underlægger sig noget større.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Når der er krisetider, kan mennesket gribe dybt ned i den kultu-
relle pose med mulige løsninger. Og der finder man den sociale og 
kulturelle basisenhed: Ritualet. Fællessang er et elementært ritual, 
hvor forskellige mennesker synkroniseres og derved opnår en følelse 
af sammenhold. På den måde stabiliserer og styrker man samfun-
det - dvs. den gruppe af mennesker, som deler en fælles ´moralitet´, 
forestillinger, værdier, kategorier etc. Selv når der ikke er krisetider, 
vil fællessang stadigvæk have samme virkning. Man bliver ’mindet 
om’ de fælles værdier, som det imaginære fællesskab har, som ellers 
står i fare for at blive glemt eller miste styrke pga. kulturel erosion. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, især hvis der kommer en ny verdenskrig på det tidspunkt. Så 
skal vi nok rykke sammen for at skabe sammenhold. Omvendt er det 
svært at sige, om de sange, som var udtryk for mentaliteten i de to 
sidste århundrede, stadigvæk vil føles som relevante. Især hvis sam-
fundet bliver mere fragmenteret, end det er nu.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Generelt gør mangfoldighed alting værre, og bør derfor skys som 
tropefeber. Altså: Der er for meget ´diversitet´ i sangen allerede. Den 
folkelige fællessang skal ikke afspejle eller favne noget som helst, 
den skal derimod spejle folk i det historiske, det eksistentielle og 
poetiske. Det er dannelse og kultivering af et fællesskabs normer, 
værdier, tanker etc. De er per definition ekskluderende, hvilket er 
meningen. Og de er ’elitære’, dvs. at de fordrer noget af det enkelte 
individ. Men de er omvendt også åbne, for alle kan i princippet - hvis 
de har ører at høre med - være med. Men det kræver, at man er villig 
til at opgive noget af sig selv. Gode fællessange er altså det modsatte 
af den mangfoldighedsideologi, der rider samfundet som en mare, 
fordi de netop vil kultivere et fællesskab i forskelligheden.

BA, ORGANIST

Jesper Kragh
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Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Min største drøm er, at synkoper bliver fjernet fra fællessange. Vi 
mangler derfor en generation af komponister, som har samme format 
som den såkaldte ´fornyergeneration´, der gjorde op med alt det 
æstetiske affald i den danske sangtradition. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Under Coronaen fik jeg en afsmag for fællessang. Jeg kan simpelthen 
ikke døje den lalleglade og inkluderede fællessang, som især Dan-
marks Radio stod for. Den var omklamrende og skrækkelig. Det var 
formentlig det værste, der skete i hele 2020. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Lynildsmand. Fordi sangen rummer den historiske dybde, som er 
nødvendig for, at fællessang ikke bliver ligegyldig adspredelse. San-
gen er et mindedigt til Grundtvigs halvfætter, Henrich Steffens, som 
i 1802-1803 holdt nogle berømte forelæsninger på Ehlers’ Kollegium, 
hvor han (populært sagt) introducerede romantikken i Danmark. Og 
dermed også sansen for historiske og sproglige sammenhænge, som 
var ved at blive udbredt i Europa. Sammenhænge mellem liv, natur, 
ånd, religion, historie. Blandt tilhørerne var en række personer, som 
skulle blive centrale i 1800-tallet, bl.a. Grundtvig, Ørsted-brødrene 
og Oehlenschläger. Både det biografiske, det kulturhistoriske og 
sansen for ånd, sprog og historie findes i sangen. Således rækker den 
ud over de konkrete sangere, som har indfundet sig for at synge, for 
den peger på en bevægelse i det europæiske åndsliv, hvor oplysning, 
dannelse og folkelighed blev centralt. Og så er melodien af Lindeman 
skøn. 

Man kan måske synes, at den slags sange er noget patetiske eller 
bombastiske i billedsproget; men i kunsten og æstetikken har man 
netop mulighed for at træde ind i et andet mentalt rum, hvor man kan 
nyde den slags. Det kræver netop en sans for, at livet ikke er endi-
mensionelt. Betragt: ´Ja, den fri, den stærke tale, om hvad hånden 
griber ej, men hvad dog fra dybe dale baner sig til stjerner vej: ordet, 
som af ånden føres, skaber syn, hvor røsten høres, vågned Steffens, 
her med dig!´
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det betyder fællesskab med andre men-
nesker og en følelse af at høre til. At bruge 
stemmen i rummet sammen med andre får 
mig til at mærke mig selv, giver samhørighed 
og præger stemningen i en god retning. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske?

Ja. Især fordi det rent faktisk har været en 
naturlig del af vores måde at være sammen 
på. Vi er jo nordboere og kaster os ikke ud i 
dans og percussion som en naturlig ting, men 
det at synge sammen med en sangbog eller 
en tekst i hånden er der stadig en vis tryghed 
i. Og det har jo vist sig under Corona, hvor 
vigtig fællessangen er. Jeg forstår ikke, hvor-
for enhver skoleleder ikke efterfølgende har 
gjort det til en obligatorisk del af skoledagen.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

… står bedre sammen, taler bedre sammen, 
står stærkere i modvind og rummer hinanden. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Fordi det at synge andres ord og tanker hjæl-
per os til at sætte ord på vores egne følelser. 
Og ved at synge giver vi vores følelser lyd og 
stemme. Det er meget mere livgivende end 
at græde og råbe i fortvivlelse, som man ind 
i mellem har haft hårdt brug for. Og fælles-
sangen har fået os til at føle os tætte trods 
afstand.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg håber det, men vi skal gøre en større 
indsats for at få det til at ske. Vi skal overbe-
vise vores politikere og ledere om, at de skal 
hjælpe ved at sætte kultur på dagsordenen. 
Kultur er ikke bare underholdning. Det er et 
dagligt valg. En måde at leve på. Fællessang 
burde være obligatorisk på enhver skole og 
arbejdsplads. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Vi kan synge alt sammen. Men vi kan ikke 
forvente, at alle synes, det er skønt at synge 
alt. Eller i det hele taget forvente, at alle har 

lyst til at synge. Skal vi fx have børn og unge 
med, skal de selvfølgelig have medindfly-
delse på, hvad der skal synges. Derudover 
bør vi invitere al musik ind fra alle grupper af 
befolkningen.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at fællessang bliver en 
naturlig del af den måde, vi er sammen på 
alle steder, hvor vi samles. Ligesom mad og 
drikke er en naturlig del af vores fællesskab.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig.

Jeg har så mange stærke oplevelser. Fæl-
lessangen under Corona står stærkest i 
erindringen lige nu. Jeg hulkede højlydt, da 
Lis Sørensen sang Verden er i farver live en 
fredag aften i et af DR’s fællessangspro-
grammer. Jeg har hørt den sang 100 gange, 
men den aften var det som om, jeg hørte 
ordene for første gang. De gik lige ind, og 
jeg kunne slet ikke synge med. Jeg stortu-
dede og måtte gå ud på terrassen og hulke 
færdig, mens min familie så måbende til. Det 
var samtidig mega forløsende. Og bagefter 
havde jeg det rigtig godt.

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Det er et umuligt valg. Men lige fortiden 
elsker jeg Skybrud særlig meget. Jeg synes, 
den lille store sang giver så meget håb, har 
så meget tyngde og er så ubeskrivelig smuk.

SANGER, B&U PROJEKTUDVIKLER  
OG FORMIDLER HOS DANMARKS 
UNDERHOLDNINGSORKESTER

Christine Skou
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessangen betyder fællesskab, og så har den en udefinerbar her-
ligshedsværdi. Det er skønt at synge og være med til at lave dejlig lyd.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Selvfølgelig er fællessang vigtig. Det er gennem sangene, at vi forstår 
os selv som danske og som et samfund. Som en kendt digter skrev: Et 
samfund uden sange er ikke et samfund.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… bliver knyttet tæt sammen og forstår sig som et hele.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Det er en skøn fornemmelse at kunne samles omkring sange, når kri-
sen kradser - stor eller lille. Det er derfor, jeg glædes over at gå i kirke 
og være med i salmesangen, som trøster f.eks. ved begravelser.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, jeg tror, sangen stadig er levende og dermed fællessangen mange 
år frem.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det er vigtigt, at fællessangen er fælles og ikke ekskluderer nogen. 
Derfor skal vi have sange, der rummer både ældre, ikke-etniske dan-
skere, børnene, de nordiske venner osv. Fællessangen skal desuden 
være sangbar. Altså kan der opstå knuder, hvis vi giver begynder at 
lave fællessang med meget rytmisk svære, men moderne sange.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kommer 
til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til for at 
nå derhen?

lad os håbe, at vi synger her, der og allevegne. At arbejdspladserne 
starter dagen med sang, at skolesangen igen bliver en selvfølge, og at 
familiemiddagene indeholder fællessang.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har været meget bevæget de gange, vi har lavet Skolernes Sang-
dag og fornemmet, at nu synger 50.000 børn den samme sang over 
hele landet. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Jeg er meget glad for hil dig frelser og forsoner. Der er noget med 
melodien, som rammer mig dybt.

TIDLIGERE DR-REDAKTØR

Birgit Bergholt
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Hvad betyder fællessang for dig?

Fællessang betyder samvær og nærvær om 
det, som er større end én selv, samt mødet 
med ens stemme, ens modersmål og de 
fortællinger, som sangene indeholder.

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Ja, for det understreger forbundethed om hi-
storien, poesien, naturen, troen, og så synger 
man det samme på samme tid og sammen 
med andre.

Færdiggør sætningen: Et land og en be-
folkning der synger sammen ...

. . .  udgør en styrke, et sammenhold og et 
fællesskab når det er vigtigt at mærke, at 
man hører hjemme i et fællesskab. Eks. 
sønderjyderne 1864-1920.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider?

Fordi man mærker en sammenhængskraft 
udtrykt i det, man synger om, og en glæde 
over at synge: Sang skaber glæde, men fæl-
lessang skaber fælles glæde.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)?

Ja, de voksne gør. Fællessangsarrangemen-
ter landet over vidner om en kæmpeinte-
resse for at mødes, ses og synge sammen. 
Problemet er, at folkeskolen ikke ser det som 
sin opgave at bidrage til kendskabet til den 
danske sangskat. På en forespørgsel rundt 
blandt dem (de voksne) jeg møder rundt i 
landet ’Hvor har I lært sangene?’, er svaret 
det samme: I skolen.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? Her må du gerne være modig 
og ærlig.

Fællessangen kan ikke svare på alle spørgs-
mål eller redde verden, men den kan åbne 
øjnene op for, hvad der er vigtigt og som 
har værdi for os som folk og som menne-
sker. Men sangene (de gode af dem) er også 
fortællinger og ikke nødvendigvis underhold-
ning. Mange af disse fortællinger er dem, vi 
skal blive klogere af, fordi de er skrevet ind 
i en tid, hvor de var vigtige. Vi skal vide, hvor 
vi kommer fra, ellers ved vi ikke, hvor vi er. 
Hvis vi ikke ved, hvor vi er, ved vi ikke, hvor vi 
skal hen. 

Der er sange og fortællinger nok, men der 
skal nogen til at formidle dem, og til at ville 
og turde det. Samt at kunne det. Lærerud-
dannelsen i dag er i katastrofal mangel på 
vilje og ressourcer til at uddanne musiklæ-
rere tilstrækkeligt til at undervise i sang og 
musik og ikke blot underholde med tidens 
hotteste hits.

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Rigtig meget starter i skolen. Forældrene 
overlader deres barn til andre voksne (sko-
len) i længere tid, end de selv er sammen. Og 
skolens opgave er bl.a. at uddanne, oplyse, 
dygtiggøre, medvirke til børns (kommende 
voksne) dannelse og opfattelse af sammen-
hængskraft via sangene, fortællingerne og 
poesien. For: Når man hører noget sammen, 
kommer man til at høre sammen.

En gennemgribende revision af og satsning 
på at musik og sang i skolen bliver opprio-
riteret. Børn er også kommende potentielle 
publikummer til symfonikoncerter, operaer, 
jazzkoncerter etc. Underligt, at der er så 
megen fokus på de rationelle, målbare fag 
i skolen (vi skal jo klare os i konkurrencen, 
Pisa mål, nationale tests etc.). Vi har aldrig 
haft så mange penge i landet mellem hæn-
derne til at betale det, det koster, men viljen, 
trangen er åbenbart ikke til stede. Det vil vi 
kunne mærke om ikke mange år, om nogen-
sinde overhovedet?

