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FAKTA OM ALSANG
→ 860 arrangementer i ALSANG Kalenderen
→ 52 lokale samarbejder med forskellige kommuner - herunder også Grønland
→ 7
 5-året blev markeret på nationalt TV på både DR og TV2. Desuden sang knap 20.000 seere med
online til lokalt støttede ALSANG-arrangementer den 4. maj 2020
→ Ca. 3352 sang med til ALSANG-arrangementer den 4.-6. maj 2021
→ Mere end 13.500 har sunget med i ALSANG Ugen (30. august til 5. september 2021)
→ 762 komponist-bidrag og 449 tekstforslag til sangskriverkonkurrencen for voksne
→ 454.316 sidevisninger og 50.032 forskellige brugere af ALSANG Online
→ 8.100 følgere på Facebook
→ Nået ud til 1.290.021 personer via Facebook
→ 1517 omtaler i nationale og lokale medier fra 2019-2021
→ 5
 19.000 sang med derhjemme i stuerne, da der blev sendt “Fællessang - endelig sammen” direkte på DR1 lørdag den
4. september 2021. TV-showet foregik i Frederiksberg Have, hvor 4.500 syngende gæster var med på plænen
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Forord

Forord
Danmark, december 2021

Du sidder nu med evalueringsrapporten for projektet, ALSANG.
Alle er naturligvis velkomne til at læse rapporten.
Rapporten er tiltænkt ALSANGs primære samarbejdspartnere og øvrige interessenter, herunder i
særlig grad Nordea-fonden, som har støttet ALSANG
med 9,1 mio. kr.
Rapporten er også relevant læsning for kommuner, en lang række landsdækkende foreninger og
civilsamfundsorganisationer, nationale og lokale
medier, lokale kulturinstitutioner og arrangører,
kor og kunstnere. Mange af disse har på hver deres
måde været samarbejdspartnere og involveret i
ALSANG-initiativet i årene 2019 til 2021.
Evalueringsrapporten er en slags portefølje og analog ’showreel’. Her kan du læse om et bredt udvalg
af de projekter og initiativer, som vi fra central side
på ALSANG-sekretariatet har iværksat i de tre år,
projektet aktivt fandt sted.
Samtidig er rapporten tænkt som en slags tidskapsel. Den giver en overflyvning over hvilke markante
indsatser og aftryk, som ALSANG satte i det danske
samfund i en helt særlig tid, hvor fællessangen fik
en fornyet historisk relevans og et comeback af
dimensioner.

Vi fik sat et nationalt fokus på befrielsesjubilæet
den 4. maj 2020. Vi fornyede og foryngede kulturen
for fællessang i Danmark. Vi samlede befolkningen i
fællessang før, under og efter corona-restriktionerne. Vi re-introducerede det gamle ord for fællessang: Alsang.
Nu lever alsangen – ordet, fænomenet og traditionen – videre på en moderne måde såvel helt lokalt
som nationalt. ALSANG har bygget broen mellem
fortiden, nutiden og fremtiden, og fået folk til mødes
i fællesskabet på tværs af skel i det danske samfund.
Vi satte sangen fri.
ALSANG – frihed, fremtid og fællessang

Ricco Victor
Leder af ALSANG
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ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

ALSANG:
Frihed, fremtid
& fællessang
Med ovenstående titel og slogan satte en lille
håndfuld mennesker sig for at lave det største
fællessang-projekt i moderne tid. Den oprindelige
idé kom fra Sara Strand, sekretariatschef i Dansk
Forfatterforening, som gik med en drøm om at
skabe fællessang-arrangementer i hele landet og en
sangskriverkonkurrence, hvis resultat kunne blive
en ny frihedssang i anledningen af 75-årsdagen for
Danmarks befrielse den 4. maj 2020.
Sammen med Ingrid Ank fra Grundtvig-Akademiet,
Joachim Juel Vædele, sekretariatsleder på Vartov,
og Ricco Victor, direktør i foreningen Spil Dansk, fik
idéen ben at gå på, og det udviklede sig til projektet,
ALSANG.
Navnet ”ALSANG” er en historisk reference tilbage
til alsangstævnerne i 1940, hvor man under 2. Verdenskrig samlede befolkningen med sang. Navnet,
ALSANG, indikerer således, at sangen skulle have en
helt central plads i projektet.
Visionen blev at lave et projekt, der med gamle og
helt nye sange kunne samle hele befolkningen i en
fejring og markering af 75-året for Danmarks befrielse og samtidig sætte særligt fokus på frihedsbegrebet og befrielseserindringen.
Til det formål skulle der laves en sangskriverkonkurrence, udvikles forskellige projekter og med
særlige tilbud og undervisningsmateriale målrettet
børn og unge på skoler og ungdomsuddannelser,
og der skulle der laves en lang række forskelligartede landsdækkende projekter og tilbud til folk i
alle aldre over hele landet. For at komme i mål med
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målsætningen om at samle hele befolkningen skulle
der også laves tilbud til dem, som ikke typisk var en
del af ”det syngende Danmark”.
Projektet havde derudover et stort fokus på at være
et nationalt projekt med lokal forankring. Derfor var
det et særligt fokusområde, at ALSANG skulle være
opsøgende og motiverende, for at der kunne skabes
i hundredvis af helt lokale ALSANG-arrangementer.

Projektets opbygning
ALSANG fik et sekretariat forankret hos foreningen
Spil Dansk under ledelse af Ricco Victor.
Projektets store ambitioner kaldte dog også på
tætte samarbejdsrelationer til landsdækkende
foreninger og civilsamfundsorganisationer. Derfor
blev mere end 50 af sådanne paraplyorganisationer
engageret i det, vi kaldte ’ALSANG Netværket’. Et
netværk som både fik medejerskab på udvikling
af og samarbejde om konkrete projekter, og som
samtidig også var med til at involvere deres lokale
foreninger, institutioner og medlemmer.
Med hjælp fra forskellige landsdækkende organisationer samt en meget stor, ekstrovert indsats fra
ALSANG-sekretariatet lykkedes det ALSANG at blive
det største, landsdækkende fællessanginitiativ i
moderne tid.
I sammenligning er vores moderne ALSANG-projekt
kun blevet matchet i skalering og udbredelse af de
store alsangstævner, som fandt sted i sommeren og
efteråret 1940 under besættelsen.

ALSANG: Frihed, fremtid & fællessang

ALSANG Gruppen:
·
·
·
·

Sara Strand
Ingrid Ank
Joachim Juel Vædele
Ricco Victor

·
·
·
·

Michael Böss
Christian Have
Jørgen Thorup
Ole Dreyer Wogensen

· Anders Medum Groth
· Lise Korsgaard

ALSANG-sekretariatet
Har igennem tiden været forskellige konstellationer af følgende:
·
·
·
·

Ricco Victor
Astrid Vadgaard Christensen
Maja Höhn
Anne Sørensen

·
·
·
·

Dorte Mondrup
Elise Ligaard
August Flood Lundberg
Maria Ladefoged Eriksen

· Anders Houmøller Thomsen
· Rune Brink Hansen
· Marianne Nordentoft

ALSANG Netværket:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
Amnesty International Danmark
Besættelsesmuseet, Den Gamle By i Aarhus
Bibelselskabets Forlag /
Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
DAF = Dansk Artist Forbund
Danmarks Biblioteksforening
Danmarks farver
Danmarks Underholdningsorkester
Danske Korledere
Danske Musik- og Kulturskoler
Danske Seniorer
Dansk Forfatterforening
Dansk Jødisk Museum
Dansk Kunstnerråd
Dansk Live
Dansk Sang
Dansk Solistforbund
Dansklærerforeningen
DDS
Den Fynske Sangskole
DEOO = Danske Ensembler,
Orkestre og Operainstitutioner
Det Sønderjyske Sangcenter
DGI
Dialog Forum (muslimsk organisation)
DIIS /Holocaustdag
DJBFA
DMF = Dansk Musiker Forbund
DMpF = Dansk Musikpædagogisk Forening
DOKS = Dansk Organist og Kantor Samfund
DPA = Danske Populær Autorer
DR Koncerthuset, Kor og Orkestre

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

DR Radio
DR TV
Efterskoleforeningen
Eksistensen.dk
FDF
FFD = Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Folkekirkens Skoletjeneste
FUK = Folkekirkens Ungdoms Kor
Gellerup kirke
Grundtvigsk Forum
Gymnasieskolernes Musiklærerforening
Historielærerforeningen for gymnasie og HF
Historiske Dage
Hjemmeværnet (Musikkorps)
Inge Marstal
KFUM og KFUK
KFUMs Soldatermission
Kor 72
Kulturmødet
Missing Voices / CWMF
Musikforlæggerne i Danmark
Musiklærerforeningen
Musik og Ungdom
Operaen
Organisationen af Danske Museer
Organistforeningen
Rapolitics
Roskilde Synger
Sangcenter KBH
Sangens Hus (Den Jyske Sangskole)
Sangkraft Aarhus
Ungdomsbureauet / Ungdommens Folkemøde
Visens Venner i Danmark
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ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

“

Hele forløbet kulminerede i en fejring af, at
vi endelig kunne mødes i fællesskaberne igen,
og hvor fællessangen - alsangen - var lige
netop den måde, hvorpå vi samledes.
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ALSANG: Frihed, fremtid & fællessang

Succes og forløsning
ALSANG-projektet løb over 3 år fra 2019-2021. Det
var en helt særlig epoke i Danmarkshistorien, naturligvis på grund af COVID-19 pandemien. Undervejs
måtte vi derfor af flere omgange udsætte fejringen
af 75-årsdagen for Danmarks befrielse – ikke kun
vores store, afsluttende flagskibsprojekt på TV
fra Frederiksberg Have – men også vores tilbud til
samtlige kommuner over hele landet. Corona betød
dog også en historisk ny relevans og projektmæssig
turn-around, og i efteråret 2021 nåede ALSANG at
peake efter corona-restriktionernes ophævelse i en
storstilet national ALSANG Uge i uge 35.
På sin egen ’H.C. Andersenske’ måde var det hjemme-ude-hjemme, og en projektmæssig dannelsesrejse extraordinaire.
Vi havde udfordringer og måtte nødvendigvis udvikle
nye formater og tilbud, og vi måtte udsætte og
vente, men vi fik i stormvejret vendt den rød-hvide sang-supertanker og sat en ny kurs, og det var
meget tydeligt – nærmest historisk – at det at synge
sammen blev en markering af fællesskab og en fejring af friheden. Vores tematik omkring befrielsesfejring og fælleskaber fik derfor en fornyet relevans.
På mange måder blev denne corona-udfordring
vendt til en stor og relevant fordel for projektet, og
ALSANG kom til at spille en central rolle over 3 år i
stedet for det mere tidsmæssigt begrænsede fokus,
som oprindeligt var tænkt med projektet.
Hele forløbet kulminerede i en fejring af, at vi endelig kunne mødes i fællesskaberne igen, og hvor
fællessangen – alsangen – var lige netop den måde,
hvorpå vi samledes.
I denne rapport vil vi dykke ned i de enkelte dele,
som projektet bestod af, og komme ind på, hvordan
disse har været med til at underbygge og forløse
projektets visioner og målsætninger. Vi vil også
skitsere, hvordan corona-pandemien påvirkede
projektet og ændrede nogle af rammerne for de
visioner, der er nævnt i dette kapitel.
Inden vi gør dét vil vi dog kort komme ind på inspirationen til projektet; alsangstævnerne under 2.
Verdenskrig.
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Foto: Tage Christensen / Nationalmuseets Samlinger Online

Den 1. september 1940 mødte mere end 720.000 mennesker op til alsangstævner i hele landet heraf omkring
40.000 mennesker i Frederiksberg Have i København.
Den 4. september 2021 lykkedes det ALSANG, DR og
Frederiksberg Kommune at samle 4.500 syngende deltagere i haven samt mere end 500.000 foran skærmen til en
fejring af fællesskabet med fællessang.