Hvad skal der til? At oplyse og opleve, sagde 
Grundtvig. Fortælle om, vise hinanden, lade 
folk mærke værdien af det nytteløse men 
uundværlige. Og nogen skal kunne det og 
ville det. Hvornår har der sidst været en or-
dentlig debatudsendelse om emnet i lands-
dækkende TV udover almindelige, velmente 
og udglattende sangarrangementer med 
et passende antal populære kunstnere og 
pop-staffage til at få det til at glide lettere 
ned? Det må endelig ikke blive for alvorligt, 
dybt eller seriøst.

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig.

Mine år i Sønderjylland med Det haver så 
nyligen regnet, hvor sangen dels er blevet 
et ritual, men hvor alvoren, hukommelsen 
og læringen om ikke at gentage historiens 
fejltagelser er særdeles nærværende.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet 
sang - og den skal være helt særlig for dig - 
hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

I Danmark er jeg født, fordi det ikke blot er 
mig, der er født der, men os alle sammen 
(næsten) og en påmindelse om alt det, som 
omgiver os af skønhed, poesi, erindring og ro 
først og fremmest.

SANGSKRIVER OG  
FOREDRAGSHOLDER

Erik Sommer
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er for mig en mulighed for den enkelte for at udleve den 
menneskeret og det grundlæggende behov, jeg mener, det er at synge 
og samtidig opleve at gøre det i fællesskab og forbundethed med 
andre. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, i høj grad. Fordi det binder os sammen på trods af de skel, der 
ellers normalt kan skille os ad. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… har lettere ved at stå sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi mange gennem fællessang mærker forbundethed til dem, de 
synger sammen med, til historien og til noget større end sig selv. Det 
giver trøst og håb at være en del at noget andet og mere end bare sig 
selv.  

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja. Jeg tror, at vi mennesker altid har sunget sammen også i oldtiden, 
og jeg tror, at vi vil gøre det til den dag, vi ikke er her længere. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Jeg har mødt folk, der føler sig ekskluderet, eller i hvert fald ikke har 
lyst til at være en del af fællessangsfællesskabet. De beskriver det 
næsten som et overgreb, som om at man bliver lagt ord i munden og 
tvangsindlagt til noget, man ikke har lyst til at være en del af. De vil 
typisk afholde sig fra at deltage. Men måske kunne man forestille sig 
mere åbne og eksperimenterende former for fællessang, hvor andre 
end dem, der normalt deltager, kunne have lyst til at deltage. Det 
kunne være spændende at eksperimentere med. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg kunne godt drømme om, at flere unge/yngre kunne have lyst til 
at deltage i fællessangsarrangementer. Måske skal vi have mere 
fællessang i skolerne - både nyt og gammelt. En større fællesnævner 
af sange for både unge og gamle. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg faciliterede på et tidspunkt en sangeftermiddag for en gruppe 
psykisk syge mennesker. Her oplevede jeg, hvordan det at synge sam-
men løsnede op og skabte nærmest mirakuløse reaktioner hos flere 
af de fremmødte - fx hos en mand, der ikke havde talt (ud over på 
tomandshånd) så længe, hans plejer kunne huske. Mellem sangene 
talte han højt og relevant og humørfyldt til mig og andre i gruppen. 
Jeg anede ikke, det var helt usædvanligt, men efter arrangementet 
kom hans plejer hen og sagde, at det her var fuldstændig fantastisk.

PIANIST, KOMPONIST,  
KIRKEMUSIKER

Kristian Bisgaard

Fo
to

: S
ig

ne
 F

in
d 

La
rs

en

93



Hvad betyder fællessang for dig? 

Jeg er fra en familie, hvor vi har sunget meget, jeg har sunget i kirke 
og gået på Sankt Annæ, så vores sangtradition betyder meget, jeg 
kan mærke historiens sus, der er jo en fortælling bag hver en sang. 
Og så elsker jeg både musik og poesi, som i fællessangen forenes på 
smukkeste vis. Desuden handler mange af sangene om vores natur, 
folket og fællesskab. Jeg kan godt lide, at der er rum både for det 
højtidelige, men også det folkelige. Fællessang er en lille påmindelse 
om alt det, der gør livet værd at leve. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Det har vist sit værd. Særligt under nedlukningen af landet trådte de 
sider af livet frem, som betyder mest: Fællessangen/musik, naturen 
og den nære familie. Fællessang er også noget helt unikt dansk/nor-
disk, vi har altid sunget sammen i svære tider, fordi det har en utrolig 
evne til at skabe bånd mennesker imellem og sætte glædeshormoner 
i svingninger. Det er virkelig en særlig skat, vi har i Danmark, som har 
været i skammekrogen i mange år, men for alvor er ved at vokse sig 
ud af den sorte skoles skygge.  

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… er frie, uovervindelige og stærke sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Vi har brug for hinanden for at overvinde kriser. I sangen er vi fælles 
om at recitere de samme tekster, via melodien intonerer og lytter vi 
efter hinanden, og med åndedrættet trækker vi vejret samtidig. For 
en stund ophæves den enkeltes dagsorden til fordel for den fælles 
dagsorden. Et stærkt våben.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, det forsvinder ikke. Jeg tror, vi går ind i en yderligere opblom-
stringsbølge, hvor tonesproget fornyes, og nye publikumsgrupper 
kommer til. Vi er mange, der arbejder for det. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Der er virkelig rum og potentiale for nytænkning, udvidelse af tone-
sproget i fællessangen. Samtidig er den tydelige, klare melodi afgø-
rende, og mange populære sange er ofte meget svære at synge som 
fællessang, fordi de er skrevet til en særlig kunstner, så det er også 
en genre i sig selv. Men for nogen kan højtideligheden og traditionen 
virke bedaget og stiv. For at tiltale en bred del af befolkningen skal 
der nye sange til, og så skal det at synge sammen blive en naturlig del 
af børns skolegang. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Nye projekter, der forgrener sig ud i mange forskellige miljøer.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Da jeg rejste med min sangveninde rundt i Indien, endte vi i en penibel 
situation, hvor vi blev meget utrygge og bange. Det sang vi os ud af. Jeg 
har også hørt om en flok danske journalister, som havde været til en 
tordentale fra Trump, flere måtte gå, fordi de fik det dårligt. Bagefter 
mødtes de og sang fra vores sangskat. Et stærkt billede, sangen kan 
rense, hele, skabe perspektiv og tro på livet og menneskene.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Svært. Jeg elsker en masse af de nye sange, men hvis kun en, så Jeg 
ser de bøgelyse øer. Kærlighed til naturen, vores land, blandet med 
ydmyghed i en smuk melodi, som går lige i hjertekulen.  

SANGER.  
KOMPONIST. KULTURFORMIDLER

Sara Futtrup 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang minder mig om, hvor stærkt fællesskabet kan være, og 
giver mig en tro på, at mennesker sammen kan mødes og skabe noget 
større sammen.  

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang har en betydning, når den udfolder sig. Jeg tror, at fæl-
lessang er vigtigt - ikke kun i det danske, men i det universelle. Når 
stemmer mødes i alle former, styrker det fællesskabsfølelsen og giver 
fælles energi og sammenhold.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… går mod et fælles mål og ønsket om at skabe noget sammen. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Det er fællessangen, fordi musikken som form er det. Musikken har 
altid været, og vil for altid være, et af de vigtigste og bredeste instru-
menter, vi som verdensborgere kan mødes om. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det tror jeg bestemt. Fordi sangen og stemmen altid vil være en føl-
gesvend for individet og fællesskabet.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

Fællessang skal altid huske at favne. Dvs. vi ikke skal mene, at 
fællessang er tiltænkt en bestemt genre eller gruppe i befolkningen. 
Befolkningen ejer fællessangen, og derfor skal den udvikle sig med 
samfundet. Som arrangør og aktør har du derfor en forpligtigelse til 
at bevæge dig på tværs at etniciteter, aldersgrupper, samfundsgrup-
per og interesser for at stimulere fællessangen og få den til at leve i 
nutiden. Ellers dør den i sin egen sentimentalitet. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at fællessangen finder frem til flere platforme og nye kroge 
af samfundet - fællessang som også behandler nye og kommende 
problematikker og samfundsmæssige nedslag, og på den måde er 
afsæt for fælles tanker, samtaler og udvikling i samfundet.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har haft mange fine oplevelser med fællessang. Lige fra en smuk 
oplevelse til en officiel ceremoni til en fælles stemme i samklang 
med eks. artister som C.V. Jørgensen eller Love Shop.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Der er alt for mange gode sange til, at jeg vil vælge en. Men jeg håber 
at høre en hær af mennesker synge Heroes af David Bowie, inden den 
dag jeg dør.

FAGKONSULENT FOR MUSIK OG SANG,  
FOF KØBENHAVN

Carsten  
Mørch-Bentzen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang har gennem hele mit liv spillet en vigtig rolle for mit 
samvær med andre mennesker. Jeg synger med børnehavebørn, 
skoleelever, unge, voksne, øvede og mindre øvede sangere, korsan-
gere, kolleger, mine børn og hele min familie - ja hvem som helst, jeg 
kan lokke med ind i mit musikalske fællesskab - og jeg elsker det. 
Fællessang betyder hygge, kvalitetstid og oplevelser, kulturoverleve-
ring og meningsfuldt samvær på tværs af kultur og generationer, og 
det er nok den mest tilgængelig form for musikalsk fællesskab, man 
kan træde ind i.

Fællessang betyder fællesskab og accept af, at vi kommer som vi er 
og deltager med de forudsætninger, vi har.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, og det krediteres ikke tilnærmelsesvis i lige så høj grad, som det 
fortjener. For nylig havde vi samlet børn og familier til et af vores man-
ge ´kom-og-syng-med´-arrangementer, og når man oplever børn på tre 
år sidde sammen med både søskende, forældre og bedsteforældre - 
og alle kan synge med på samme sang - ved man bare, at ´der der sang 
kan noget særligt´. Vi overleverer historie gennem sangene, vi taler om 
tekster, sætter ord på følelser (som måske kan være svære at forklare 
eller få sagt), vi beriger vores hverdag med poesi, lærer nyt, alt dette 
er kogt ned til at foregå i løbet af ganske kort tid. Når man synger 
sammen, er man sammen. Man oplever sammen og hører sammen for 
en stund. Det koster ikke noget, men man vinder så meget.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… forenes og oplever samhørighed og livsglæde.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessang giver os følelsen af at kunne mere end man kan alene. Vi 
står sammen skulder ved skulder og hjælper hinanden. Vi er sammen 
om noget og ´løfter i flok´. Det forbinder jeg med noget helt alment 
menneskeligt - man har brug for at kunne mærke og høre andre - og 
vide, at vi er mange om at bære ansvaret. Om det er i krisesituationer 
eller ved glædelige begivenheder, giver sangen os vinger, og vi kan 
helt fysisk høre og mærke, at vi ikke er alene.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg håber det inderligt, for jeg mener, det er en oplevelse, man bør 
værne om og give videre til alle de kommende generationer. Person-
ligt har jeg planer om at gøre en stor indsats for lokale fællessangs-
arrangementer, og det har jeg planer om at fortsætte med i så lang 
tid, det overhovedet er mig muligt at stable fællessang på benene. 
Jeg ved med sikkerhed, at der er andre lokale ildsjæle, som også gør 
en kæmpe indsats for fællessangen, og er vi mange nok, bliver det jo 
forhåbentlig en kultur, der lever videre. Jeg håber, man synger mindst 
lige så meget om både 20, 50 og 100 år, og jeg tror på det af den simp-
le grund, at det gør os godt.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kan ikke tvinges igennem. Man kan ved enhver given lej-
lighed forsøge at arrangere fællessang, men er deltagerne ikke med 
på idéen, bliver det ikke den store og gode oplevelse, som det poten-
tielt kan blive. Fællessang forudsætter, at de, der deltager, går ind i 
det med et åbent sind og en positiv holdning, hvor man bidrager efter 
bedste evne. Det er ikke sikkert, man kan finde et ønske om dette 
hos alle personer, og i så fald står man  med en udfordring i den givne 
situation. Det er dog min overbevisning, at langt de fleste mennesker 
rigtig gerne vil have en fælles oplevelse med andre, og især hvis det 
giver mening for den enkelte.

En af de større faldgruber kan måske være, at man sætter ligheds-
tegn mellem den danske sangskat og fællessang. Altså at antage 
at vi alle skal synge præcist de samme sange, og det udelukkende 
er nogle nøje udvalgte sange, som bærer vores kulturarv. Fælles-
sang behøver på ingen måde at bygge udelukkende på den udvalgte 
samling af sange, der står noteret i eksempelvis Højskolesangbogen. 
Så til spørgsmålet om, hvorvidt der er nok diversitet og fornyelse af 
den danske sangskat, vil jeg umiddelbart svare ja. For den danske 
sangskat - eller måske rettere fællessang - er overalt: På legeplad-
sen, på efterskolerne og højskolerne, i kirkerne og forsamlingshuse-
ne, på sprogskolen, på TV og til familiefesterne. 

MUSIKSKOLELEDER, SKIVE MUSIKSKOLE 

Anja Brejner Højgaard
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Den danske sangskat er ikke facitlisten, når vi snakker om fælles-
sang. Det er et fundament, hvor der er plads til at gå i den retning, der 
matcher de deltagende personer. Man kan se et supergodt og tydeligt 
eksempel på dette ved at kigge på forskellige institutioner, eksem-
pelvis skoler, efterskoler eller kirker. Man tager nemlig ofte udgangs-
punkt i de samme sangbøger, men det er vidt forskelligt repertoire og 
sangvalg, der hitter fra sted til sted. Så skal fællessang leve, tror jeg 
det er vigtigt, man også giver plads til sange og et repertoire, der taler 
til mange forskellige grupper af mennesker. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Om 10-20 år håber jeg, alle har mulighed for at deltage i fællessang 
lige så ofte, man ønsker det. Jeg ønsker, der bliver arrangeret og 
afholdt fællessang, som bliver prioriteret og værnet om. Mit helt 
store ønske er, at der er en fælles accept af, vi kommer som forskelli-
ge personer og bidrager med det, vi nu kan, og der er plads til denne 
diversitet uden fordomme, og uden at nogle føler sig ekskluderet. Jeg 
ønsker faktisk, at fællessang er en naturlig del af alle folks hverdag 
(og ja - det er super ambitiøst og måske lidt vildt?)

 For at komme dertil tænker jeg, at man i langt højere grad end i dag 
skal have sat fokus på at synge i hverdagen, og hvordan vi får det 
gjort til noget naturligt og tilgængeligt. Dagplejere og pædagoger skal 
helt naturligt synge med de små børn, skolebørn skal synge hver dag 
i skolen. Det skal ikke bare være en aktivitet, man bliver udsat for i 
de få timer, der står musik på skemaet, og folk skal i det hele taget 
synge, når de mødes. Det kræver dog en gevaldig opgradering af sang 
og musik, og at vi prioriterer at uddanne folk, som kan synge, spille og 
formidle fællessang og musik til alle.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Syng-sammen-arrangement for børn og børnefamilier afholdt på 
musikskolen. Når fire generationer kan synge med på den samme 
sang og alle oplever glæden ved at synge sammen og være sammen i 
musikken. Det er ganske enestående at være vidne til, at alle er med 
- for deres egen skyld - og alle får noget ud af det på lige præcis dét 
niveau, hver enkelt befinder sig på. Helt konkret drejede det sig om 
Jeg ved en lærkerede, og jeg kan stadig få gåsehud af at tænke på, at 
man i lige præcis det øjeblik fik lov at være vidne til, hvad det vil sige 
at have en fælles sangskat.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Skuld gammel venskab rejn forgo. Jeg kan ikke synge sangen uden 
at tænke på min bedstefar og hans fortællinger om ungdommen, sø-
skendeflokken, han voksede op i, og livet på landet i en svunden tid. 
Der ligger for mit vedkommende uendeligt meget overleveret kultur 
og historie i denne sang. Ud over det synes jeg, der er noget uendeligt 
smukt i det sidste vers både tekstmæssigt, men i lige så høj grad i 
den gestus, at man stadig helt fysisk rækker hånden ud mod andre og 
giver hånd. ´Her er mi hånd, do gamle swend, ræk øwe og gi mæ dind. 
Hwor er æ skjøn å find en ven, en håj mist for læng, læng sind´.

I teksten genfinder man en ven, men synger du sangen med nye men-
nesker, du endnu ikke kender, er der faktisk potentielt mulighed for 
at komme til at tale sammen. For man har sunget sammen, oplevet 
fællesskabet sammen og helt fysisk rakt ud mod hinanden. Det er da 
smukt.
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Hvad betyder fællessang for dig? 

For mig er fællessang synonym med liv, ærlighed, tillid og ønsket om 
at turde samværet fremfor aleneheden. Målet er forbundethed, og 
fællessangen er redskabet. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessangen skaber øjeblikkelig samhørighed i vores samfund. I et 
samfund som det danske, hvor dét, vi samles om, er kultur-og sports-
begivenheder fremfor religion, spiller fællessangen er stor rolle. Det 
ligger i vores kulturarv, at fællessang kan opstå både i det private og 
offentlige rum, og vejen fra tavshed og til at samles om fællessang er 
kort og let genkendelig for danskerne. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… tør lægge paraderne ned og være hinanden nær. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessangen er let tilgængelig for alle i krisetider, hvor vi har brug 
for at samles - alle har stemmen lige ved hånden, det er gratis at 
åbne munden og synge med, det kræver ikke, man træner for at 
kunne være en del af fællesskabet, og når vi synger sammen, udløses 
tilknytningshormoner, der får os til at føle os forbundne. Fællessan-
gen bliver et værn mod fjenden - den giver os en følelse af ´os´ og 
´dem/den´. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, jeg tror vi fortsætter med at synge sammen, så længe biologien 
giver os stemmebånd til at udføre jobbet. Fællessangen har sit eget 
liv. Den kan opstå uden at være planlagt og komme i uendeligt mange 
former både som arrangementer, lejerbålssang, festsang, forenings-
sang og lign. og vil altid være her - mere eller mindre offentlig. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessangen, som vi kender den nu i 2021, er begrænset af repertoi-
ret. De sange, de fleste voksne danskere kender, stammer enten fra 
Højskolesangbogen eller fra dengang, hvor vi alle sammen lyttede til 
de samme radiokanaler/tv-kanaler og derfor havde samme referen-
ceramme. Det har vi ikke længere, og synger man fællessang med den 
yngre generation, kan det være svært at finde fællessange, alle ken-
der. Heldigvis (for den nuværende fællessangsform) har mange gået 
på efterskole eller højskole og derfra fået kendskab til de traditionel-
le højskolesange, men det begrænser stadig repertoiret betydeligt.

Og kommer du til Danmark fra et andet land, kræver fællessangen et 
helt andet repertoire end højskolesangene. Formålet med fællessang 
er at inkludere, og kender man ikke en eneste sang, kan man let føle 
sig ekskluderet. Der er et udviklingspotentiale i måden, vi professio-
nelle laver fællessang på. Jeg ønsker mig, at der i fællessangsarran-
gementer (planlagte) er et indbygget element af læring, der gør, at der 
er præcedens for at tage sange med, som ikke er så kendte, men som 
er gode til fællessang, og lære dem sammen med de kendte sange. 
Sådan at fællessangsarrangementer altid både er ´kom og syng med´ 
og ´gå-hjem-med-en -ny-sang-i-lommen´: På den måde kunne vi 
både viderebringe nye gode sange og samle flere mennesker uanset 
alder og sangkendskab. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg ønsker mig, at fællessang kan blive en integreret del af skole, ud-
dannelses- og arbejdslivet i meget højere grad, end det er nu. Ind med 
morgensangen i folkeskolerne med en musiklærer, der kan sørge for, at 
sangene ligger godt for børnenes stemmer, så de føler sig inkluderet og 
har lyst til at synge med. Frem med gymnasiekorene, der giver de unge 
en pause i hovedet og en følelse af at være en del af en gruppe og ikke 
ensomme. Mere fokus på hvordan simpel fællessang kan give gode 
relationer på arbejdspladsen og skabe et afvæbnende arbejdsklima. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har mange gang set, folk fælde en tåre, når vi synger fællessang, 
og hver gang bliver jeg lige berørt over, at det menneske netop har 
mærket følelsen frem for den logiske tanke.  

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

With a Little Help From My Friends, The Beatles. Stort set alle kender 
den uanset hvilket land, man kommer fra, og teksten er spot on til 
fællessang, ´jeg kan gøre det med hjælp fra mine venner.´

Gitte Degn

SANGERINDE  
OG FÆLLESSANG/KORLEDER  
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Samhørighed, nuvær, musikkens mangfoldige sprog

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

I et samfund med et øget præstationspres er der brug for rummelige 
inkluderende fællesskabende oplevelser, hvor individet kan tilside-
sættes og fællesskabet om en gøren gives plads i hverdagen.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… lytter mere til hinanden.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Når vi synger, mærker vi vores krop og sind. Når vi synger, får vi sat 
toner og ord på nogle tanker eller følelser, som ikke nødvendigvis er 
vores egne, men som vi kan relatere til. Det er ofte lettere, når man 
gør det (synger) sammen.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Kun hvis vi som borgere og musikliv værner om at bevare en fælles-
sangstradition.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det er vanskeligt at få alle folk med på et repertoire, som ikke er 
ekstremt folkeligt. Det er OK ikke at synge. Man kan ikke synge (synce) 
sammen på digitale platforme endnu. Fællessang handler om nærvær, 
nu og her på et fysisk sted og en biologisk sanselig fællesoplevelse.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kom-
mer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til 
for at nå derhen?

At den udøvende del af musiklivet bliver ved med at invitere publikum 
ind i det musikalske rum, hvor man som publikum også kan være 
udøvere eller være musikalsk deltagende. At man bevarer sang som 
en samlende faktor, når mange mennesker mødes. Der skal vedhol-
denhed og insisteren til.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Børns sangstemmer.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Tit er jeg glad af Carl Nielsen. Skønheden i det dualistiske ved både 
tekst og melodi samt sangbarheden. En sang som kan tolkes og for-
tolkes i mange retninger og stilarter.

MUSIK- OG KULTURSKOLELEDER,  
FORMAND MUSIK & UNGDOM, MUSIKER,  
STATENS KUNSTFOND

Mikkel Benn 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er for mig en bekræftelse af, at jeg er en del af et fæl-
lesskab, at jeg oplever et nærvær og en positiv relation med andre 
mennesker.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, i høj grad. Når vi synger sammen, er vi aldrig alene. Fællessang er 
fællesskab, og det er en forudsætning for et land i balance. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… er i stand til at løse de fleste udfordringer. Der bindes bånd på 
tværs af interesser og forskellige tilhørsforhold.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi vi har brug for at mærke et fællesskab. Når man er truet, har 
man brug for at føle, at man ikke er alene. Tryghed i en utryg tid bety-
der meget for de fleste mennesker.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, jeg tror at fællessangen rører noget helt fundamentalt i os 
mennesker. Det er en af de få muligheder, vi har for at styrke vores 
samhørighed på tværs af vore forskelligheder. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Tag den nye højskolesangbog som eksempel. Der er udskiftet over 
100 sange i forhold til den forrige udgave. Jeg er sikker på, vores 
sangtradition også fremadrettet kan rumme de forskelligheder i 
befolkningen, der er nu og i fremtiden. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg har et håb om, at vi kan forstærke fællessangen i de danske sko-
ler. Sange er ikke bare sange, de er kulturformidling og en mangfoldig 
måde at skabe viden og indsigt på. Jeg synes, vi er godt på vej til at 
forstærke vores sangtradition, og jeg fornemmer, at der er grobund 
for at fortsætte denne udvikling. Fællessangen forløser noget i os, 
som vi ikke finder andre steder. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

I forbindelse med 50-året for Danmarks befrielse var jeg til et ar-
rangement på et stadion i Lemvig, hvor jeg var sammen med mange, 
der havde oplevet befrielsen. Jeg fornemmede, hvor betydningsfuldt 
dette arrangement var, og hvor stor en del fællessangen havde. Det 
var sangen, der gjorde dagen stærk og betydningsfuld for deltagerne. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Jeg har mange favoritter, men God morgen lille land, som blev lavet 
i forbindelse med indvielsen af Storebæltsbroen, har en helt særlig 
betydning for mig. At bygge bro mellem mennesker både på det fysi-
ske, praktiske plan og på det menneskelige plan gør sangen meget 
aktuel ikke mindst i dag, hvor vi oplever, befolkningsgrupper fjerner 
sig fra hinanden.