Fortsætter p

på næste side →

ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

Alsangens historie
Første gang Danmark stiftede bekendtskab med
alsang var den 4. juli 1940, hvor ca. 1500 deltog i
”Alsangaften” i Aalborg. Initiativet til aftenen blev
taget af Anker Møller, som var formand for sammenslutningen af arbejderkor i Aalborg. Anker Møller
havde oplevet ’allsäng’ i Oslo og blev inspireret til at
lave lignende arrangementer i Aalborg.

“

... der blev afholdt alsangsstævner 208
forskellige steder i landet, med i alt
738.794 deltagere. Disse tal tæller dog ikke
alle de mindre, mere private arrangementer. Man mener derfor, at det reelle tal var
nærmere 1 million deltagere.

Efter den bragende succes i fælledparken satte de
to formænd sig for, at der skulle afholdes alsang
hele landet over på den samme dag. Den 17. august
lød en opfordring i radioen, til at alle danske byer
skulle deltage i det landsdækkende alsangsstævne,
som skulle foregå den 1. september kl. 17:00-18:10.
Hovedstævnet blev i Fælledparken i København, som
ville blive radiotransmitteret. Opfordringen lød derfor
på, at de deltagende byer kunne opstille højtalere
og på den måde følge med. Derudover kunne man
samles om radioen ude omkring i hjemmene og
synge med.
Den 29. august havde mere end 50 byer meldt deres
tilslutning og arrangementet den 1. september blev
en kæmpe succes, hvor en femtedel af Danmarks
befolkning deltog i stævnerne rundt omkring i landet.

I løbet af sommeren blev der afholdt fire alsangsaftener i Aalborg, hvor deltagerantallet voksede stødt.
Ved det sidste arrangement i Aalborg den 12. august
deltog hele 12.000 mennesker.
Alsang-succesen bredte sig fra by til by, og i august
blev der afholdt mindre alsang-arrangementer mange steder i landet.
Formanden for arbejdersangerne i Danmark, A. C.
Poulsen og formanden for studentersangerne, Viggo
Frederichsen, blev også inspireret af Aalborg successen og besluttede sig for at afprøve konceptet i
København. Den 14. august mødte op mod 100.000
mennesker op i Fælledparken og deltog i fællessangen. Ingen havde forventet den store tilslutning,
hvilket det kun 10.000 sanghæfter vidnede om.
Foto: H. Dalby / Aalborg Stadsarkiv
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Alsangens historie

Foto: H. Dalby / Aalborg Stadsarkiv

I byerne havde man optalt, hvor mange der deltog.
De officielle tal lød på, at der blev afholdt alsangsstævner 208 forskellige steder i landet, med i alt
738.794 deltagere. Disse tal tæller dog ikke alle de
mindre, mere private arrangementer. Man mener
derfor, at det reelle tal var nærmere 1 million deltagere.
Det største stævne var i Fælledparken, hvorfra
radiotransmissionen blev optaget. Her deltog ca.
150.000 mennesker. I Frederiksberg Have deltog ca.
40.000 og Aalborg samlede omkring 35.000, Aarhus
samlede ca. 40.000 og Odense ca. 33.000.

Efter alsang-arrangementet den 1. september lød
der mange steder fra en opfordring om at gentage
succesen på kongens fødselsdag den 26. september
1940. Det blev dog aldrig en realitet. Efter kulminationen den 1. september blev der kun afholdt mindre
arrangementer rundt om i landet. I sommeren 1941
opstod ’algang’, hvor man mødtes og gik en tur
sammen. Det blev dog aldrig en lige så stor succes
som alsangen.

Henvisninger
· Aarhus stiftstidende 18. august, 1940
· Aalborg amtstidende 13. august, 1940
· Berlingske Tidende 22 august, 1940
· Bornholms Avis 5. september, 1940
· Horsens Social-Demokrat 17. august, 1940
· Nationaltidende 2. september, 1940
· Nationaltidende 16. august, 1940
· Nordjyllands Social-Demokrat 26. juni, 1940
· Social-demokraten for Randers og omegn 29. august, 1940
· Elmstrøm Nielsen, Puk: “Alsangen 1940” i: Passage 65, 2011
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ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

Corona - en nødvendig
kursændring
Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned som følge
af den verdensomspændende corona-pandemi. Det
var en ekstremt usikker tid: Hvor længe skulle der
lukkes ned? Hvornår kunne man regne med igen at
afvikle kulturprojekter? Der var mange spørgsmål og
kun meget få svar. En ting blev dog hurtigt tydeligt:
ALSANG-fejringen og markeringen af 75-året for
Danmarks befrielse, som var planlagt til den 4. maj
2020, skulle udskydes.

“

I takt med at man blev klogere på
sygdommen begyndte fagfolk også at
undersøge, hvorvidt personer, der deltog
i aktiviteter med ”kraftig udånding” var
i særlig risiko for at blive smittet med
corona. Det blev siden slået fast at corona
er en luftbåren sygdom, hvorfor aktiviteter
som hård fysisk idræt, sang og fællessang
er særligt risikable at deltage i grundet
øget risiko for smitte.

Som projekt søgte vi hele tiden at stå klar dels med
en plan, der hurtigt kunne iværksættes, men også
med blik for, at nedlukningen kunne vare ved, og
hvilke konsekvenser dette ville have for projektet.
I takt med at man blev klogere på sygdommen begyndte fagfolk også at undersøge, hvorvidt personer, der deltog i aktiviteter med ”kraftig udånding”
var i særlig risiko for at blive smittet med corona.
Det blev siden slået fast, at corona er en luftbåren
sygdom, hvorfor aktiviteter som hård fysisk idræt,
sang og fællessang er særligt risikable at deltage i
grundet øget risiko for smitte.
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Det havde naturligvis særlig stor betydning for et
projekt som ALSANG, hvis kerneformål var at skabe
mere fællessang i hele Danmark.
Vi vil i dette afsnit skitsere hvilke konsekvenser,
begrænsninger men også muligheder corona-pandemien skabte for projektet.

1. fase
I den første nedlukning måtte vi flytte fokus fra
at synge sammen fysisk til at finde andre måder
at være sammen om sangen på. Det skete blandt
andet med et samarbejde med Ungdomsøen. Hér fik
vi mulighed for at optage en musikvideo til Den Blå
Anemone, som blev udgivet op til den 9. april 2020 –
80-året for besættelsen.
Derudover prøvede vi at arbejde med tematikker,
som dels kunne skabe en samhørighed i en tid,
hvor det var svært at være sammen, og som dels
kunne skabe refleksion over tematikker som håb,
modstand, medborgerskab. Temaer som gjorde sig
gældende under besættelsen, og som man i en eller
anden grad igen kunne relatere til på ny.
Vi fik et flot sponsorat af Asp-Holmblad på 10.000
kronelys. Disse blev uddelt til samarbejdspartnere og medlemmer i ALSANG Netværket sammen
med en flyer, hvor teksten til Frihedens lysdøgn var
påtrykt. En del kronelys blev solgt – med flyer og
sangtekst – i lokale supermarkeder i Danmark.
Det hele resulterede i en alternativ markering af
75-året for Danmarks befrielse med måske flere lys
end fællessang, men den fælles ånd var trods alt
blevet næret. Også DR1 og TV2 satte ekstra fokus
på jubilæumsåret. På DR1 kunne man se et stort
opsat show med flere historiske klip og løbende
fællessang-indslag med sange, hvis sangtekster

“
kunne findes på ALSANG Online. TV2 sendte direkte
fra Mindelunden, hvorfra vindersangen af ALSANGs
sangskriverkonkurrence, Frihedens lysdøgn, blev
sunget af Julie Maria og Silas Bjerregaard. Derudover fastholdt nogle samarbejdspartnere at afvikle
deres arrangementer ved at gøre det online. Alsang
i Roskilde og Den Jyske Sangskole i Herning kan hér
nævnes som nogle af dem, der har været særligt
gode til at bruge dette format på en meningsfuld
måde. Det er estimeret, at Alsang i Roskilde og Den
Jyske Sangskole formåede at nå ud til henholdsvis
cirka 17.000 seere og 12.000 seere den 4. maj 2020.

2. fase
I anden nedlukning hen over efteråret 2020 og ind
i det nye år måtte vi gentænke dele af projektet,
da det blev klart, at vi ikke – som vi ellers hen over
sommeren havde håbet på – ville kunne afvikle pro-

“

Fortællingen måtte derfor tage en let
drejning og i stedet for at fremhæve
”befrielsen” blev kernebudskabet ”frihed.”
Under denne hat kunne man stadig
markere befrielsen og trække de relevante
historiske tråde tilbage til 2. Verdenskrig,
men vi var ikke længere låst af at skulle
markere et jubilæum, som nu lå
bag os - hvilket flere samarbejdspartnere
også havde bemærket.

Derudover fastholdt nogle samarbejdspartnere at afvikle deres arrangementer
ved at gøre det online. Alsang i Roskilde
og Den Jyske Sangskole i Herning kan hér
nævnes som nogle af dem, der har været
særligt gode til at bruge dette format på
en meningsfuld måde. Det er estimeret, at
Alsang i Roskilde og Den Jyske Sangskole
formåede at nå ud til henholdsvis 17.000
seere og 12.000 seere den 4. maj 2020.

jektet i starten af september 2020. Vi måtte derfor
spørge os selv: Hvordan kunne vi blive ved at engagere lokale i projektet, nu hvor momentum var væk,
og der ikke længere var et egentligt jubilæum at
fejre? Fortællingen måtte derfor tage en let drejning
og i stedet for at fremhæve ”befrielsen” blev kernebudskabet ”frihed.” Under denne hat kunne man
stadig markere befrielsen og trække de relevante
historiske tråde tilbage til 2. Verdenskrig, men vi var
ikke længere låst af at skulle markere et jubilæum,
som nu lå bag os – hvilket flere samarbejdspartnere også havde bemærket. I det hele taget blev det
tydeligt, at der nu lå et meget stort arbejde foran os
med at fastholde, tilbage-rekruttere og finde nye
samarbejdspartnere for at nå i mål med ønsket om
at have ALSANG-arrangementer i hele landet.
Derudover blev det en stor opgave at hjælpe samarbejdspartnere og fællessang-interesserede med at
give et overblik over de mange skiftende corona-restriktioner og gøre opmærksom på de muligheder,
der rent faktisk var for at være og synge sammen.
Det resulterede i nye landing pages på hjemmesiden, corona-oplysningsmateriale og -kampagner
blandt andet med interviews fra lokale arrangører,
Fortsætter på næste side →
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som fortalte om, hvordan de konkret gik til opgaven
med at arrangere fællessang under corona.
Vores digitale univers fik yderligere en udvidelse, da
vi tilføjede nye sange til ALSANG Online og således
endte op på 75 sange, som alle kunne gå til og synge
med på hjemme fra deres egne stuer - helt gratis.

“

Alle forbehold til trods
lykkedes det altså at markere både
75-året for Danmarks befrielse i 2020,
fejre 4.-5 maj. 2021 og lave en hel
ALSANG Uge 30. august
til 5. september 2021.

3. fase
I løbet af foråret 2021 kunne vi efterhånden fornemme lyset for enden af tunnelen, men hvor lang
tunnelen ville være, var der stadig kun meget få gisninger om. Den langsomme genåbning gjorde mange
samarbejdspartnere nervøse samtidig med, at deres
skriveborde også begyndte at bugne af andre opgaver, som var blevet skubbet foran dem. Arbejdet
med at fastholde, engagere og servicere de eksisterende samarbejdspartnere fortsatte derfor samtidig
med, at et betydeligt frafald gjorde opgaven med at
finde nye samarbejdspartnere endnu større.
Vi forsøgte at tale til håbet og kommunikere eksisterende muligheder ud ved at holde os opdaterede på
gældende corona-restriktioner, som i denne periode
blev lempet uge for uge. Det betød, at det 4.-5.
maj 2021 rent faktisk var muligt at afvikle nogle af

16

ALSANG-arrangementerne. Der var stadig et forbud
mod at forsamles mere end 50 personer på én gang,
og man skulle stadig holde 2 meters afstand ”ved
aktiviteter med kraftig udånding”, men alt det – og
det dårlige vejr – til trods lykkedes det alligevel 19
lokale samarbejdspartnere at afvikle deres ALSANG-arrangementer og samle omkring 3352 personer til en blanding af fysisk og online fællessang.
Mange samarbejdspartnere gav udtryk for, at de
enormt gerne ville deltage i projektet, men at de
simpelthen ikke så det som en mulighed at afvikle
det i starten af maj. Derfor besluttede vi os for at
give samarbejdspartnerne mulighed for enten:
· A
 t afvikle deres arrangementer i starten
af maj 2021 eller
· A
 t flytte deres arrangement til uge 35
(30. august til 5. september 2021)
Ved at bruge hele uge 35 gav vi de lokale arrangører
en smule råderum i forhold til at planlægge uden
om andre arrangementer, som uden tvivl var ved
at hobe sig op. Derudover havde vi muligheden for
– og fremhævede denne for samarbejdspartnerne
– at markere den 1. september: En anden historisk
dag i en alsang-/2. Verdenskrigs-kontekst. Den 1.
september 1940 stod man nemlig mere end 700.000
mennesker i hele landet og sang alsang sammen.
Mange valgte den sidste løsning, hvorfor vi i sidste
ende lykkedes med både at markere befrielsen med
et års forsinkelse, samtidig med at vi i uge 35 lykkedes med at skabe den nationale alsang-stemning
med tråde tilbage til historien.
Som illustrationen på næste side viser, gav
corona-pandemien nogle åbenlyse udfordringer
i og med, at det blev forbudt at lave større

Corona - en nødvendig kursændring

Pandamiens påvirkning

arrangementer og forsamlinger. ALSANGs tilgang
var hele tiden at opsøge mulighederne og formidle
disse til samarbejdspartnerne.

“

COVID-19
som mulighedsskaber
· F
 ællessang skaber fællesskab i en
tid med forsamlingsforbud
· G
 entænkning af arrangementer
og livestreaming gav plads til flere
deltagere

Corona har gjort det svært.
ALSANG har gjort hvad de kunne,
og hjulpet hvor det var muligt.
De har været meget behjælpelige.
Mette Rasmussen,
Det Sønderjyske Sangcenter

Derfor lykkedes også projektet og dets mange samarbejdspartnere at markere befrielsen i både 2020
og 2021 om end selve projektets kulmination måtte
udskydes, og vi på sekretariatet løbende måtte lave
en revidering af, hvad der var muligt. Derudover
måtte vi som konsekvens af ikke længere at have
jubilæumsåret som anledning justere i nogle af
projektets fortællinger og bløde op for nogle af rammerne for tilskud. Dette åbnede til gengæld op for
den mulighed at nogle større tematikker og sange
kunne genaktualiseres.
Alle forbehold til trods lykkedes det altså at markere både 75-året for Danmarks befrielse i 2020, fejre
4.-5 maj. 2021 og lave en hel ALSANG Uge 30. august
til 5. september 2021.
Vi vil i det følgende gå mere i dybden med, hvordan
disse begivenheder blev markeret.

· F
 ællessang kan samle mennesker uden at de skal være fysisk
sammen
· G
 enaktualisering af sange om
frihed fra besættelsen

COVID-19
som barriere
· F
 orbudt at afholde store
arrangementer
· I kke længere muligt at samles
fysisk i en fejring af 75-årsdagen
for befriselsen
· A
 rrangementer blev udskudt eller
sat på stand-by
· Aflysning af arrangementer
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Tilskud til kommuner
- ALSANG i hele landet
Et kerneprojekt og en af hovedideerne med ALSANG
var, at vi fik skabt en masse arrangementer helt ude
hos de lokale arrangører over hele landet.
I Spil Dansk har man gennem mange år opbygget
stor erfaring med lokale samarbejder med kommuner i hele landet. Inspireret af dén form for partnerskab mellem en central aktør (i dette tilfælde
et hovedsekretariat) og en stor grad af decentralisering (lokalt), og fordi der var en målsætning om
at støtte arrangementer i alle landets kommuner +
Grønland, Færøerne og Sydslesvig, blev denne form
for støtte til ALSANG-arrangementer kaldt ”Tilskud
til kommuner.”
En større del af bevillingen fra Nordea-fonden var
således også dedikeret til at få skabt så mange
lokalt forankrede ALSANG-arrangementer som
muligt. I praksis kunne man altså sige, at ALSANG
blev en videreformidler af Nordea-fondens midler,
der skulle sørge for, at pengene kom ud at arbejde
lokalt. Det var samtidig med en stor tro på og et
ønske om, at lokalt arrangerede ALSANG-projekter
både ville blive bedre samtidig med, at værdien af
den lokale og kommunale medvirken ville give hele
ALSANG-initiativet et markant løft på landsplan i
forhold til det samlede output.
Idéen med at få arrangementerne lokalt forankrede
var, at vi dermed forhåbentlig kunne nå ud til flere
og nye deltagere med bedre og mere kvalificeret
indhold til målgruppen. Derudover var forhåbning
også, at ALSANG-arrangementerne kunne skabe nye
lokale samarbejdsrelationer internt blandt kommunens aktører, foreninger o.l.
Tilskuddet var øremærket honorarer til kunstnere,
undervisere og eventuelt foredragsholdere, og blev
delt op i to typer af arrangementer: ALSANG Live og
ALSANG Læring. ALSANG Live havde fokus på det

store, offentlige, samlende live-arrangement i kommunen, hvorimod ALSANG Læring havde fokus på at
få mere fællessang ud på skolerne og i dagtilbud.

“

I praksis har det betydet mange mails
og telefonopkald til kulturinstitutioner,
skoler, biblioteker, musikskoler,
kommunernes kulturforvaltninger,
spillesteder mm. i alle landets kommuner
+ Grønland, Færøerne og Sydslesvig.

I alt kunne hver eneste kommune i landet modtage
et tilskud til kunstnerhonorarer på op til 15.000 kr.
fordelt på to ALSANG-arrangementer – hhv. 9.000 kr.
til ALSANG Live og 6.000 kr. til ALSANG Læring.

Vilje, vision og vedholdenhed
Fra Spil Dansk var der både erfaringer og kontakter,
man i første omgang kunne trække på. Helt konkret
gik meget af arbejdet på at finde en lokal samarbejdspartner i hver kommune, som kunne enten:
· S
 tå for at lave et eller begge arrangementer selv
eller
· S
 tå for at finde nogle arrangører til at skabe selve
arrangementet/-erne og selv agere tovholder på
projektet.
I praksis har det betydet mange mails og telefonopkald til kulturinstitutioner, skoler, biblioteker,
musikskoler, kommunernes kulturforvaltninger, spillesteder mm. i alle landets kommuner + Grønland,
Færøerne og Sydslesvig.
Fortsætter på næste side →
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Islev Kirke
Sloth erren
svej 321

ALSANGsamarbejdskommuner:

Aarhus
Allerød
Ballerup
Billund
Bornholms
Regionskommune
Egedal
Esbjerg
Fanø
Faxe
Fredericia
Frederikshavn
Gentofte
Gribskov
Grønland
Guldborgsund
Haderslev
Helsingør
Herning
Hillerød
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Jammerbugt
Kalundborg
Kolding
København
Lemvig
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Nordfyns
Nyborg
Næstved
Odsherred
Randers
Roskilde
Rudersdal
Rødovre
Skanderborg
Skive
Slagelse
Solrød
Stevns
Struer
Svendborg
Syddjurs
Sønderborg
Thisted
Varde
Vejle
Vesthimmerland
Viborg
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“
I alt er det blevet til
91 støttede arrangementer
i 52 forskellige kommuner
fordelt på årene 2020
og 2021 herunder:
Alsang i Roskilde 4. maj 2020
(omkring 17.000 deltagere online)
Befrielsen fejret med sang, 4. maj 2020
i Herning
(omkring 12.000 seere på TV og online)
Næstved Synger, 1. september 2020
i Arena Næstved
(350 deltagere)
ALSANG Læring i Vesthimmerlands
Musikhus ALFA, 4. maj 2021
(fire forestillinger for i alt 190 elever)
Alsang 4. maj i Thisted, afholdt 4. maj 2021
(i alt 100 deltagere)
Alsang – Viborg synger med, 5. maj 2021
(2 x 40 deltagere)
Alsang på Grønland ved
Grønlands forfatterforening, 6. maj 2020
(500 deltagere)
10 udendørs ALSANG-arrangementer
+ live stream i Aarhus 4. maj 2020
(10-30 deltagere hvert sted og ca. 500 online)
Lys, Liv & ALSANG: Fællessang med
Mathilde Falch & Lasse Skovgaard
i Rudersdal kommune, 31. august 2021 (170 deltagere)
Koncert & Fællessang i Byparken i Esbjerg,
1. september (1000 deltagere)
ALSANG med Bertel Haarder og Rødovre
Korskole, 2. september 2021 (150 deltagere)
Fællessang i Børnehøjde / Fællessang med
De Gode Mænd / Fællesang med Juniorkoret
og Drengekoret i Mariagerfjord kommune,
30. august-2. september (700 deltagere)
ALSANG i Mindelunden, 3. september 2021
(2000 deltagere)
Fællessang – endelig sammen
i Frederiksberg have, 4. september 2021
(4500 i haven og 519.000 seere)
5 dage med morgensang
i Aarhus Domkirke i ALSANG Ugen
(i alt ca. 1300 deltagere)
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Inden corona-nedlukningen i
marts 2020 var det lykkedes os at finde
og engagere samarbejdspartnere i
83 forskellige kommuner. Havde corona
ikke været der, så var det bestemt
realistisk, at vi havde fået arrangementer
i samtlige kommuner i landet den 4. maj
2020 og i dagene deromkring.