MUSIKSKOLELEDER,  
LEMVIG MUSIKSKOLE 

Jan Lilholt 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang betyder for mig samhørighed, inkluderende fællesskaber 
og ikke mindst glæde og livsværdi.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er vigtigt, fordi sangen rører mennesker, sætter gang i 
de store følelser og give fællesskabsfølelse - man er en del af noget 
større, man bidrager til det store fælles. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der synger sam-
men ...

… knytter bånd.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi det giver en følelse af, vi holder sammen uanset. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg er sikker på, at sangen og dens betydning aldrig forgår.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det falder ikke alle naturligt at synge. Mennesker er forskellige, og 
der er masser af andre aktiviteter, som giver følelse af velvære og 
knytter bånd mellem mennesker. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

At flere får øjnene op for fællessangen gavnlige effekter. Vedholden-
hed og tålmodighed.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

En højtidelighed hvor sangen nærmest fik gåsehuden frem.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Du som har tændt millioner af stjerner, fordi den giver mig et væld af 
følelser.

LEDER MUSISK SKOLE KALUNDBORG 

Heidi Holme  
Bjerborg 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det er et af de steder, jeg finder mening og oplever et umiddelbart 
fællesskab.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja i høj grad. Det er dannende og identitetsskabende, og i krisetider 
har det været med til at samle os i en ytring om håb og/eller i en 
ikke-aggressiv protest 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… er et land hvor drømmene lever og der insisteres på et fællesskab 
på tværs af de skel der ellers måtte være

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I fællessangen bidrager vi både med vores egen stemme, samtidig 
med at vi finder ind i en fælles klang. På den måde giver vi os både 
individuelt og sammen tilkende i fællessangen. Den kræver ikke det 
formfuldendte, den kræver kun deltagelse og er dermed åben for alle. 
Man kan ikke slås, når man synger, det i sig selv gør, at sangen bærer 
på et håb om fredelig sameksistens og troen på en fremtid.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Det tror jeg - andet ville være for trist.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning?

For at være fællessang må fællessangen bevæge sig med sin tid. 
Det er således vigtigt, vi løbende får fx nye udgaver af Højskolesang-
bogen, der afspejler, ikke bare hvad det er vi kommer af, men også 
hvem vi er i dag. Historien hører med til at forstå sig selv som folk og 
danne sig til fremtiden, men uden fornyelse ville det blive musealt, og 
flere og flere ville ikke kunne genkende sig selv og deres liv i sangen. 
Selvfølgelig er der meget fællessangen ikke kan, men det skal den 
jo heller ikke. Det, fællessangen kan, er at give glæde, tilføre ånd og 
dannelse og give en oplevelse af i fællesskab at løfte sin stemme og 
stå sammen.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kom-
mer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til 
for at nå derhen?

Det kunne være fantastisk, hvis det i endnu højere grad kom til at 
kendetegne os som samfund, at vi er dem, der synger. For at det kan 
ske, skal fællessangen tilbage som en fast del af livet fra barn til 
voksen. Der synges heldigvis i vuggestuer og børnehaver, men i skolen 
halter det bagud. Det skal være en del af skolegangen, at der synges. 
Ligesom det også i langt højere grad kunne være en del af arbejdsli-
vet, at der synges. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Det, der lige nu står stærkest, er oplevelsen af, hvad det gjorde ved 
os, da vi pludselig ikke kunne synge pga. covid-19. Det oplevede jeg 
særligt i mit arbejde som præst. Den trøst og glæde, der er i at synge 
sammen, manglede vi, og det var svært ikke mindst ved bisættelser 
og begravelser. Af det vi måtte undvære liturgisk under covid-19 er 
det også sangen, som menigheden har sagt, de savnede mest.

FORMAND FOR FUK (FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR),  
PRÆST VED LINDEVANG KIRKE

Christiane Gammeltoft-Hansen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er for mig et uforpligtende fælles-
skab. Så enkelt kan det i virkeligheden siges. 
Det er en måde at være sammen på. Fælles-
sang er et sundt pusterum, hvor vi har fokus 
på ´vores fælles´, hvad enten det er vores kul-
turarv, at dyrke vores hobby eller at fornem-
me hinanden og trække vejret sammen. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som 
det danske? 

Fællessang har en enorm betydning for et 
relativt lille samfund som det danske. Måske 
i endnu højere grad, fordi vi bor i et lille land 
med få mennesker set i forhold til verden. 
Fællessangen har stor symbolsk værdi for 
os - vi bruger fællessangen ved højtider, 
markeringer og fester og ikke mindst ved 
store sportsbegivenheder. Fællessangen er 
i den grad med til at fortælle historierne og 
bringe dem videre til kommende generatio-
ner og minde os om, hvor vi kommer fra. Det 
er de gode melodier og sange, som får os 
til at huske teksten. Uden den gode melodi 
og muligheden for at synge sammen, ville 
mange tekster være gået tabt. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi 
tættere sammen gennem alsangen. Det 
samme skete under Corona i 2020-2021, 
hvor fællessangen også fik en historisk 
opblomstring. Hvorfor tror du, at fælles-
sangen har været - og stadig er - en måde 
at samles på i krisetider? 

Jeg tror, at fællessangen er med til at samle 
os helt generelt. Både når det går godt, og 
når vi oplever modstand.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen sam-
lede danskerne under besættelsen i 1940. 
Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget 
som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja da. Naturligvis synger vi også i 2040. For-
håbentligt også i 3040. Stemmen er jo vores 
helt naturlige instrument, som vi kan bruge 
sammen. Dette har mennesker formentlig 
gjort i flere tusinde år. Givetvis ændrer san-

gene og repertoiret sig - musikken ændrer 
karakter. Men det betyder måske ikke det 
store. Det vigtige er, at vi oplever et fælles-
skab og en glæde ved at synge sammen. Mon 
ikke det fortsætter i fremtiden? 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine 
kritiske og konstruktive briller på: Hvilke 
faldgruber ser du? Er der særlige udfor-
dringer eller udviklingspotentiale? Kan og/
eller skal alle være en del af sangfælles-
skabet? Er der nok diversitet og fornyelse 
i den danske sangskat til at repræsentere 
og favne alle dele af en mangfoldig dansk 
befolkning? 

Spørgsmålet er spøjst. Der er så meget, 
fællessang ikke kan. Men det er sådan set 
også irrelevant i den forstand, at fællessang 
jo blot skal bringe os sammen her og nu 
- bringe os sammen om det vi kommer fra - 
bringe os sammen i fremtiden. I min optik er 
det ganske uproblematisk, at tekster og me-
lodier ændrer karakter. Måske begynder vi i 
langt højere grad at synge sammen på andre 
sprog. Vi favner diversiteten på nye måder. 
Vi flytter og bevæger os. Men i virkeligheden 
er vi jo fortsat sammen om fællessangen, 
hvilket netop er det, som er det centrale. 

I virkeligheden vil jeg kun bifalde, hvis 
en mangfoldig dansk befolkning føler sig 
inkluderet og inviteret til at synge sammen. 
Fællessangen er for os alle uanset baggrund 
og orientering. 

Hvordan drømmer du om, at den danske 
fællessang-kultur kommer til at udvikle sig 
hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der 
til for at nå derhen?

Min vision for sang, kor og fællessang er, 
at vi i højere grad anerkender, at sang kan 
mere end at være en hobby eller en fritids-
beskæftigelse. Sang lærer os at samarbejde, 
at udvikle os som empatiske mennesker, 
hvor fokus er på hinanden fremfor individet. 
Det styrker vores kreative evner, det lærer 
os at tænke abstrakt. Det danner, uddanner 
og udvikler os på flere parametre. Derfor 
er det min store drøm, at sang, fællessang 

og kor bliver anerkendt som mere end en 
fritidsbeskæftigelse. Lad os få musikken ind 
i vuggestuer, i børnehaver og på skoler i de 
kommende år.  

Beskriv et minde, en situation eller per-
sonlig oplevelse, hvor fællessang gjorde et 
særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg har haft mange gode oplevelser med 
sang. Det bliver svært at svare på dette 
spørgsmål. Jeg har dog et nyligt minde, som 
gjorde et stort indtryk på mig, og som kun 
er sket for nylig. Via mit arbejde blev jeg 
kontaktet af en journalist fra The Guardi-
an i England, som var nysgerrig på vores 
sangcertificerede børnehaver. Jeg inviterede 
ham med ud i en institution i Roskilde, som 
er certificeret Sangglad Børnehave. Her 
oplevede vi noget ganske magisk og særligt. 
Nemlig at synge sammen med hele instituti-
onen dvs. 50 børn fordelt fra vuggestuebørn 
til de ældste børnehavebørn. 

At fornemme 50 meget små børn være 
optaget af sangen og at være ´på´ og trække 
vejret samtidig var en helt speciel og unik 
oplevelse. Når jeg nævner dette, kommer det 
jo til at lyde helt banalt. Men at fornemme 
den umiddelbarhed, den glæde og gejst, som 
sangen i denne sammenhæng bringer, efter-
lader et helt særligt aftryk i hukommelsen. 
Af en eller anden mærkværdig årsag fik jeg 
tårer i øjnene ved denne lejlighed. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessange-
gnet sang - og den skal være helt særlig 
for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

Underlige aftenlufte - teksten kan noget helt 
særligt og det samme med musikken af Carl 
Nielsen. Der er noget, der rammer dybt ind i 
forhold til netop denne sang. Noget som er 
svært at beskrive med ord. Jeg sang netop 
denne helt enkle sang til min afgangseksamen 
på musikkonservatoriet, og derfor har den en 
helt særlig betydning for mig personligt.

PROFESSIONEL KORSANGER  
OG ADM. LEDER AF SANGKRAFTCENTRET ROSKILDE SYNGER

Jacob Heide Madsen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

For mig at se giver vores nationale sangskat uden sammenligning 
det mest præcise og nuancerede billede af, hvad det vil sige at være 
dansk. I fællessangen går den danske stolthed og selvironi for ek-
sempel smukt hånd i hånd, og det holder den danske folkesjæl i live.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Evolutionsbiologiske teorier om, hvorfor vi synger og spiller musik 
sammen, påstår blandt andet, at fælles musikudøvelse er en effektiv 
måde at skabe fællesskabsfølelse i store grupper af mennesker. Det-
te var muligvis en fordel, når man skulle samarbejde om jagten eller 
gå i krig imod nabostammen. I en moderne tid med tiltagende glo-
balisering og store kriser, som kalder på internationalt samarbejde, 
er der hårdt brug for sådanne værktøjer. Heldigvis sætter moderne 
informationsteknologi næsten ingen øvre grænser for størrelsen på 
de fællesskaber, som sang og musik kan hjælpe med at fremme.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… forstår, hvor de kommer fra, og hvor de er på vej hen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Vores internationale forskning viser, at musikalske aktiviteter i hjem-
met - såsom fællessang - hjalp mere end halvdelen af befolkningen 
med at klare sig psykologisk igennem coronakrisen. De, som var 
triste, fandt trøst i at lytte til musik, og de, som var mere optimistisk 
stemte, brugte musikudøvelse som en kærkommen erstatning for de 
sociale fællesskaber, som nedlukningen havde lagt låg på. Ved at for-
dybe sig i musik og synge sammen opnåede danskerne således både 
individuel modstandskraft og kollektiv sammenhængskraft.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg håber på, at fællessangens genopblomstring herhjemme slet ikke 
har nået sit højdepunkt endnu. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive briller på: 
Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer eller udviklings-
potentiale? Kan og/eller skal alle være en del af sangfællesskabet? Er 
der nok diversitet og fornyelse i den danske sangskat til at repræsen-
tere og favne alle dele af en mangfoldig dansk befolkning? 

Vi må erkende, at fællessangens evne til at skabe fællesskaber er et 
tveægget sværd. Der er altid en risiko for, at nogen føler sig udeluk-
ket, når man samles om det, man allerede har til fælles. Det er vigtigt, 
at vi sikrer os, at fællessang forbliver et inkluderende foretagende 
og aldrig bliver ekskluderende. Det kan gøres gennem en vis grad 
af repertoirefornyelse, men man skal også prøve at gøre en aktiv 
indsats for at dele og formidle vores eksisterende repertoire og vores 
eksisterende praksisser med nytilflyttere og nye generationer. Og de 
føler sig først for alvor inkluderet, når de også får lov at bidrage til 
fællesskabet.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber på en større forståelse blandt politikere og andre magtha-
vere for, at sang og musik ikke bare er unødvendigt krymmel på sam-
fundskagen, men snarere er en vigtig del af de stærke lagkagebunde, 
der holder det hele sammen. Jeg håber på, at fællessang prioriteres 
højere i skolen samt i mange andre sammenhænge, hvor vi mødes 
om de vigtige begivenheder i livet. Det kræver en aktiv indsats, hvis vi 
skal bibeholde et fælles repertoire, som de fleste borgere på tværs af 
samfundslag og generationer alle kender til.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

I forbindelse med højtider såsom jul og sankthans uden for landets 
grænser, har fællessang med andre udlandsdanskere nogle gange 
givet en særlig varm følelse af tryghed og hjemhørighed.