ALSANG sekretariatet har altså lavet et kæmpe
arbejde med proaktivt at kontakte folk i samtlige
kommuner, med opfordring til, at man lokalt kunne
tage imod vores tilbud. Dette store arbejde har i
mange tilfælde ført til, at vi er blevet sendt videre
fra eksempelvis kommunens forvaltning til en lokal
ildsjæl, musiklærer eller korleder.
ALSANG stod til rådighed med sparring, gratis
tilbud, et koncept man kunne tale arrangementerne ind i og naturligvis tilskuddet på op til 15.000
kr. De lokale samarbejdspartnere skulle herfra stå
for alt andet selv herunder booking af kunstnere,
konceptudvikling, leje af lokale/location/lyd og lys,
forplejning, kommunikation og PR, engagering af
frivillige etc.
Som nævnt tidligere i rapporten har corona været
en exceptionel udfordring i sig selv, som gjorde, at
omkring 30 af vores mere end 80 samarbejdspartnere faldt fra i foråret 2020.
Derudover gav de usikre fremtidsudsigter sine egne
komplikationer. Mange samarbejdspartnere havde
svært ved at binde sig endeligt til at være en del af
projektet i og med, at de – ligesom vi – ikke kunne
sige, hvornår det ville være realistisk at afvikle.
I takt med at samfundet åbnede op igen kunne vi
mærke en såkaldt ”ketchupflaske-effekt”: Alle planlagte arrangementer var blevet skubbet og rykket og
skulle pludselig afvikles på én gang.
For nogle kommuner og deres arrangører betød det,
at de havde ALSANG med i planlægningen, for andre
betød det, at de måtte melde fra på at lave ALSANG
til fordel for andre, mere lokale og traditionelle projekter eksempelvis den årlige byfest.

Tilskud til kommuner - ALSANG i hele landet

“

I ALSANG Ugen var der 56 støttede
arrangementer i 34 forskellige kommuner
og ud fra arrangørernes tilbagemeldinger
har omkring 13.500 mennesker
sunget sammen til de støttede
arrangementer i ALSANG Ugen.

Foruden corona, som en særskilt force majeure-udfordring, er det også vigtigt at understrege, hvor
tidskrævende det er at finde, engagere og fastholde
samarbejdspartnere i alle landets kommuner +
Grønland, Færøerne og Sydslesvig. Det kræver, at
man har én person til at sidde med denne meget
store koordineringsopgave, som vedkommendes
primære arbejdsopgave.
Eksempelvis stod det efter et par måneder klart,
at der måtte allokeres midler til at kunne lønne en
kommunikationsmedarbejder udover projektkoordinatoren, da disse to ansvarsområder er for store i
et projekt som dette, til at én person kan sidde med
begge ansvarsposter.

Resultater
Inden corona-nedlukningen i marts 2020 var det
lykkedes os at finde og engagere samarbejdspartnere i 83 forskellige kommuner. Havde corona ikke
været der, så var det bestemt realistisk, at vi havde
fået arrangementer i samtlige kommuner i landet
den 4. maj 2020 og i dagene deromkring. Der var en
oplagt anledningen, ressourcerne var til stede og
ALSANG-sekretariatet var i fuld gang med at planlægge og kontakte lokale arrangører.
Fejringen af 75-året for Danmarks befrielse den 4.
maj 2020 blev markeret, men dagen blev unægtelig
anderledes, end vi havde håbet, tænkt og arbejdet
på. Det kan du læse mere om i kapitlet ”4. maj 2020.”
I stedet blev planen at flytte arrangementerne et år
til 4.-5. maj 2021. Hér var Danmark dog stadig præget af corona-restriktioner, som blandt andet betød
et forsamlingsforbud på 50 personer udendørs og et
krav til at holde 2 meters afstand til andre. Alligevel
lykkedes det 18 forskellige kommuner og Grønland

at afvikle 24 forskellige arrangementer og i alt
samle omkring 3352 deltagere– vind, dårligt vejr og
restriktioner til trods.
Grønland var på dette tidpunkt undtaget restriktioner grundet pænere smittetal og kunne således
samle 500 deltagere fordelt på to forskellige arrangementer.
Mange lokale arrangører så det dog ikke som en
mulighed at afvikle deres arrangementer den 4.-5.
maj 2021, men gav stadig udtryk for en stor opbakning til projektet og en kæmpe velvilje til at afvikle
deres arrangementer på et senere tidspunkt. Derfor
valgte vi at lave en ALSANG Uge i uge 35 (30. august
til 5. september 2021), som havde 1. september som
omdrejningspunkt. I ALSANG Ugen var der 56 støttede arrangementer i 34 forskellige kommuner og
ud fra arrangørernes tilbagemeldinger har omkring
13.500 mennesker sunget sammen til de støttede
arrangementer i ALSANG Ugen. Derudover var der 41
arrangementer i ALSANG Kalenderen, som ikke var
støttet af projektet, men stadig lå i ALSANG Ugen.

FAKTABOKS
→ 83 lokale samarbejdspartnere inden corona
→ I alt 91 støttede arrangementer
i 52 forskellige kommuner
→ Mere end 13.500 sang med i ALSANG Ugen

23

ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

ALSANG Puljen
- plads til nye idéer
Som supplement til ”Tilskud til kommuner” – hvor
vi fra ALSANG proaktivt henvendte os til kommuner
og kommuners arrangører – oprettede vi også en
”ALSANG Pulje”.
Puljen kunne søges til projekter, der involverede en
væsentlig grad af frivilligt, lokalt engagement, og
som forventeligt ikke ville være blevet til noget uden
støtte fra ALSANG Puljen.
Puljen skulle være med til at udvikle og styrke
fællessangskulturen via fællessangsarrangementer og andre fællessangsprojekter (fx en udstilling,
stævner, syng-med-koncerter, workshops, en app til
fællessang…), der relaterede sig til markeringen af
75-året for Danmarks befrielse i 2020.
Da formålet netop var at udvikle og styrke fællessangskulturen, blev der appelleret stærkt til, at ansøgerne beskrev, hvordan arrangementet/projektet:
· ...rakte ud mod, appellerede til og involverede
folk, der ikke normalt synger fællessang.
· ...var interessant for andre end dem, der forventeligt ville deltage i arrangementet/projektet.

Som inspiration til dét blev der fra ALSANGs side
formuleret fem indsatsområder:
· Nye målgrupper
· Nye steder
· Nyt repertoire
· Nye former
· Aktiviteter for og af unge i alderen 15-25 år
Den samlede støttepulje var sat til 300.000 kr., og
man kunne ansøge støttebeløb i størrelsen 2.00010.000 kr.
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Det var samtidig en forudsætning, at der var en lokal
egen-/medfinansiering på minimum det samme
beløb som det søgte.
Derudover var det ikke muligt for de lokale arrangører at få støtte fra både ALSANG Puljen og ”Tilskud
til kommuner.”
Med ALSANG Puljen ønskede vi at støtte og motivere til endnu mere nytænkende arrangementer, hvorimod ”Tilskud til kommuner” ofte ville blive brugt til
de mere samlende arrangementer eksempelvis for
en stor forsamling på byens torv.

“

Med ALSANG Puljen ønskede vi
at støtte og motivere til endnu mere
nytænkende arrangementer, hvorimod
”Tilskud til kommuner” ofte ville blive
brugt til de mere samlende
arrangementer eksempelvis for en stor
forsamling på byens torv.

Vi oprettede en underside på hjemmesiden med information, vejledning og digitalt ansøgningsskema.
Hjemmesiden fungerede også som platform for at
bedømme ansøgningerne internt. Derudover sørgede vi for at kommunikere dette tilbud bredt ud via
ALSANG Netværket, SoMe og annoncer i medlemsblade. Der blev nedsat et eksternt udvalg bestående
af professionelle kulturledere, som var hyret til at
bedømme de indsendte ansøgninger.

Resultater
Dette var et relativt omkostningstungt delprojekt,
som i sidste ende ikke gav nær så meget, som vi
havde håbet på. Dels var det dyrt at udvikle konceptet, programmere ansøgningsformularen og den
dertilhørende interne bedømmelsesplatform. Dels
var det dyrt at hyre et eksternt bedømmelsesudvalg og dels fik vi ikke nær så mange kvalificerede
ansøgninger ind som håbet på.
Belært af disse erfaringer kan vi nu se, at hvis vi ville
fremelske en masse nytænkende arrangementer,
så er en støttepulje ikke den mest direkte vej. De
nytænkende arrangementer vil i højere grad komme
via allerede eksisterende, eksperimenterende
miljøer eller i krydsfeltet mellem forskellige lokale
aktører måske mellem offentlige/private/civilsamfunds-foreninger.

“

Belært af disse erfaringer kan vi nu se, at
hvis vi ville fremelske en masse nytænkende arrangementer, så er en støttepulje
ikke den mest direkte vej.

Det er en rigtig god idé, at et projekt som dette har
økonomi til at støtte nytænkning, men i stedet for at
lave en gennemført professionel støttepulje, så kunne vi med held have brugt endnu mere tid på finde
de lokale aktører, som vi kunne inspirere til – med
vores økonomiske støtte – at tage teten. Det giver
dog sig selv, at det er en nærmest uoverskuelig stor
opgave, hvis det skal have et output på et nationalt
plan. Der skal oftest holdes flere møder med hver

ALSANG ved Bølling Sø i ALSANG Ugen.
Sanges gang blev styret med lyssignaler fra
ét af stederne, så alle tre steder sang de
samme sange samtidig.

enkeltstående lokale arrangører, for at skabe blot ét
arrangement. I praksis har vi på ALSANG-kontoret
også været inde over flere af sådanne udviklingsog samarbejdsprojekter i det omfang, som det har
været muligt for os. Dette kan du læse mere om i
kapitlet ”Andre projekter og events.”
Da corona satte ind – og da vi så at vores pulje ikke
blev søgt nok af gode nok ansøgere – konverterede vi puljens budget til andre ALSANG-projekter
(herunder mere støtte til ALSANG Live, hvorfor nogle
arrangører har fået tilskud til at lave arrangementer
i både 2020 og 2021 og til andre særlige projekter á
la ALSANG i Mindelunden.
Ansøgere til Puljen har dog ikke skrevet helt forgæves. 1. runde af ansøgere gav således fire bevillinger,
hvoraf to af dem er blevet realiseret: Ét arrangement i Svendborg med fokus på at invitere elever fra
Dansk Flygtningehjælp og VUC samt et stort anlagt
projekt i Ikast-Brande.
Hér sang man fra tre forskellige steder rundt om
Bølling Sø. Sanges gang blev styret med lyssignaler
fra ét af stederne, så alle tre steder sang de samme
sange samtidig.
Derudover fik Sønderborg Sangkraftcenter en
bevilling til at lave en ’Sangstafet’ og Cæciliakoret
fik bevilget penge til at få et tysk venskabskor til
Danmark for at lave en fælles koncert i forbindelse
75-års-jubilæet for Danmarks befrielse. Disse to
arrangementer blev desværre ikke til noget grundet
corona.
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Den store
TV-transmitterede
ALSANG-finale
Fra ALSANG projektets undfangelse var det ambitionen, at det hele skulle kulminere i et kæmpestort
ALSANG-event, som kunne samle hele Danmark
samtidig.
Ideen var, at man i Frederiksberg Have ville samle i titusindvis af syngende gæster, og at det hele skulle transmitteres direkte på nationalt TV, så folk over hele landet
kunne mødes og synge sammen og samtidig, derhjemme
og på byens torve.
Frederiksberg Have var valgt med inspiration fra det
alsangstævne, som den 1. september 1940 samlede
40.000 mennesker samme sted.
Ideen med det store TV transmitterede ALSANG-arrangement fra Frederiksberg Have var en idé, som voksede
i ALSANG Gruppens have. Derfra blev DR involveret og
så kunne DR gøre det til deres eget projekt. ALSANG tog
den indledende og opsøgende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende brug af Frederiksberg Have, og
ALSANG lykkedes med at få opbakning fra Frederiksberg
Kommune og samtidig en økonomisk støtte på 700.000 kr.
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Derudover lykkedes det også projektet at skabe en
partnerskabsaftale med DR, og DR var med på, at
arrangementet i Frederiksberg Have skulle være
DRs store og særlige markering af befrielsesjubilæet
den 4. maj 2020.
Der skal være vandtætte skotter i et sådant partnerskabsprojekt mellem ALSANG og DR. ALSANG
sendte et betragteligt beløb – delvist via bevillingerne fra Nordea-fonden og beløbet fra Frederiksberg
Kommune – til DR, men det var naturligvis sådan, at
ALSANG ikke kunne bestemme over produktionen
og indholdet. Samtidig har ALSANG og en repræsentant fra Frederiksberg Kommune dog været en del
af den udviklings- og styregruppe, som DR nedsatte.
Derfor er mange af ALSANGs ønsker og ideer blevet
hørt:
”Der har været en tæt og god dialog hele vejen igennem. Vi har ikke følt, at vi ikke er blevet inddraget i
beslutningerne på noget tidspunkt. Der har ikke været noget, der kunne være bedre.” - Hassel Löfstedt,
Frederiksberg Kommune
På grund af corona blev projektet i Frederiksberg
Have udsat tre gange. Det lykkedes endelig at
afvikle det lørdag den 4. september 2021 som en
storstilet og markant afrunding af ALSANG Ugen.
Selve TV-produktionen fra Frederiksberg Have var
den største af sin art fra dette sted nogensinde. Der
var en kæmpe scene midt på plænen, foran Frederiksberg Slot, stort orkester, masser af kendte sangsolister, TV-værter og flere store kor - sågar også på
toppen af Frederiksberg Slot. Det var historiske og
flotte TV-billeder.

DR har i en seerundersøgelse bedt borgerne om at
vurdere TV-showet, og på en skala op til 5 fik programmet imponerende 4,8, hvilket er en topscorer
også i sammenligning med andre giga-events med
national bevågenhed.

“

Der har været en tæt og god dialog hele
vejen igennem. Vi har ikke følt, at vi ikke
er blevet inddraget i beslutningerne på
noget tidspunkt. Der har ikke været noget,
der kunne være bedre.

Hassel Löfstedt,
Frederiksberg Kommune

Det var TV direkte på DR1 i allerbedste sendetid, og
ved udsendelsens slutning var der 519.000 seere. Til
sammenligning blev der på en kommerciel kanal i
samme tidsrum vist landsholdskamp i herrefodbold,
som kun trak 400.000 seere
Ved arrangementets start var der omkring 2.000
syngende deltagere. Til slut var der mere end det
dobbelte altså cirka 4.500 mennesker i Frederiksberg Have. Stemningen var hele vejen igennem
nærmest høj og euforisk.

Fortsætter på næste side →
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“

At anvende fællessangsformatet var det mest oplagte i
forhold til en bred appellerende dækning. Vi lagde programmet på DR1 kl. 20.00 med en varighed på halvanden
time. Vi fik en masse gode kunstnere på, selvom der var
mange konkurrerende arrangementer, der løb af stablen
rundt om i landet. Vi tilstræbte, at blandt udbuddet af
artister var noget for alle målgrupper. Vi gjorde desuden
meget ud af, at begivenheden blev eksponeret og kunne
anvendes på tværs af DR’s platforme og programmer.
Søren Therkelsen, DR

Ny aktualitet
DR valgte – med opbakning fra ALSANG og fra
Frederiksberg Kommune – at ændre på præmissen
med TV-programmet. Den oprindelige idé med markeringen af befrielsesjubilæet blev droppet, fordi
TV-udsendelsen først kunne realiseres 15 måneder
efter jubilæet.
I stedet blev idéen at lave en flot afrunding på DRs
meget succesfulde ”Fællessang – hver for sig”-udsendelser, som de havde vist cirka 30 fredage under
corona-nedlukningerne. Vores idé blev derfor lavet
om til en live-kulmination på hele dette forløb, blev
således til ”Fællessang – endelig sammen” i Frederiksberg Have og på TV:
”At anvende fællessangsformatet var det mest oplagte i forhold til en bred appellerende dækning. Vi
lagde programmet på DR1 kl. 20.00 med en varighed
på halvanden time. Vi fik en masse gode kunstnere
på, selvom der var mange konkurrerende arrangementer, der løb af stablen rundt om i landet. Vi tilstræbte, at blandt udbuddet af artister var noget for
alle målgrupper. Vi gjorde desuden meget ud af, at
begivenheden blev eksponeret og kunne anvendes
på tværs af DR’s platforme og programmer.” - Søren
Therkelsen, DR
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Grundet corona flyttede fokus sig lidt væk fra at
handle om det historiske ”alsang” og befrielsen og
fokuserede i stedet for mere på en fejring af den
frihed, som var så present lige dér, idet alle coronarestriktioner blev løftet kun tre dage inden arrangementet i Frederiksberg Have blev afviklet.
På den måde bibeholdt arrangementet en ny og
anden relevant aktualitet, og alsangen blev da
heller ikke glemt, men blev nævnt som kontekst for,
hvorfor vi stod lige netop i Frederiksberg Have og
sang sammen.
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ALSANG
i Mindelunden
Den 4. maj 2020 – på 75 års dagen for Danmarks
befrielse – sendte TV2 live fra Mindelunden. Det
var TV2s store markering af befrielsesjubilæet. En
kerne i TV-programmet var fremførelsen af ALSANG
vindersangen ”Frihedens Lysdøgn”.
Mindelunden og ALSANG fik derefter etableret et
samarbejde, hvor vi arbejde frem mod projektet
ALSANG i Mindelunden. Arrangementet fandt sted
den 3. september 2021, som en del af ALSANG Ugen.
Som selvstændigt projekt var det et af tre projekter,
hvor ALSANG-sekretariatet har været allermest
involveret fra ideudvikling til afvikling af selve
arrangementet.
ALSANG i Mindelunden var i meget klar forlængelse
af de særlige indsatsområder og tematikker, som
også er en kerne i hele ALSANG-projektet. Med
Mindelundens særlige kulturhistoriske og smukke
rammer var det oplagt at gøre dette til et af vores
flagskibsprojekter. Det blev også en kæmpe succes
og et stort tilløbsstykke.
ALSANG i Mindelunden blev til en heldagsfestival
med tre forskellige formater og målgrupper:
· E
 t formiddagsarrangement for børnehavebørn.
500 børnehavebørn sang sammen med Sigurd
Barrett.
· E
 t eftermiddagsarrangement for mellemskoletrinnet. Til dette arrangement knyttede der sig
også et forudgående undervisningsforløb, som
ledte op til alsangsdagen i Mindelunden. Sankt
Annæ Gymnasies Rytmiske kor med 50 unge sangere sang for sammen med 300 unge skoleelever.

Fortsætter på næste side →
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ALSANG i Mindelunden
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· E
 t offentligt aftenarrangement hvor det var det
voksne publikum som deltog. Mindelunden var
smukt oplyst af 500 levende lys og belysning i
trækronerne, og der var mere end 1.500 samlet til
et fornemt program med sangere DR KoncertKoret og Simone Egeriis og Mads Granum.

Et oplagt samarbejde
ALSANG i Mindelunden viste sig i planlægningsfasen at kunne blive dén succes som rummede både
ALSANGs mangeartede formål og tematikker, og
vi kunne også mærke en stor sandsynlighed for en
massiv deltagelse. Projektets ambitionsniveau blev
derfor løbende opjusteret.
ALSANG i Mindelunden var – som projekttitlen
også siger det – et partnerskab mellem ALSANG og
Mindelunden.
ALSANG stod især for:
· K
 onceptudvikling i samarbejde med Mindelunden.
· Booking af kunstnere, scene, lyd og lys.
· Al koordinering med eksterne folk (kunstnere
etc.) og planlægning af dagen i samarbejde med
Mindelunden.
· Kommunikation, marketing og pressearbejde.
· At hyre fotografer.
· Være der på dagen og hjælpe til med afviklingen
af arrangementet.
Mindelunden stod især for:
· K
 ommunikation, marketing og pressearbejde.
· Forplejning.
· Koordinering af interne arbejdskræfter,
parkvagter, 500 levende lys.
· Være der på dagen og hjælpe til med afviklingen
af arrangementet.
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ALSANG i Mindelunden

“

Man (ALSANG og Mindelunden) kunne trække på hinandens
ressourcer. Det har selvfølgelig gået begge veje. Vi stod for
rekruttering af deltagere og udviklede et særligt formidlingstilbud,
der koblede sig til ALSANG-arrangementerne. ALSANG stod for
kontakten til musikere, scene, lys og lyd. Vi har fået gode råd til,
hvordan man kommunikerer til deltagerne. Vi har fået udvidet vores
netværk, og vi kommunikerer stadig med ALSANG om andre events.
- Anna Wagn, Mindelunden

ALSANG i Mindelunden gik forbilledligt og blev en
flot succes, hvor det lykkedes det os at skabe en
meget meningsfuld dag. Omkring 2300 deltagere
mødte op i løbet af dagen og sang med i smukke,
historiske omgivelser. Stedet kan rumme omkring
3.000 mennesker på én gang, så der var yderligere
potentiale til at fylde Mindelunden med syngende
gæster, hvilket vi håber på, vil kunne muliggøres i de
kommende år. Samtidig vil det være et smukt sted
at transmittere TV fra. Det lykkedes den 4. maj 2020
på TV2 (befrielsesjubilæums-aftenen), men det
kunne også have været smukt TV til hele Danmark
fra den 3. november 2021.