MUSIKFORSKER,  
AARHUS UNIVERSITET

Niels Chr.  
Hansen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er en del af mit DNA. Jeg har mødt det i mine bedstefor-
ældres ydmyge stue i Vestjylland, hvor vi sang fra Hjemlandstonerne, 
hvor min bedstemor spillede på trædeorgel til. I Folkeskolen hver 
morgen i den lille by Ansager, hvor jeg er vokset op. På Gymnasiet. I 
koret, jeg gik i, hvor vi sang fællessang på busturene gennem Europa, 
når vi skulle optræde. I mine forældres hjem. Til jul. Ved familiefe-
sterne. På Testrup Højskole, hvor jeg gik. Ved bålet med en flot gamle 
venner på telttur. Det er en værdi, jeg har forsøgt at give videre til 
mine egne børn. Ikke at de helt sætter pris på det endnu, men det tror 
jeg, de kommer til. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Det mener jeg bestemt. At synge sammen kan skabe åndelighed. 
Forstået på den måde, at det løfter vores blik, vi når ud over os selv 
og mærker de andre. Det er ikke blevet mindre vigtigt i et samfund, 
hvor meget kulturforbrug er blevet mere individualiseret. Fællessang 
forbinder mennesker på tværs af politiske holdninger og uenigheder. 
Sange er identitetsskabende. 

Det er ofte sangene, vi husker, når vi f.eks. mødes med vores gamle 
venner, familie eller højskolehold. Derfor er det også bekymrende, at 
der mangler musikuddannede undervisere i Folkeskolen. Det er min 
oplevelse, at det er meget personbåret, om der er fællessang i skoler-
ne. Det er en værdi, der ikke er givet fremadrettet, tror jeg. Nogle skal 
insistere på, at vi skal synge sammen. Ellers glemmer vi det. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der synger sam-
men ...

… har svære ved at opretholde uenighed og konflikter.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessangen går på tværs af alle skel, der ellers opretholdes i et 
samfund. Det er musikkens helt unikke kraft. Det er et stærkt våben. 
Sangen skaber fælles identitet og samhørighed. Den kan sætte et 
spor. Måske for altid. Måske bare i de tre minutter sangen synges. Et 
uforpligtende fællesskab. Uden efterfølgende spørgeskemaer eller 
pop up beskeder på telefonen. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under 
besættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror ikke, man må tage fællessangen for givet. Det er en aktivitet, 
der skal dyrkes gennem skoler, foreninger osv. Nye fællessange, der 
er relevante for vores samtid, skal komme til. Musiklærere skal kunne 
spille til. Der er en fødekæde, og plejes den ikke, er der så meget 
andet. Vi skal også motionere. Se serier. Spille spil. Alt muligt som vi 
kan gøre uden at mødes fysisk, så glemmer vi at kigge op. Jeg håber 
bestemt, at vi stadig synger fællessang i 2040. Forhåbentlig også på 
nye måder som endnu ikke er tænkt. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det er jo klart udfordringen, at sangskatten skal fornyes. Virker san-
gene ikke meningsfulde på unge generationer, dropper de det bare. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kom-
mer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til 
for at nå derhen?

Jeg synes den nye Højskolesangbogen sætter en flot kurs. Inviterer 
nye og mere mangfoldige grupper ind. Flere fællessange om det 
moderne liv. Modige fællessange om de svære ting. Færre skønma-
lerier. Flere kvindelige komponister og tekstforfattere. Så sangbogen 
afspejler det liv, vi lever. Det oplever jeg som forudsætningen for, 
vi stadig har lyst til at synge sammen. At det opleves relevant. Jeg 
har det ydmyge ønske for fællessangen i Danmark, at den indleder 
enhver morgen i den danske Folkeskole. Så nye generationer vokser 
op med et forhold til fællessang og et bredt kendskab til den danske 
sangskat. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Tit er jeg glad. B.S. Ingemann. Den rummer for mig at se de her dob-
belte følelser. Sorgen og glæden, dur og mol og deres forbundethed. 
Carl Nielsens melodi er meget smuk.

SANGER  
OG SANGSKRIVER

Kristina Holgersen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællesskab, glæde og samhørighed.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ubetinget. Når man synger sammen, synger man sig sammen. Alle 
typer af skel udviskes og erstattes af fællesskab.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der synger 
sammen ...

… synger sig sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi Højskolesangbogen er os, og fordi den skaber det fællesskab, 
der gør en forskel, når vi er under pres.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under 
besættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig 
synger fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 
2021)? 

Jeg tror det ikke. Jeg ved det. Tjek f.eks. salgstallet for den 19. 
udgave. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den dan-
ske sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfol-
dig dansk befolkning? 

Fællessang kan ikke overvurderes.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur 
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg har ikke langsigtede drømme om nogen fællessangkultur. Jeg 
insisterer i stedet på at synge sammen, når det er muligt - i dag og i 
morgen - så kommer kulturen helt af sig selv.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Da 1860 mennesker sang sammen i DGI Huset Vejle i februar 2020. 
14 dage senere lukkede Danmark ned. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og 
hvorfor?

The Parting Glass (skotsk folkemelodi). Fordi den omhandler 
længsel, kærlighed og fællesskab og samtidig er iklædt en af de 
smukkeste melodier. Den skal spilles den dag, jeg skal herfra.

DIREKTØR, DGI HUSET, VEJLE 

Roland  
Christiansen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er en unik måde at være mennesker sammen på. Fælles-
sang kan give en umiddelbar følelse af samhørighed og fremkalde 
glæde og kærlighed i rummet. Også selvom det er mennesker, man 
ikke kender. Fællessang er en bekræftelse af minder, identitet, histo-
rie og ophav. Fællessang kan fremkalde mange følelser, fx gøre mig 
glad i låget, vemodig eller varm om hjertet. I fællessang kan jeg føle, 
at fællesskabet bærer mig.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang kan, som intet andet, binde mennesker sammen. Det er 
universelt og aktuelt altid i Danmark såvel som alle andre samfund. 
Når vi synger det samme og sammen, synkroniserer vi, der skabes fø-
lelsesmæssige bånd og empati mellem os. Sang er så stærkt, at man 
fx kan fortrænge konflikter, så de bliver sat på standby mens vi syn-
ger sammen. Fx juleaften under 1. verdenskrig i 1914  hvor soldater 
holdt våbenhvile og sang Stille Nacht sammen med fjenden. Sange 
kan være med til at skabe eller bekræfte fælles identitet og kultur i 
både små og store forsamlinger, lokalt og på nationalt plan.  

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… hører sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I krisetider, som vi alle erfarede under Corona, oplevede vi at vores liv 
blev ændret markant af noget udefra, som vi ikke kunne kontrollere. 
En magtesløshed vi som mennesker ikke er vant til. Vi blev tvunget 
til at ændre vores adfærd fra at leve som sociale væsener til at leve 
i  isolation. Her skyllede fællessangen ind over landet som en mental 
redning, hvor vi kunne samles (hver for sig) at bekræfte fællesska-
bet gennem musikken. Her kunne vi sammen give udtryk for vores 
magtesløshed, savn og glæde i musikken. Håb og lys kom ind i de 
mange menneskers stuer, og udenfor på fx plejehjem sang folk for de 
ældre isolerede mennesker. Vi brugte sangen som et åndeligt redskab 
til at komme igennem den svære tid. Fællessangen blev vores nye 
kommunikationsform og en stærk bekræftelse og et symbol på. at vi 
er mennesker, hvis fællesskab er uundværligt for vores eksistens og 
trivsel.
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I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Vi har haft en revival omkring fællessang i 2020. Men vi bør efter min 
mening i Danmark prioritere at synge meget mere, end vi gør i dag. 
Jeg tror, det vil kræve langsigtede og vedholdende initiativer blandt 
de mange eksisterende aktører, der i dag arbejder for at styrke san-
gen og fællessangen. Jeg mener også, at sangen skal ind i skolerne og 
daginstitutionerne og prioriteres på linje med andre skolefag. 

For at have en mangfoldig fællessangskultur vil det samtidig kræve, 
at de mange både små og store aktører bliver mere synlige, og ikke 
mindst at fonde og politikere får øje på mangfoldighedens nødven-
dighed. Hvis politikere, fonde og organisationer i Danmark formår 
at prioritere sangen højt og samtidig rumme mangfoldigheden af 
aktører, der arbejder for at styrke sangen, kunne jeg godt tro, mange 
flere vil synge meget mere i 2040, end vi gør i dag.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kan ikke altid samle. Ikke alle er opmærksomme på san-
gens kraft. Den kan bruges på mange måder, og den kan også være 
ekskluderende. Fællessang har haft en stor revival under Corona hos 
de mange tusindvis af mennesker, der har sunget. Men der er måske 
endnu flere mennesker, der ikke har været en del af ´fællessangs-
festen´, som føler sig udenfor det fællesskab. Vi har brug for den 
danske sangskat, men den kan efter min mening ikke stå alene, og 
der burde være en større diversitet. Hvis mange flere mennesker fra 
de var helt små, havde sang kontinuerligt som en del af hverdagen, 
tror jeg, vi ville have en større diversitet og et bredere repertoire i den 
danske sangskat.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at alle mennesker skal føle at sang er en naturlig 
del af det at være menneske. At alle børn synger, fra de er helt små og 
op gennem opvæksten. At X Factor forsvinder, og at vi fra en ny, ind-
dragende og inspirerende elitesangkultur og breddesangkultur kan 
være med til at præge det generelle konkurrencefokuserede samfund 
mod en mere inkluderende tankegang og menneskesyn. 

For at opnå det skal der ske mange ting. Her et par få bud på tiltag: 
Bl.a. skal korlederuddannelser markant opprioriteres og pædagogik-
ken gentænkes med stort fokus på mennesket. Der skal være sang i 
alle daginstitutioner og skoler som en integreret del af dagligdagen. 
Det vil kræve særlige sang/korfaglig uddannede medarbejdere i 
institutionerne. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Der er flere situationer, jeg kunne nævne, men jeg vil her fremhæve 
juleaften i kirken. Juleaften er hele byen i kirke, og den dag kan det 
opleves, som om byens borgere aldrig har gjort andet end at synge 
fællessang.  

INITIATIVTAGER OG PROJEKTLEDER AF ALLE KAN SYNGE,  
NÆSTFORMAND I FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR, 
BESTYRELSESMEDLEM I BØRNEKORAKADEMIET,  
ORGANIST, PIANIST OG KORLEDER

Anne-Kari Ferenczi
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Hvad betyder fællessang for dig?

En hyldest til fællesskabet.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Det er vigtigt for alle. Sang er et sprog, der når langt ud over, hvad 
talte sprog kan.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… bliver sammen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Det er netop en måde at styrke og hylde fællesskabet.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Det vil aldrig stoppe. Dels er fællessang noget, der har været i vores 
land og kultur meget længe, dels har vi nu åbnet dørene for denne 
tradition for en masse nye/nyere landsmænd og kvinder.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive briller på: 
Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer eller udviklings-
potentiale? Kan og/eller skal alle være en del af sangfællesskabet? Er 
der nok diversitet og fornyelse i den danske sangskat til at repræsen-
tere og favne alle dele af en mangfoldig dansk befolkning? Her må du 
gerne være modig og ærlig.

Tja, fællessang kan jo ikke tvinge folk til noget, men det er vel heller 
ikke meningen. Ideen er at inspirere og invitere. Med oversættelser til 
mange sprog byder vi en masse velkommen, som nok ellers ikke føler 
sig ´indenfor´.  

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur 
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg ser meget gerne, at de sangere og oversættere, der har været 
en del af projektet, bliver ved med at bære sangene ud blandt deres 
sprogfæller og måske inkluderer flere sange. Desuden må det meget 
gerne også gå den anden vej, således at ´deres´ sange meget mere 
bliver ´vores´ sange. Vi skal blive ved med at inkludere disse sangere 
og oversættere i fællessangen. De skal opleve at kunne inkludere de-
res sprog og kulturfæller, at vi alle vil fællesskabet. Lave flere sange 
og blive bedre til at udbrede dem over hele landet.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig.