Med dette arrangement, havde vi til fulde en oplevelse af at lykkes med at udleve kernen i projektet:
At hylde friheden, markere befrielsen, reflektere
over historien og give den og sangene videre til yngre generationer – alt sammen gennem fællessang.
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Melodi: Julie Maria
& Nikolaj Busk 2019
Tekst: Anne Vad
2019
Melodi: Julie

4. maj 2020
Som tidligere nævnt var vi nødsagede til at markere
75-året for Danmarks befrielse på alternativ vis
eftersom corona umuliggjorde de oprindelige planer.
Alligevel blev jubilæet den 4. maj 2020 en stemningsfuld aften med stort fokus på befrielsen med
både levende lys, sang og stor bevågenhed gennem
nationale medier.

Tænd lys-kampagne
Op til 4. maj lavede vi en kampagne med fokus på at
sætte levende lys i vinduerne og markere jubilæet
med sang. Dette kunne blandt andet lade sig gøre
idet vi fik et sponsorat af Asp-Holmblad på 10.000
kronelys. Hvert enkelt lys blev pakket ind i en A5
flyer med kronelysets historie og betydning den 4.
maj 1945 på den ene side og med sangteksten til
Frihedens lysdøgn på den anden side. Nogle af disse
lys blev forhandlet i lokale supermarkeder som særlige ’jubilæums lys’ og køberne fik naturligvis også
en flyer med sangtekst med i købet. En stor del af
lysene blev dog uddelt til lokale samarbejdspartnere og medlemmer i ALSANG Netværket. Modtagerne
af kronelysene blev bedt om at indsende en video
til ALSANG, som kunne bruges på SoMe til at skabe
fokus på markeringen af befrielsen med alsang og
traditionen med levende lys i vinduerne
En af de samarbejdsparntere der fik en rundhåndet mængde kronelys var Sønderborg Kaserne og
Sønderborgs Pigekor og Drengekor, som holder til
huse dér. Om aftenen den 4. maj blev der sat 700
kronelys i alle kasernens vinduer og pigekoret sang
’Det haver så nyligen regnet’, hvilket ALSANG fik
lavet en video af. Videoen blev efterfølgende lagt ud
på de sociale medier som ”syng med”-musikvideo
med smukke billeder fra den 4. maj 2020 om aftenen
i Sønderborg.
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Danmarks
største fællessan
gs
initiativ?

4. maj 2020

National mediedækning og
online arrangementer
På DR1 kunne man fejre befrielsen både morgen og
aftenen. Den 4. maj 2020 startede således på DR1
og P4 med morgensang kl. 9.05, kyndigt ledet af
Phillip Faber. Her blev der sunget En lærke letted,
Kringsatt av fiender og Du er ikke alene. Om aftenen
markerede DR1 befrielsesjubilæet i en hel time
sendte direkte fra en baggård på Nørrebro direkte
med Tine Gøtsche som vært. Udsendelsen gennemgik ’De fem forbandede år’ og kom således også omkring alsangen under besættelsen, og takket være
DRs store arkiv kunne man i udsendelsen opleve
flere historiske klip. Sangen fik en betydningsfuld
plads, og i løbet af den timelange udsendelse blev
der sunget i alt fem sange: Man binder os på mund
og hånd, Den danske sang, I Danmark er jeg født,
Made in Europe og Altid frejdig, når du går.
Alle sangtekster til de sange, der blev sunget både
morgen og aften på DR kunne findes på ALSANG
Online.
TV2 markederede også 75-året for befrielsen. Hér
kunne man synge med på Frihedens lysdøgn, som
Julie Maria og Silas Bjerregaard sang direkte fra Mindelunden, som var smukt lyst op med levende lys og
belysning i trækronerne. Og til dem, der måtte være
gået glip af det, var der om morgenen den 5. maj igen
mulighed for at synge med på Frihedens lysdøgn, da
Julie Maria gæstede Go’morgen Danmark.
Derudover skal det også fremhæves at både Roskilde og Herning holdt fast i at afvikle deres arrangementer.

Marker
befrielsen med
SANG
4. maj er 75-årsdagen for Danmarks befrielse
- og det markerer vi med sang!
Derfor håber vi, at I har lyst til at synge med
hjemmefra på DR.
Friheden, fremtiden og
fællessangen skulle have
være fejret med
ALSANG-arrangementer
i hele landet. Det kan vi af
gode grunde ikke. I stedet
markerer vi denne vigtige
dag ved at synge
med på velkendte sange
hjemmefra.

Kl. 9:05

Kl. 20-21

Synger vi:

Bringer DR1 en flot
markering af befrielsen.
Anført af flere danske
kunstnere synger vi:
- Man binder os på mund og hånd
- Den danske sang
- I Danmark er jeg født
- Made in Europe
- Altid frejdig når du går

- En lærke letted
- Kringsatt av fiender
- Du er ikke alene
Phillip Faber synger for på
DR1 og P4.

I kan finde alle sangteksterne på alsang.dk/online

I Roskilde var de mange lokale aktører, der fik
sammen om at få skabt et online-arrangement, som
kunne ses live på Facebook. Således lykkedes det
dem at få op mod 17.000 seere.
Ligeledes var de i Herning gået mange parter sammen om at få skabt et TV-arrangement, som også
blev lagt på de sociale medier. Her fik man samlet
omkring 12.000 omkring skærmene.
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Sangskriverkonkurrencer
Projektet ALSANG udsprang oprindeligt ud fra idéen
om at udstede en sangskriverkonkurrence, hvis
resultat forhåbentlig kunne bidrage til en genaktualisering af og refleksion over begrebet ”frihed”
i anledningen af 75-året for Danmarks befrielse.
Derudover var håbet at vindersangen/-sangene
kunne berige den eksisterende sangskat med sange
om befrielsen med nyt input og ikke mindst bidrage
til en modernisering af fællessangen.

Som et led i at udbrede sangene mest muligt blev
alle lokale samarbejdspartnere opfordret kraftigt til
at inddrage de to vindersange i deres ALSANG-arrangementer, hvilket langt de fleste tog til sig

Frihedssangen 2020
Konkurrencen om ”Frihedssangen 2020” forløb
i to faser:

I et forsøg på at ramme hele befolkningen blev der
derfor udskrevet to sangskriverkonkurrencer: Én til
voksne og én til børn og unge. Formålet med begge
konkurrencer var at skabe nye fællessange om
frihed, fremtid og fællesskab.

1. fase:
Tekstkonkurrencen - frist 4. maj 2019

Tematisk blev det fordelt, så voksenkonkurrencen
kredsede om ”frihed” og konkurrencen blev derfor
kaldt for ”Frihedssangen 2020”. Med denne konkurrence ønskede ALSANG at bringe en ny, moderne og
samtidsrelevant fællessang om frihed på repertoiret.

Med konkurrencen ”Frihedssangen 2020” greb
ALSANG konkurrencen meget ambitiøst an med
en usædvanlig stor præmiesum på i alt 90.000 kr.
– 45.000 til tekstforfatteren og 45.000 til komponisten. På den måde lykkedes det at mobilisere
rigtig mange af landets bedste tekstforfattere og
komponister. Over 1200 tekster og melodier var i
puljen til ”Frihedssangen 2020”: Overvældende 762
komponist-bidrag og ikke mindre end 449 forslag til
teksten.

De unge blev derimod bedt om primært at forholde
sig til deres fremtid, og sangen, vi ledte efter, derfor
var ”Fremtidssangen 2020.”

FAKTA
FRIHEDSSANGEN 2020
→ En samlet præmiesum af på i alt 90.000 kr.
→ Konkurrencen var delt i to faser: Tekst og melodi
→ I alt blev der indsendt mere end 1200 bud:
449 forslag til teksten og 762 komponist-bidrag
→ V
 indersangen, Frihedens lysdøgn, findes
i den 19. udgave af Højskolesangebogen
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2. fase:
Melodikonkurrencen - frist 4. september 2019

I juni 2019 vandt Anne Vad 1. fase af konkurrencen,
og kunne nu kalde sig tekstforfatter til ”Frihedssangen 2020”: Frihedens lysdøgn.
Om teksten "Frihedens lysdøgn" lød denne udtalelse fra bedømmelsesudvalget:
”Anne Vad sender både tanker og sanser på poetisk
rumrejse med sin tekst ”Frihedens lysdøgn”. Hun
får forankret temaet om frihed i traditionen med at
sætte levende lys i vinduerne på befrielsesdagen, og
samtidig letter hun låget på fantasifuld og bevidsthedsudvidende maner med spændende rum-referencer. Hun inspirerer til at lade tankerne flyve ud i det

Sangskriverkonkurrencer

ukendte og i uendeligheden, og giver plads til såvel
krop som sjæl i sin smukke danske poesi. Sprogtonen er original, lyrikken er nytænkende og der er
visionært format over den tematiske blanding. Anne
Vad sender også en hilsen til både rabalderdigte og
salmesang med sine referencer til Tom Kristensen og
Hans Adolph Brorson. Teksten har således potentiale
til at indgå i en meget levedygtig fællessang.”
Senere på året fandt man vinderne af melodikonkurrencen: Julie Maria og Nikolaj Busk.
Bedømmelsesudvalgt i Melodikonkurrencen er
kommet med følgende udtalelse om vindermelodien
af Julie Maria og Nikolaj Busk:
“Melodien underbygger stemningen i teksten, og er
et originalt bud på en tekst med en ellers traditionel
metrik. Kompositionen rummer originale harmoniske
vendinger, som udvikler sig smukt og dynamisk gennem sangen. Sangen markerer sig som en moderne
fællessang med et nutidigt tonesprog, som vi tror vil
blive favnet bredt af den danske befolkning.”

Bedømmelsesudvalget i Melodikonkurrencen:
·
·
·
·

Michael Bojesen
Irene Becker
Nicolaj Bundesen
Loui Törnqvist

Bedømmelsesudvalget i Tekstkonkurrencen:
·
·
·
·
·

Erik Skyum-Nielsen
Lone Hørslev
Michael Bojesen
Katinka Bjerregaard
Michael Falch

Fortsætter på næste side →

37

ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

Fremtidssangen 2020
ALSANGs lyrikkonkurrence, "Fremtidssangen 2020",
for børn og unge forløb i efteråret 2019. Melodien
var komponeret på forhånd af sangskriver Simon
Kvamm, og børn og unge i alderen 10-18 år kunne
deltage i konkurrencen og skrive teksten til sangen.
Kravet til teksten var blot, at sangen skulle relatere til temaerne frihed, fremtid og fællesskab, den
skulle passe til Simon Kvamms melodi og kunne
synges til fællessang. Det var muligt at deltage i
konkurrencen som klasse, en mindre gruppe eller
enkelt person.
Konkurrencen var åben for indsendelse af sange
i perioden 5. september til 4. november 2019 og
præmien til vinderen var et gavekort til en samlet
værdi á 25.000 kr. til en koncert i DR Koncerthuset
for 30 personer.
Som et led i denne konkurrence udarbejdede
ALSANG i samarbejde med Anne Odgaard Eyermann
og Marianne Søgaard inspiration til, hvordan man

skriver en god sangtekst, som har ligget tilgængelig
for alle under ’Undervisning’ på ALSANGs hjemmeside.
Af de mange bud, som juryen havde at vælge imellem handlede op til flere om klima – et emne, der
fylder meget hos Danmarks børn og unge.
Efter mange overvejelser endte juryen på teksten,
Hvis vi er mange nok, skrevet af en hel skoleklasse
fra Brattingsborg Skolen i Viborg. I en samlet udtalelse fra juryen lyder begrundelsen således:
Sangteksten er skrevet af en skoleklasse og dét kan
mærkes. Den er skrevet i fællesskab og handler om
fællesskab. Det er en ægte ”vi”-sang. Teksten emmer
af børnekraft og udtrykker omsorgsfuldhed og optimisme, men det er også en sang, der tager tingene
alvorligt. Teksten er kamplysten og peger fremad
og opfordrer til handling. Det er en sang skrevet af
børn til børn om deres fælles fremtid, og man kan
nærmest høre et børnekor for sig, der giver verden en
kærlig opsang.
Bedømmelsesudvalget bestod af:
·
·
·
·
·

Kira Skov
Simon Kvamm
Rasmus Hedeboe
Lise Hadrup
Thorstein Thomsen

Den største udfordring har været i forbindelse med
børne- og ungekonkurrencen, ”Fremtidssangen
2020”. Det kan være en svær målgruppe at også
selvom man målrettet samarbejder med skoler
og eller lærerforeninger, hvilket ALSANG har gjort.
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Derudover kan udbredelsen af en sang af denne
type – en sang skrevet af unge henvendt til unge –
være svær at få bredt ud i og med at målgruppen er
så defineret på forhånd. Vi gik dog med tanker om at
lave en musikvideo, som kunne lægges på YouTube
for at få sangen endnu længere ud til målgruppen,
men planerne måtte lægges på hylden, da corona
ramte landet og dels gjorde dén type opgaver svære
at løse, dels omlagde projektets budget.

’Hvis vi er mange nok’ er blevet brugt til flere
ALSANG Læring-arrangementer og er forlagt hos
Dansk sang.

To moderne fællessange
ser dagens lys
Der er kommet to meget velfungerende fællessange ud af begge konkurrencer, og der er blevet lavet
forskellige kor- og bandarrangementer af begge
sange, så de også kan bruges i et mere musikfagligt
øjemed. Alle arrangementerne, samt tekst og node
til originalerne kan findes til gratis brug på alsang.dk
frem til og med 2025.
Derudover er ’Frihedens lysdøgn’ kommet med i den
19. udgave af Højskolesangbogen og har i det hele
taget fået god mediedækning og stor udbredelse
(som tidligere nævnt var det denne sang, TV2 valgte
at bringe 4. maj 2020). Derudover har den kastet
sit helt eget koncertformat af sig idet Julie Maria
sammen med Anne Vad og flere prominente kunstnere valgte at tage på tur med et format, de kaldte
”Frihedens lysdøgn – frihedssange & frihedsfortællinger” i slutningen af 2020 og starten af 2021.

FAKTA
FREMTIDSSANGEN 2020
→ Melodien blev skrevet af Simon Kvamm
→ V
 inderne fik et gavekort til DR Koncerthuset
på 25.000 kr.
→ V
 indersangen, Hvis vi er mange nok, er
forlagt hos Dansk Sang
→ S
 angen er indsunget af Mille Liendgaard,
vinder af MGP 2018
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Alsang.dk
- Et online samlingspunkt
for fællessang
FAKTA
ALSANG ONLINE
→ 4
 54.316 visninger af
ALSANG Online
→ 50.031 brugere
→ M
 est besøgte sang.
Godmorgen, lille land
(39848 visninger)
→ Arbejdsspørgsmål er
downloadet 2.991 gange
→ A
 rtikler er downloadet
3.489 gange

Et anker i projektet blev hjemmesiden www.alsang.dk, som
dels samlede et overblik over de
mange gratis tilbud i projektet,
dels gav samarbejdspartnere og
interesserede information om,
hvordan de blev en del af projektet, hvad de kunne forvente
sig at få fra projektet, og hvilke
forventninger, der ville blive
stillet til dem. Derudover havde
hjemmesiden en kalenderfunktion, som var helt central i forhold
til at skabe en fornemmelse af,
at hele landet sang sammen i en
samlet periode.
I det følgende vil vi kort gennemgå de mange forskellige elementer og tilbud, som har været og
til dels stadig vil være tilgængelige frem til og med 2025, samt
hvordan de bidrog til at opfylde
forskellige mål for projektet og
sikrede projektets udbredelse.

ALSANG Online
ALSANG Online er med sine
454.316 visninger den hyppigst
besøgte side på hjemmesiden.
ALSANG Online er en online
fællessang-platform inspireret af Spil Dansks ”Fællessang
Online”, som Spil Dansk lancerede i 2014, og havde til formål
at gøre fællessang mere tilgængeligt og ligetil ved ikke kun at
tilbyde sangtekster men også et
’syngeklar’ akkompagnement, så
man også nemt kunne synge med
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steder, hvor man ikke nødvendigvis havde nogen, der kunne synge
eller spille for.
ALSANG Online er en videreudvikling af dette koncept, og man
kan derfor høre og synge med på
indspilninger af sange med både
instrumental- og sangakkompagnement. Derudover kan man
finde og downloade sangtekster
til print og til lærred samt en
artikel og 10 spørgsmål til hver
sang, som er tiltænkt undervisningsøjemed.
ALSANG Online blev lanceret i
sommeren 2019 med dengang
45 forskellige fællessange – en
blanding af såkaldt ’frie sange’
(sange hvor rettighedsindehaverne har været døde i mere end
70 år), og sange som projektet
skulle indhente rettighederne
til at måtte bruge. I forbindelse
med markeringen af 75-året for
Danmarks befrielse 4. maj 2020,
blev ALSANG Online udvidet med
yderligere to sange, som indgik
i DR1s jubilæums-udsendelse.
Alle tekster til de sange, der blev
sunget på DR1 den 4. maj 2020
kunne derfor findes på ALSANG
Online.
Med projektets forlængelse blev
rettighederne til sangene forlænget, og i december blev udvalget
af sange udvidet, så der frem til
juni 2021 lå i alt 76 forskellige
sange, som man kunne synge
med på. For at skabe fokus på

Alsang.dk - Et online samlingspunkt for fællessang

udvidelsen af ALSANG Online,
blev der lavet en ”Julekalender”,
hvor der hver dag på Facebook
blev ’åbnet en låge’. Bag hver låge
gemte sig en ny sangtilføjelse til
ALSANG Online, som man kunne
klikke sig ind og synge med på.
Pt. ligger der stadig 18 sange
tilgængelig på ALSANG Online –
dog kun frie sange, da der ikke
har været mulighed for eller resurser til at indhente rettigheder
til de resterende sange på ny.
I perioden januar 2019 til oktober
2021 har der været i alt 50.031
forskellige brugere af ALSANG
Online. De hyppigst besøgte
sange har været:
· G
 odmorgen, lille land (39848
visninger)
· Buster (27.336 visninger)
· Blæsten går frisk over Limfjordens vande (7.369 visninger)
Arbejdsspørgsmål til forskellige
sange er i alt blevet downloadet
2.991 gange og det samme er i
alt 3.489 artikler, hvilket tyder på,
at man altså på nogle skoler også
har arbejdet mere i dybden med
sangene og deres betydning.

Fædrelandssang
på modersmål
Et andet projekt, som er tænkt
som en mulighed for dels at
række ud til nogle af dem, der

ikke typisk synger fællessang,
men som også kan bruges på
skolerne i sprogfagene engelsk,
tysk, fransk og spansk, er ’Fædrelandssang på modersmål’.
Projektet er tænkt som en
mulighed for at åbne sangfællesskabet op til andre målgrupper
end dem, der normalt synger
fællessang. Derudover kan
projektet som nævnt også bruges
til sprogundervisning. Med
dette projekt blev tre forskellige danske sange oversat til 12
forskellige sprog. Det drejer sig
om En lærke letted, Jutlandia og
I Danmark er jeg født, som blev
oversat til engelsk, tysk, fransk,
spansk, færøsk, grønlandsk,
arabisk, tyrkisk, kurmanci, evrit,
urdu og mandarin.

FAKTA
FÆDRELANDSSANG
PÅ MODERSMÅL
→ T
 re danske sange oversat til 12
forskellige sprog
→ B
 ragt som nyhedsindslag i TV
Avisen på DR1 den 3. juni 2020
→ O
 ffentliggjort på Grundlovsdag
i 2020 på Ollerup Efterskole til
demokratifestival
→ F
 ædrelandssang på modersmål
har haft 25.747 sidevisninger

Projektet fik en flot og nysgerrig
modtagelse i TV Avisen på DR1
og selve lanceringen af projektet
foregik på Ollerup Efterskole til deres demokratifestival
Grundlovsdag, 5. juni 2020.
Fædrelandssang på modersmål
er blevet vist i alt 25.747 gange
og især engelsk, fransk, tysk
og arabisk har været besøgt af
brugere. Derudover har oversættelser af En lærke letted været i
brug i forbindelse med Alsang i
Gellerup til deres store alsangsdag 1. september 2021.

Fortsætter på næste side →
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FAKTA
UNDERVISNING
→ 2.685 downloadede
undervisningsmaterialer
→ Siden er besøgt i alt 36.051

Museum, Lydtid, Historielab,
Grundtvigsk Forum og Alhambre.

på mellemtrinnet, der har været
hyppigt besøgt (14.046).

Nogle af materialerne har vi lånt
eller købt rettighederne til at
have liggende på hjemmesiden,
andre er udarbejdet specifikt til
og i samarbejde med ALSANG.

Det totale antal download af undervisningsmaterialer er 2.685.