Mit første minde er den scene fra filmen Casablanca, hvor alle, bort-
set fra nazisterne, synger med på La Marsellaise og totalt udraderer 
tyskerne med sang. I Alsang har det været at høre Jutlandia sunget 
på arabisk, spansk, kinesisk etc. Det understregede totalt, at vi kan 
være fælles om kulturelle udfoldelser, at fællesskabet kan blomstre i 
en sang.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Se ovenfor - Jutlandia på mange sprog har været så fedt. I øjeblikket 
arbejder jeg med en korudgave af en gammel arabisk sang kendt 
blandt muslimer overalt, nu sunget på ni sprog, fra muslimske lande. 
Fælles sang er godt og kan adapteres til alle slags sange og sprog. 
Man skal bare ville fællesskabet. 

KULTURFORMIDLER,  
ARRANGØR OG AKTIVIST

Annette Bellaoui
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Hvad betyder fællessang for dig?  

Fællessang er et fælles åndedræt. Det binder os sammen på tværs af 
politiske overbevisninger, tro og kultur. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

JA! Vores store danske sangskat giver os en fælles referenceramme. 
Se blot på fællessang i Parken ved afsyngelse af nationalsangen eller 
ved bålet til Sct. Hans. Der mødes vi mellem himmel og jord og synger 
om de store eksistentielle spørgsmål i vores liv - sammen. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

bliver gladere!

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi fællessangen sætter mange sanser i gang - vores krop kommer 
i spil. Vi trækker vejret, vi laver lyde, vi lytter til andre, vi ser de andre, 
vi oplever poesi og musik. Det berører os simpelthen, og vi bliver sår-
bare og tillidsfulde. Og det er der brug for altid - men især i krisetider. 

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, det tror jeg ikke, vi slipper. Men det kræver vedholdende indsats 
for at få morgensangen tilbage i flere skoler og på arbejdspladser. Det 
kræver arrangementer a la Alsang og fokus fra kulturfolk, fonde og po-
litikere. I kirken vil fællessangen også fortsætte, og der er mange initi-
ativer med nye salmer og eksperimenter med musik allerede i gang. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning?

Fællessang er ofte for de i forvejen indviede. Hvis ikke man er op-
mærksom på at sætte tonen i et leje, hvor almindelige mennesker kan 
være med, sætter man mange af. Hvis man i alle fællessangssam-
menhænge forudsætter, at deltagerne kan sangen i forvejen bliver 
det ekskluderende. Derfor: Hav mod - og tid - til at indstudere sange/
salmer ved foredrag/i kirken/skolen/arbejdspladsen. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber - nok ikke overraskende - at der bliver mere fællessang. At 
vi uddanner personale i børneinstitutioner endnu bedre til at synge 
med børnene og følger op i skolen og på uddannelsesinstitutioner. 
Månedens sang kunne lanceres - en sang, man synger i hele landet 
den måned, så ung og gammel pludselig øver og kan den samme sang 
på samme tidspunkt. Fulgt op af en stor koncert med årets sange/
sangaftner ud over landet/skoleprojekter etc. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

På turné i Finland med Radioens Pigekor i 1990 sang vi den finske na-
tionalsang sammen med 15-20 kor fra hele verden. Ganske få forstod 
et pluk af teksten, men klangen var stor og det var en følelse af at 
trække vejret sammen med hele verden. Det var ganske særligt!

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor? 

Den er helt sikkert ikke helt særlig for mig - men ”Se, nu stiger solen” 
er en salme, som jeg har sunget til dåb, bryllup og begravelse, til mor-
gensang, om bålet, ved dødsleje, på arbejdspladsen og alle mulige 
steder. Den rummer det hele. 

FORLAGSCHEF  
PÅ BIBELSELSKABETS FORLAG

Lisbeth  
Elkjær Øland
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang for mig betyder først og fremmest fællesskab. Et umid-
delbart møde igennem sangen og musikkens sprog, som er universelt 
og kan samle på tværs af alder, sprog, nationalitet, ståsteder etc. Når 
man løfter sin stemme sammen med andre, åbner man for en større 
forståelse af hinanden. Og hvis det klinger rigtig godt, kan det også 
være en kunstnerisk oplevelse, men det er ikke nødvendigvis målet 
med fællessangen. For mig er det ganske simpelt noget, der samler. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Jeg tror, det er vigtigt for alle samfund og ikke i særlig grad for det 
danske. Men måske har vi alligevel en særlig grund til at sætte fokus 
på fællessang. Det er som om, vi har glemt, at alle mennesker kan 
synge, og at det ovenikøbet er helt naturligt. Ingen stiller spørgsmåls-
tegn ved, at alle skolebørn kan f.eks. sparke til en bold, men der er 
måske en holdning til, at musik og sang er lidt elitært og noget, man 
skal have et særligt talent for. Men alle mennesker er musiske men-
nesker, og det kan fællessang måske hjælpe med til at vi genopdager.  

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… beriges med et lidt større perspektiv og et lidt mildere blik på men-
nesker og verden omkring dem.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Jeg tror, fællessangen er en måde, hvorpå man mærker, at de andre 
også er der, at man ikke er alene, og at vi er sammen i denne her 
umulige situation. Alle de følelser, der er svære at udtrykke, bliver 
udtrykt gennem sangen, og både tekst og musik kan skabe mening i 
kaos. Skyggesiden er, at fællessangen på den måde også kan bruges 
til at lukke fællesskabet for dem udenfor og måske ovenikøbet styrke 
hadet til en fælles fjende. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror altid, der vil være fællessang også i 2040, men det er klart, at 
vi ikke har de samme fælles referencer som før i tiden, og at verden 
er mere fragmenteret. Så hvilke sange er det lige, vi skal synge, hvis 
vi ikke kender de samme børnesange eller har stået på højskolen 
og sunget fra Højskolesangbogen? Her har den danske folkeskole 
(endnu) en kæmpe opgave, for det er her, vores børn skal udvikles og 
dannes til medborgere, som også kan synge de samme sange og kan 
se værdien i det. Den opgave vil musik- og kulturskolerne helt sikkert 
gerne hjælpe folkeskolerne med. 

SANGER OG LEDER AF MUSIKHØJSKOLEN,  
FREDERIKSBERG MUSIK- OG KULTURSKOLE

Clara Vuust
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Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Hver gang, man opbygger et fællesskab, laver en forening eller noget 
af det, vi danskere er så gode til, vil der altid være nogen, der står 
udenfor det fællesskab. Fællessang kan på den måde også udelukke 
en masse mennesker fra fællesskabet, hvis ikke vi er opmærksomme 
på det. Man må i mine øjne gerne synge om ´en ung blond pig, men 
det er vigtigt at anerkende, at der er behov for en stor mangfoldig-
hed af sange i vores fællessangsrepertoire, som mange mennesker 
kan spejle sig i. Det omvendte ville da være kedeligt. Heldigvis er der 
sket en del de sidste par år - ikke mindst med udgivelsen af den nye 
højskolesangbog.  

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at det igen bliver en helt naturlig del af vores liv og 
hverdag at synge. Og dermed også mere naturligt at synge sammen. 
Synge sammen til højtider, i bilen, mens vi laver mad, i skolen og 
rundt om lejrbålet. Vi kan f.eks. begynde med, at pædagog- og lærer-
studerende får mere mulighed for at fordybe sig i sang og musik på 
deres uddannelser. Det er heldigvis i gang få steder, efter der i mange 

år er blevet skåret ind til benet. Det kan mærkes i dagtilbud og skoler, 
at musik og sang ikke altid får den centrale plads som dannelses-
anledning og kulturel og social lim, som ellers ligger lige for. Det er 
et løft, der skal til, hvis vi skal udvikle fællessangen over de næste 
10 - 20 år. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Der er mange at vælge imellem, men et af mine meget glade minder 
omkring fællessang var, da jeg begyndte på et gymnasium, hvor der 
var en kæmpe sangtradition og pludselig at være omgivet af menne-
sker, der sang sammen hele tiden var så fantastisk. Det var den der 
fornemmelse af, at vi havde noget sammen, og taget bare kunne løfte 
sig i koncertsalen til en morgensamling. Mine børn går på den samme 
skole nu, og jeg ser, at de oplever det samme. Det er skønt. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Det er hvidt herude. Fordi den har en skøn melodi og en smuk tekst 
fuld af længsel og melankoli - noget af mit yndlingsstof i sange. Så er 
det en årstidssang, og dem elsker jeg.    
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Samhørighed. Varme. Tilhørsforhold. Ritualer. At kunne udtrykke fø-
lelser fra sorg til glæde i fællesskab gennem sang og føle sig som en 
del af en større helhed. At mærke at man både har vinger og rødder. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja. Det er vigtigt at have en fælles referenceramme, noget vi kan gen-
kende både i og udenfor os selv - eksistentielt, historisk, kulturelt.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der 
synger sammen ...

…er et folk, der står sammen, er inkluderende og tager vare på hinan-
den.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I krisetider har man i særlig grad brug for at mærke jorden under sig, 
mærke at man har et ståsted og at man ikke er alene.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, det tror jeg. Fællessangen er i opblomstring, og den utrygge 
fremtid (klima, pandemier etc.) gør ikke behøvet for at synge sammen 
mindre.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive briller på: 
Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer eller udviklings-
potentiale? Kan og/eller skal alle være en del af sangfællesskabet? Er 
der nok diversitet og fornyelse i den danske sangskat til at repræsen-
tere og favne alle dele af en mangfoldig dansk befolkning? 

Jeg ser ikke noget, som fællessangen ikke kan. Alle har en stemme, 

og alle kan være med uanset hudfarve, alder, social status, kultur 
etc. Jeg mener også, at der er en smuk diversitet i det, vi kalder den 
danske sangskat, som til stadighed udvides og fornyes, og som stille 
og roligt bliver mere og mere inkluderende.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Vi skal synge mere sammen i skolerne, i børnehaverne, på arbejds-
pladserne, på institutionerne, i hjemmene etc. Og vi skal have et stort 
fælles repertoire at trække på.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor fæl-
lessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

1-års mindehøjtideligheden for 11. september på Rådhuspladsen i 
København. Vi stod side om side, delte sangblad uden at ane hvem 
hinanden var, men vi var sammen i et fælles udtryk for at mindes de 
omkomne, vi trak vejret sammen, vi åndede sammen.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være 
helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Dejlig er jorden. Den rolige rytme og sekvenserede melodiopbygning 
kombineret med den smukkeste tekst om at ´slægt skal følge slæg-
ters gang´.

PROFESSOR EMERITUS

Inge Marstal
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Varme, fællesskab, glæde. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

At synge sammen er at høre sammen - siger vel det hele. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… mærker hinanden og beriger hinanden. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessang er samhørighed. 

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Ja, for samhørighed er et grundbehov, der vil være til alle tider.  

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Kan ikke fjerne forskelle hvorfra man kommer, det og den man er eller 
behov for debat og diskussion. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

At alle skoler og institutioner, møder og fester fortsat har fællessan-
gen som centralt grundelement. At der synges, og at der er nogen, der 
synger for og tilrettelægger.  

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Til min fars begravelse, mine børns konfirmation og eget bryllup. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Du som har tændt millioner af stjerner. Teksten og melodien.

KULTURSKOLELEDER  
MARIAGERFJORD KULTURSKOLE

Finn Elias Svit
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang fremmer glæden ved musik og poesi og giver samtidig en 
følelse af samhørighed og en følelse af at høre til.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Netop fordi fællessang giver en følelse af samhørighed, er det vigtigt 
for et samfund at dyrke den - også med henblik på at få et forhold til 
den fælles kultur, der ligger i sangene.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… skaber samhørighed og hermed tillid menneskene imellem.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Ved at dyrke sangen isammen med andre og dermed styrke fælles-
skabet nedtones det, der truer - krig og pandemier.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror ikke bare, der sker automatisk. Vi skal værne om og dyrke 
traditionen fortløbende.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive briller på: 
Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer eller udviklings-
potentiale? Kan og/eller skal alle være en del af sangfællesskabet? Er 
der nok diversitet og fornyelse i den danske sangskat til at repræsen-
tere og favne alle dele af en mangfoldig dansk befolkning? 

I Kulturelle samråd i Danmark har vi arbejdet med et internationalt 
projekt om inklusion i kulturlivet, og det viser, at vi i de kulturelle 
foreninger ikke er så gode til at inkluderer mennesker, der ikke delta-
ger: Unge, ældre, indvandrere, børn, der ikke er vokset op med kultur, 
mindrebemidlede osv. Det skal vi blive bedre til, så alle kan få del i 
kulturelle oplevelser og fællesskabet.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Det ville være dejligt, hvis fællessangen kunne udbredes endnu mere. 
Og som tidligere sagt: Vi skal blive bedre til at inkludere flere i kultu-
relle oplevelser og fællesskabet. Giv de kulturelle foreninger støtte 
til arbejdet med at udbrede deltagelsen. Den støtte har de allerede 
inden for idrætten. Den burde også være til stede i kulturorganisati-
onerne.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Det må være fællessangen på min mors plejehjem. Hun boede på 
en afdeling for demente og kunne ikke huske mange ting og ikke 
genkende personer. Men til fællessangsdagene sang hun alle sange 
og alle vers udenad helt fejlfrit. Og glæden strålede ud af øjnene på 
hende. Den danske sangskat havde fulgt hende gennem hele livet, og 
gav hende i hendes sidste tid stor glæde.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Grundtvig skrev en salme til min tipoldemor Har du hørt en sandheds 
stemme? Den har vi brugt i familien til diverse højtider.

SEKRETARIATSLEDER, KULTURELLE SAMRÅD I DANMARK,  
FORMAND FOR DET FRIVILLIGE KULTURELLE SAMRÅD OG MUSISK 
CENTER DANMARKS FOND

Bente von Schindel 
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang er et fællesskab, hvor vi mødes om de store og små for-
tællinger og giver plads til de toner og tekster, der på forunderlig vis 
forbinder os.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er yderst vigtig for vores samfund, da sangen, musik-
ken og teksten er i stand til at fortælle det, vi ikke kan igennem den 
almindelige samtale. Det er samfundets fællessprog.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… bliver forbundet igennem vores sanser, hele følelsesapparatet med 
direkte adgang til vores hjerter. Måske endda samfundets hjerte?

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Når vi ikke kan finde mening med de kriser, vi befinder os i, kan vi i 
fællessangen finde et fællessprog, der nænsomt giver os tryghed 
med afsæt i vores historie, vores liv og vores fælles kærlighed til 
fællesskabet.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror, fællessangen består, da den på alle måder er et godt modspil 
til den hurtige krævende hverdag. Når vi synger sammen, trækker vi 
vejret sammen og finder plads til ro, fordybelse, tid og mærker vigtig-
heden i at høre sammen. Fællessangen er et anker i vores samfund. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive briller på: 
Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer eller udviklings-
potentiale? Kan og/eller skal alle være en del af sangfællesskabet? Er 
der nok diversitet og fornyelse i den danske sangskat til at repræsen-
tere og favne alle dele af en mangfoldig dansk befolkning? 

Vi skal være opmærksomme på, at fællessangen kan væres eksklu-
derende for nogen borgere, og at nogle nye sange kan virke provoke-
rende. Man bør altid afstemme fællessangen ud fra den forsamling, 
man vil synge med og kan med fordel forhøre sig, hvorvidt sangvalget 
passer ind i sammenhængen. Jeg mener dog, at det danske samfund 
som udgangspunkt er meget rummelige over for tekster og temaer og 
som udgangspunkt møder ind med nysgerrighed og rummelighed. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg håber, at fællessangen fortsat vil fastholde den historiske 
sangskat, men samtidig udfordre og nytænke, med afsæt i den sam-
fundsmæssige udvikling samt være nysgerrig på nye tendenser og 
fortsat have fokus på, at også børn og unge har interesse for sangma-
terialet. 

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

FDFs mange landslejre på Sletten ved Silkeborg,  hvor 12000 synger 
flaget ned sammen.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Du som har tændt millioner af stjerner, da den i det meste af min 
levetid har fundet sin vej til fællessangen.

MUSIKSKOLELEDER,  
HOLSTEBRO MUSIKSKOLE OG  
MGK MIDTVEST

Jens Dammeyer 
Sørensen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Samvær og glæde. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Er vigtigt, fordi vi laver noget sammen uden at måles på det, der er 
ingen, der vinder over andre, og alle kan deltage uden andre forud-
sætninger end en stemme. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… kan ikke holdes i skak. 

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi det både er fællesskabet, musikken og lyrikken, der kommer i 
spil.

I 2040 er det 100 år siden alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Nok ikke, da fællessang (og højskolesangen) dør ud, hvis vi ikke gør 
noget aktivt for at holde den ved lige.  

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kan også opildne til noget, vi ikke ønsker. fx ensretning og 
manipulation, hvis ikke det håndteres rigtigt.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Fællessang på DGI stævner i min ungdom, hvor 200 mennesker 
synger sammen i en time eller mere. Giver en fantastisk god energi og 
samværsfølelse.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Jeg elsker den brogede verden. Fortæller noget om hvor små vi er, og 
hvor vigtigt det er at kæmpe for frihed i liv og tro.

KULTURSKOLECHEF,  
SKANDERBORG KULTURSKOLE 
NÆSTFORMAND I DANSKE MUSIK-  
OG KULTURSKOLER 

Julie Heebøll
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det er en del af vores fælles danske identitet, og noget som skaber 
fællesskab både i mit arbejde og i mit private liv.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fordi det udtrykker fællesskab og er skabt af en fælles historisk 
tradition. 

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… taler sammen

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi det skaber et synligt (hørligt?) fællesskab. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Fordi vi som samfund altid vil have brug for at udtrykke fællesskab. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang kan have en tendens til at være ekskluderende over for 
dem, der ikke er en del af det fællesskab, der kender eller er født ind 
i traditionen. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

At endnu flere tager del, og vi igen bruger det mere aktivt i vores 
uddannelsessystem.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Forsamlingshuset med min farfar og farmor

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Jeg elsker den brogede verden - fordi det gør jeg, og kamp må der til.

DIREKTØR,  
DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

Michel 
Steen-Hansen
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Samhørighed og samklang. 

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Når vi mødes i sangens univers, opstår en helt grundlæggende 
samhørighed med hverandre. Når fællessang er allerbedst, kan det 
være næsten livgivende for vores fællesskab, for vores samfund. Det 
er vores fælles historie, lyrik og melodier, der har formet os og former 
os. Når fællessang rammer rigtigt, kommer vi måske endda tættere 
på vores fælles drømme.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der synger sam-
men ...

… er et land, hvor der er håb for fællesskabet.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

I krisetider viser kulturen sin styrke. Det er kulturen, der binder os 
sammen. Fællessang er et af de bånd, der kan binde os sammen i 
krisetider. 

I 2040 er det 100 år siden. alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021) ? 

Selvfølgelig synger vi fortsat. Vi kan slet ikke lade være. Men jeg hå-
ber, at det i fremtiden vil blive på en fredelig baggrund. 

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessangen bliver rigtig spændende, når den afprøver grænser 
mellem genrer og mellem generationer. Giv unge mere plads, giv unge 
en større stemme, deres egen stemme. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Krydset mellem generationer gennem fællessang drømmer jeg om 
bliver udviklet. Lad unge føre an - giv unge pladsen.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Nytårsaften med mine nærmeste med tv’et tændt klokken 24. Det går 
lige i hjertet - hver gang. 

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Kringsat af Fiender. Den er smuk, og minder os om det vigtige.

DIREKTØR,  
FOLKEMØDET

Camilla  
Laudrup
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Hvad betyder fællessang for dig?

Fællessang er et kærkomment tiltag for at samle mennesker på 
tværs af alle genrer / kulturer

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske?

Jeg mener, det er en vigtig del af og for samfundet i en tid, hvor 
afstandtagen til hinanden og angsten for at smitte eller blive smittet 
med Corona er ved at tage over.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der synger sam-
men ... 

… glemmer gerne de uoverensstemmelser eller den frygt, der indi-
mellem kan præge hverdagen.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider?

Man kommer hinanden ved på en helt særlig måde.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)?

Det både tror og håber jeg.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning?

Så længe det ikke har et politisk tiltag/islæt, kan det forene befolk-
ningen på tværs af alle synspunkter/holdninger.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur kom-
mer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal der til 
for at nå derhen?

Jeg tror, at fællessangen har fået en renæssance efter denne pande-
mi periode. Det er kommet for at blive. Og blive stærkere. Holde det 
vedlige gerne med arrangementer i små og store sammenhæng.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Jeg er født og vokset op i Sønderjylland. Mine forældre mødte hinan-
den på Askov Højskole. I mit barndomshjem var højskolesangbogen 
altid på bordet, så snart der var gæster.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

I Danmark er jeg født eller Godmorgen, lille land.

FORMAND FOR DANSK SOLISTFORBUND

Chresten Speggers
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Det betyder et ´rum´ at mødes i på tværs af alder, indkomst, baggrund. 
Det skaber en fælles energi. Det er et rum til eftertanke.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Ja, det er en del af vores kulturelle ophav. Det føles godt at synge 
sammen. Det er meningsfuldt uden at det absolut har et formål.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning der  
synger sammen ...

… mødes

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi man ´mødes´. Det lindrer. Jeg syntes dog, der er en kæmpe for-
skel på at synge sammen på samme lokation og på at synge sammen 
gennem et TV program. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at 
et fællessangs TV program ikke har noget med det, jeg forbinder 
med fællessang at gøre, fordi man ikke mødes og mærker hinandens 
stemmer og åndedrag.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021) ? 

Det kommer an på, om det bliver prioriteret i skolerne i fremtiden, så 
børn oplever det at synge sammen, og at det også bliver brugt i sam-
fundet generelt. Hvis ikke det bliver brugt, bliver vi fremmedgjorte 
over for det, og så lever det ikke.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Det kan være svært på tværs af sprog og nationaliteter, da det kræver, 
at man kan mødes i noget genkendeligt. Men dog syntes jeg, at hvis 
man har åbenheden i højsæde, kan et møde gennem sang og musik, 
på tværs af nationaliteter og sprog, give en oplevelse og en kontakt, 
som går bagom sproget.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Jeg drømmer om, at børn og unge får et bredt kendskab til gamle og 
nye sange, så det ´automatisk´ bliver en del af den kulturelle opdra-
gelse, børn får med fra skole og hjem. Jeg kender en pensioneret sko-
lelærer, som hele sit arbejdsliv arbejdede med at lære børnene sange, 
selvom hun også var biologi og matematiklærer. Når børnene kendte 
100 sange, fik de et sangdiplom. Det syntes jeg er en flot bedrift. Det 
kan godt være. at børnene ikke lige i øjeblikket kan se værdien af det, 
men jeg er sikker på, at når de bliver ældre og ser tilbage på det, vil 
de opdage, at de har fået noget ganske særligt med fra deres skoletid 
via det diplom.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Der er så mange. Når vi spiller skolekoncerter, og børnene synger med 
på alle syv vers af Jens Vejmand. Når vi synger sammen i kirken. Når 
40.000 mennesker synger sammen på den samme sang. Rundt om 
juletræet.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Jeg ved en lærkerede. Det er en kort og overskuelig melodi. Teksten 
har tydelige forståelige billeder. Alle kan den (endnu) uanset alder.

SANGER,  
SANGSKRIVER OG SANGUNDERVISER, 

Louise Støjberg
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Jeg har været omringet af korsang/fællessang i hele mit lange liv. Den 
har skaffet mig fuldtidsjob, kone og mine allerbedste venner, og en 
afklaret, robust psyke.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Lidt højtideligt kunne man sige, at fællessangen i en individualistisk 
tid tilbyder en fællesskabets harmoni, der er hinsides den enkelte. 
Fællessang er pr. definition samarbejde, du må lytte til de andre, du 
må indordne dig, du kan ikke bare vælge dit eget tempo, du kan ikke 
gå midt i det hele.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… kan ikke undertrykkes (vist nok fra Bertold Brecht).

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Politikerne snakker ofte om ´sammenhængskraften´, som netop fæl-
lessangen kan bidrage til.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

´Musik er liv, og som dette uudslukkeligt´, sagde Carl Nielsen, men 
det var jo før klimakrisen, så?

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Fællessang (og korsang) er aktivt nærvær, der giver højere livskvalitet 
end den, der tilbydes fra Netflix, amerikansk massekultur og TV2-re-
klamer.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

God musikundervisning i Folkeskolen dvs. med masser af sang.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvor-
for?

Jens Vejmand, som med få velvalgte ord (og toner) fortæller noget om 
livet. 

KOMPONIST  
OG KORLEDER

John Høybye
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Hvad betyder fællessang for dig?

Glæde og samhørighed.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Det er i høj grad vigtig, idet det skaber en stemning af fællesskab og 
nationalitetsfølelse. ´Gud, konge og fædreland´.

Færdiggør sætningen: Et land og en befolkning  
der synger sammen ...

… samler et folk og opbygger traditioner.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fordi fællessang binder os sammen, som man under besættelsen 
sang De binder os på mund og hånd. En sætning besættelsesmagten 
ikke formodede at afkode, men som bandt os sammen. Ligeledes 
bandt fællessangen os sammen under coronaen. I krisetider bliver 
vores frihed ofte taget fra os, og her skaber alsangen fællesskab og 
knytter os sammen, og får os til for en stund at føle frihed. 

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

I Danmark prioriterer vi desværre ikke at uddanne vores lærere og pæ-
dagoger til at varetage børns udvikling gennem kunstfagområderne. 
Kombineret med travle børnefamilieliv, er det et skidt udgangspunkt 
for at styrke fællessangen til at være en naturlig og integreret del, som 
nye generationer tager med sig. Derfor er jeg stærkt bekymret for, at 
fællessangen vil stå noget svagere i 2040, end den gør nu i 2021.

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? Her må du gerne være modig og ærlig.

 Fællessang bygger meget på traditioner. Om vi bliver en del af den 
tradition, afhænger meget af, om man i barndommen har sunget i 
familien, i daginstitutioner og i skoler. Har man ikke sangen med i ba-

gagen fra sin barndom, kan sangen virke uden for rækkevidde. Derfor 
er det utroligt vigtigt som barn at blive en aktiv del af fællessangen 
og musik i det hele taget.  Som et redskab kan bl.a. nævnes babysal-
mesang. Fællessang skal, som vort demokrati indebærer, være et frit 
valg. Den nye Højskolesangbogen skaber fornyelse til fællessangen. 
Dog vil nogle mene, at der her er fjernet for mange sange fra den tid-
ligere udgave. Tillægget til salmebogen 100 salmer skaber fornyelse i 
den danske salmeskat. 

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Fællessangen har under Coronaen fået en opblomstring. Denne fæl-
lessangskultur skabte spirende rødder hos familier, der ikke tidligere 
havde tradition for at synge. Nogle havde oplevet det som flovt at 
synge. Denne fornemmelse blev sprængt, og man kunne se glæden 
i alles øjne ved Fællessangs- udsendelserne på DR1. En status, der 
ville være ønskeligt at bevare. Det kræver ildsjæle.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Ved min 50-års fødselsdag sidste år, hvor mine venner, som består 
af såvel professionelle musikere som venner med knap så musikalsk 
baggrund, samstemmigt og på smukkeste vis gennem fællessangen 
løftede stemningen, så festen blev en hel særlig oplevelse.

Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal 
være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være og hvorfor?

Den danske sang er en ung blond pige. Jeg elsker denne smukke me-
lodi af Carl Nielsen, og teksten har et historisk vingesus.

STIFTER OG DIREKTØR,  
BARNDRØMMEN/ 
CHILDREN NEED ARTS FOUNDATION

Dorthe Foged
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Hvad betyder fællessang for dig? 

Fællessang har altid været en vigtig del af mit liv. Der opstår et 
enestående fællesskab, når man synger sammen - for mig har selve 
musikken altid været vigtigere end ordene.

Er fællessang vigtigt for et samfund som det danske? 

Fællessang er vel vigtig i alle samfund. Både at spille og synge sam-
men skaber en vigtig kommunikation, hvor ord og holdninger kommer 
i anden række - sammenhold og fællesskab. Specielt er det vigtigt, at 
børn tidligt oplever denne følelse i  sociale sammenhænge. Teksten 
kan så være med til at understrege et fællesskab yderligere.

Under besættelsen i 1940 rykkede vi tættere sammen gennem 
alsangen. Det samme skete under Corona i 2020-2021, hvor 
fællessangen også fik en historisk opblomstring. Hvorfor tror du, 
at fællessangen har været - og stadig er - en måde at samles på i 
krisetider? 

Fællessangen - det, alene at synge sammen - kan noget, som ord 
alene ikke kan. Musikken og tonerne, melodien, harmonierne, rytmen 
bevæger os og påvirker os, og når vi oplever det sammen med andre 
via musikken, opstår der noget unikt. Teksterne, som synges, får 
yderligere en vigtig rolle. Der vil altid være brug for fællessang. Poul 
Henningsens og Kai Normann Andersens Man binder os på mund og 
hånd er et stærkt eksempel på fællessangens betydning i en krisetid.

I 2040 er det 100 år siden, alsangen samlede danskerne under be-
sættelsen i 1940. Tror du, at den danske befolkning stadig synger 
fællessang i 2040 (lige så meget som dengang i 1940 og i 2021)? 

Jeg tror, fællessangen vil få en stadig større betydning. Fordi samfun-
det udvikler sig på en måde, hvor meget bliver overladt til digitalise-
ring og arbejde ved computeren, og ensomheden blandt mennesker 
vokser. Derfor vil behovet for reelt samvær med andre mennesker og 
fællessang få en stadig større rolle

Hvad kan fællessang ikke? Tag dine kritiske og konstruktive 
briller på: Hvilke faldgruber ser du? Er der særlige udfordringer 
eller udviklingspotentiale? Kan og/eller skal alle være en del af 
sangfællesskabet? Er der nok diversitet og fornyelse i den danske 
sangskat til at repræsentere og favne alle dele af en mangfoldig 
dansk befolkning? 

Ingen skal tvinges til fællessang, men gerne inspireres og motiveres 
til det. Og selvfølgelig skal man være opmærksom på diversiteten i 
sangene. Åbenhed og inddragelse af mange kulturer. Helt konkret: 
det er vigtigt at sange og salmer fx i kirker, men også andre steder, 
synges i tonearter, som er til at synge i for alle - også for mennesker, 
som ikke er trænede sangere. Ofte ligger salmer alt for højt. Og i bør-
nehaver skal pædagoger omvendt lære at synge sange, som ligger i et 
højere leje, der passer til børnenes stemmer. Det nytter ikke noget, at 
de synger i et dybt brummende leje.

Hvordan drømmer du om, at den danske fællessang-kultur  
kommer til at udvikle sig hen over de næste 10-20 år? Hvad skal 
der til for at nå derhen?

Faget musik skal prioriteres højere i i folkeskolen, på gymnasierne og 
på seminarerne. Til gengæld er det dejligt at opleve, hvor stor en rolle 
musik og fællessang spiller på højskolerne.

Beskriv et minde, en situation eller personlig oplevelse, hvor 
fællessang gjorde et særligt stærkt indtryk på dig. 

Det er stærkt at synge sammen fx ved en bisættelse af en nær ven.  
Det at gå ind i den fælles tone, melodi, harmoni og tekst styrker og 
giver en stærk og unik følelse af sammenhold.

MUSIKER  
KOMPONIST

Irene Becker
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Den danske sang  
er en ung blond pige

Du kom med alt det der var dig

God morgen lille land

Danmark nu blunder den lyse nat

Änglamarken

Der truer os i tiden

Det løvfald som vi kom så alt for nær

Du kom med alt det der var dig

En strimma Hav

Et hav der vugger sig til ro nu

Forelskelsessangen

Gå stille og tyst gennem verden

Guds igenfødte nylevende sjæle

Hilsen til forårssolen

Hvalen Hvalborg 

Jeg ser de bøgelyse øer

Lyse nætter

Man binder os på mund og hånd

Mørk er november

Påskeblomst, hvad vil du her

Se Nu Stiger Solen

Septembers himmel er så blå

Sig nærmer tiden, da jeg må væk

Skuld gammel venskab rejn forgo

Svantes lykkelige dag

Tit er jeg glad

Tunge mørke natteskyerUnderlige aftenlufte

Vi sletternes sønner har drømme i sind

Alle har en drøm

Vi spurgte de 100 stemmer: 
Hvis du kun måtte vælge én fællessangegnet sang - og den skal være helt særlig for dig - hvilken sang skulle det så være 
og hvorfor? Her er de sange, som blev fremhævet. 

Skybrud

Det haver så nyligen regnet



With a Little Help From My Friends

I Danmark er jeg født
Dejlig er jorden

Jeg ved en lærkerede

Jeg elsker den brogede verden

Du som har tændt millioner af stjerner

En lærke lettede

Har du visor min vän Jens Vejmand

Altid frejdig, når du går

Blæsten går frisk over Limfjordens vande

Den Blå Anemone Den signede dag

Du gav mig, O Herre, en lod af din jord

Du gav os de blomster

For at tænde lys

Fortabt er jeg stadig

Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage

Har du hørt en sandheds stemme?

Heroes

Hil dig frelser og forsoner

Hvor smiler fager den danske kyst 

Joanna

Jutlandia

Kringsat af FienderLynildsmand

Nåden hun er af kongeblod

Noget om helte 

Nu titte til hinanden

Så længe jeg lever

Se hvilken morgenstund

Sensommervise

Tit er jeg glad

Solen er så rød, mor

Sov sødt barnlille

The Parting Glass



100 Stemmer 

100 stemmer er en interviewbog med 100 markante 
kulturpersoner. 

De 100 udvalgte stemmer har alle haft en særlig  
rolle i – eller holdning til - fællessang i moderne tid. 

De 100 stemmer tæller 10 kulturministre, tonean-
givende kunstnere, komponister og sangskrivere, 
ledere af en lang række civilsamfundsorganisationer, 
musikskoleledere og repræsentanter fra de danske 
kor-foreninger samt kendte værter fra radio og TV. 

100 stemmer er en tidskapsel med personlige op-
levelser og holdninger til fællessangen indsamlet i 
november 2021 af Ricco Victor, leder af ALSANG. 

Ane Halsboe-Jørgensen

Anders Medum Groth

Anette Prehn

Anja Brejner Højgaard

Anna Lidell

Anne Odgård Eyermann

Anne Vad

Anne-Kari Ferenczi

Annette Bellaoui

Asbjørn Keiding

Bente von Schindel 

Bertel Haarder

Birgit Bergholt

Bjarne Lisby

Brian Mikkelsen

Bryan Rice

Camilla Laudrup

Carsten Bøgh Pedersen

Carsten Mørch-Bentzen

Chresten Speggers

Christian Alstrup

Christiane Gammeltoft-Hansen

Christine Skou

Clara Vuust

Ditte Fromseier Hockings

Dorthe Foged

Elsebeth Gerner Nielsen

Erik Sommer

Finn Elias Svit

Georg Metz

Gitte Abildtrup

Gitte Degn

Hanne Kuhlmann

Heidi Holme Bjerborg 

Helge Engelbrecht 

Henrik Marstal

Ida Auken

Inge Marstal

Ingrid Ank

Irene Becker

Ivan Pedersen

Jacob Heide Madsen

Jakob Knudsen Pedersen

Jan Lilholt 

Jens Dammeyer Sørensen

Jesper Kragh

Johannes Langkilde 

John Høybye

Jonas Viggo Pedersen

Jørgen Thorup

Joy Mogensen

Julie Heebøll

Julie Maria

Jytte Hilden

Karen Johansen 

Kasper Holten

Katja Gottlieb

Katrine Lester

Katrine Muff Enevoldsen 

Kaya Brüel

Kira Skov

Kristian Bisgaard

Kristian la Cour

Kristina Holgersen

Lea Wierød Borcak 

Lennart Blak Bager Jensen 

Lisbeth Elkjær Øland

Lisbeth Graakjær 

Loui Törnqvist

Louise Støjberg

Mads Bille

Marianne Jelved

Martin Lysholm Hornstrup

Mathias Hammer

Mette Bock

Mette Sanggaard

Michael Bojesen

Michael Böss 

Michel Steen-Hansen

Mikkel Benn 

Mogens Halken

Morten Skovsted

Nicolai Diemer

Niels Chr. Hansen

Niels Græsholm

Ole Kibsgaard

Per Stig Møller 

Peter Mark Lundberg

Poul Emborg

Rasmus Skov Borring

Rikke Egholm Ravn

Roland Christiansen

Sara Futtrup 

Sara Indrio Jensen 

Sara Strand

Sebastian Strabo Svendsen

Silas Bjerregaard

Thomas Winther

Torben Vind Rasmussen

Uffe Elbæk
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