På hjemmesiden kan man
således stadig finde materialer
til alle klassetrin i folkeskolen
samt til ungdomsuddannelserne.
Materialerne kan bruges som
led i undervisningen til dansk,
historie, musik og samfundsfag
og lyder som følger:

Undervisning
Med undervisningselementet
skulle hjemmesiden være med
til at opfylde en målsætning om
at give historien videre og at få
yngre generationer til at reflektere over begreber som ”frihed”,
”besættelse” og ”rettigheder.”
Derudover skulle denne del af
hjemmesiden gerne inspirere til
mere fællessang ude på skolerne, men også fungere som et
hjælpemiddel til børn og unge,
der gerne ville deltage i konkurrencen om ”Fremtidssangen
2020”.
Til det formål allierede vi os med
forskellige samarbejdspartnere:
Amnesty International, Dansk
Lærerforening, Dansk Jødisk
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· Crocs Mission (Amnesty)
· Sange der samler, podcast
(Lydtid og ALSANG)
· Skriv en sang om frihed,
sangskriver-videoer
(Alhambra)
· Verdenserklæringen om menneskerettigheder (Grundtvigsk
Forum)
· Besættelsesspillet
(Historielab)
· Hvad var det dog, der skete?
(Dansklærerforeningen)
· Dyret i mennesket. Mennesket
i dyret. (Dansklærerforeningen)
· Hjem (Dansk Jødisk Museum)
· Bag linjerne
(Dansklærerforeningen)
· Ret til frihed (Amnesty)
Undervisningssiden har været
besøgt i alt 36.051. Heraf er det
særligt undersiden fokuseret

ALSANG Kalender
ALSANG Kalenderen var central
i forhold til at skabe en fornemmelse af, at der var fællessang
i hele landet, og at de enkelte
arrangører på den måde var en
del af noget større. Derudover
har det været et godt redskab i
vores marketing strategi: Dels
at kunne synliggøre, at ”hele
landet er med”, fremhæve særligt
spektakulære/interessante
arrangementer lavet af lokale
samarbejdspartnere, men også
som et led i at få endnu flere
arrangementer med i projektet.
Kalenderen er blevet vist 107.346
gange og har haft 50.031 forskellige brugere. Der har i alt været
860 forskellige arrangementer
tastet ind i ALSANG Kalenderen.

FAKTA
ALSANG KALENDER
→ 107.346 sidevisninger
→ 50.031 brugere
→ 860 arrangementer
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ALSANG Kunstnere
ALSANG Kunstner-modulet var
tænkt som et tilbud til lokale
samarbejdspartnere. Modulet består i en form for ’digital
opslagstavle’, hvor kunstnere
frivilligt har kunnet oprette en
profil og specificere, hvilke typer
af arrangementer, de kommer
ud til, og hvad man kan forvente
sig af en koncert/workshop med
dem.
Det har ikke været et krav for de
lokale samarbejdspartnere, at
de skulle bruge en af kunstnerne fra ALSANGs hjemmeside,
men blot et tilbud og en oversigt
over kunstnere, som på forhånd
kender til projektet, og med

deres profil på hjemmesiden har
tilkendegivet, at de gerne deltager i det. Kunstnerne har således
heller ikke været garanteret
spillejobs.
I perioden 1. januar 2019 til 15.
oktober 2021 har der været
43.188 visninger af siden til
gengæld ved vi at ikke ret mange
samarbejdspartnere har benyttet
sig af dette modul til at booke
kunstnere til deres arrangementer. Set i bakspejlet er dette nok
et modul, man havde kunnet
undvære, da det har været mere
tids- og resursekrævende i
forhold til, hvor mange brugere,
der er endt med at benytte sig af
tilbuddet.

Fortsætter på næste side →
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Videndeling
Som et led i at udbrede viden om alsang under besættelsen samt fællessangen generelt, blev der
oprettet en underside med ”Inspiration”. Her har man kunnet finde følgende undersider:

· Vær med/Lav dit eget!
	En samlet side med inspiration og gode råd til,
hvordan man laver fællessang-arrangementer
(under corona). Her har man blandet andet kunnet
finde de nyeste opdateringer vedrørende corona-restriktioner, råd og anbefalinger til fællessang
under corona, interviews med lokale arrangører
til, hvordan de greb opgaven ”fællessang under
corona” an mm.
· Sange om frihed
	Sange om frihed er en samling af playlister med
forskellige sange, der kredser om temaet ”frihed”.
Der er en oversigt over sange, som man sang til
alsangstævnerne i 1940, en liste over danske
sange om frihed og en playliste med udenlandske sange, der enten af historiske eller tekstlige
årsager kan siges at relatere sig til ”frihed”. Siden
er tænkt som inspiration til, hvad man kan synge
til ALSANG-arrangementer og bestemt ikke en
udtømt liste over sange om frihed.
· Nørderi
	Denne side var tiltænkt dem, der gerne ville dykke
endnu mere ned i alsangen specifikt og fællessangen generelt. Her finder man blandt andet links
til mere undervisnings- og forskningsprægede
tekster såsom Puk Elmstrøm Nielsens artikel,
”Alsangen i 1940”, Lea Wierød Borcaks forskningsartikel ”Community as a discursive construc in
contemporary Danish singing culture” og Videncenter for Sang, Sangens Hus’ antologi Fællessang
og fællesskab.
· Freedoms Singers
	I sommeren 2019 blev ALSANG kontaktet af
Verdenshøjskolen i Ry, som havde inviteret the
Freedom Singers over til et arrangement. The
Freedom Singers er en sanggruppe, som dog
hellere definerer sig selv om ”organizers”. De og
sangen var en central spiller i kampen mod racediskrimination i 1960’ernes USA og the Freedom
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Singers medvirkede blandt andet i the March on
Washington for jobs and freedom, hvor Martin
Luther King. Jr. holdt sin berømte tale fra Capitol
Hill med ordene ”I have a dream…” I denne video
hører man gruppen fortælle om deres kamp for frihed, og om hvordan musik og sang spillede en helt
central rolle i den kamp. Derudover viser det sig,
at der er en meget interessant forbindelse mellem
den danske Højskoletradition og borgerrettighedsbevægelsen i USA. Alt dette er samlet på en
underside på hjemmesiden, hvor man altså kan
se videoen og læse mere om the Freedom Singers,
borgerrettighedsbevægelsen i USA og deres brug
af sang og forbindelsen til de danske højskoler. Siden er således tænkt som inspiration og oplæg til
undervisning, samt et indblik i en anden frihedskamp, som også gjorde brug af musikken.
· O
 pstart morgensang – samarbejde med Rysensteen Gymnasium og Have kommunikation
	I samarbejde med Have kommunikation og Rysensteen Gymnasium fik ALSANG lavet denne video
om, hvordan de på Rysensteen har fået indført
morgensang som en fast del af deres skoleuge.
Her kan man høre underviser, Martin Lutz, fortælle
om, hvad han konkret gør for at skabe rammerne for deres morgensang, samt høre flere elever
fortælle om, hvorfor de prioriterer at komme til
morgensang, og hvad de får ud af det. Materialet
er lavet med udgangspunkt i et gymnasium, men
langt de fleste forhold kan nemt overføres til
andre institutioner/organisationer og deltagere.
Videoen er således tænkt som inspiration og gode
råd til hvorfor og hvordan man selv kan skabe
morgensang i sin egen organisation.
· Alsang under besættelsen
	Denne del af hjemmesiden dykker ned i den historiske del af alsang-fænomenet og gennemgår kort
nogle af de skelsættende begivenheder, der fandt
sted særligt i 1940. Her bliver der også henvist
til yderligere læsning samt til Nationalmuseets

Alsang.dk - Et online samlingspunkt for fællessang

Samlinger Online, hvor man kan finde fotografier
fra alsangen i 1940.
· 21. marts 1945
	I foråret 2021 lykkedes det ALSANG i samarbejde
med Historiske Dage at lave en musikvideo til
sangen, En lærke letted. Videoen blev samtidig
en fortælling om den tragiske bombning af Den
Franske Skole, som fandt sted den 21. marts
1945. I videoen medvirker Lis Sørensen og Kira
Skov og helt ekstraordinært lykkedes det os at få
kontakt til Inge Monberg, der selv gik på Jeanne
d’Arc-skolen og som 13-årig oplevede bombardementet på egen krop. Derudover medvirker
også 3.I fra Institut Sankt Joseph, som var Jeanne
d’Arc-skolens søsterskole. Selve videoen er filmet
på Institut Sankt Joseph og indeholder også
arkivmateriale fra bombningen i 1945. Videoen er
således ikke kun tænkt som hverken en musikvideo eller en ”syng med”-video, men er også med
til at overlevere fortællingen om den 21. marts
1945. Videoen fik sin egen underside på hjemmesiden med mere information om, hvad der skete
den 21. marts samt henvisninger til, hvor man kan
finde mere information. Derudover ligger der også
et videointerview med Inge Monberg, som fortæller om sine oplevelser fra den skæbnesvangre
dag. Hele denne underside er således tænkt som
en mulighed for og oplæg til undervisning om 2.
Verdenskrig.

COVID-19
Med corona kom også behovet for specifik information til samarbejdspartnerne
om fremtidsudsigterne for projektet
under corona, men også om de mange
forskellige corona-restriktioner, som
gjorde sig gældende særligt ved sangaktiviteter.
Dertil lavede vi en hel underside dedikeret til den nyeste information om regeringens udmeldinger og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover kunne
lokale samarbejdspartnere og modtagere
af midler fra/ansøgere til ALSANG Puljen
læse om konsekvenserne og fremtidsudsigterne for projektet.
I alt har siden været besøgt 3.792 gange.

FAKTA
COVID-19
→ D
 edikeret side til de nyeste
oplysninger om corona
→ Siden har haft 3.792 sidevisninger

I alt har disse sider været besøgt 24.210 gange.

Fortsætter på næste side →

45

ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

FAKTA
NYHEDER
→ 44 forskellige nyheder
→ 1
 8 af disse er også sendt ud
som pressemeddelelser

Rådgivning om rettigheder og tilladelser
Der er en række forhold omkring
rettigheder i forhold til sange,
man ønsker at synge, samt forskellige tilladelser, som man skal
være opmærksom på, når man
arrangerer fællessang-arrangementer. For at lette arbejdet særligt for vores lokale samarbejdspartnere lavede vi derfor en hel
underside med en oversigt over,
nogle af de typiske forhold, man
skal være opmærksom på såsom
at søge tilladelse hos kommunen
og politiet, tilladelse til brug af
sangtekster samt indbetaling til
Koda.
Det lykkedes ALSANG – som de
første på området – at lave en
samlet aftale med Koda for alle
ALSANG-arrangementer i perioden 1. april 2020 til og med 30.
september 2021. Arrangementer,

FAKTA
RÅDGIVNING OM
RETTIGHEDER OG
TILLADELSER
→ S
 amlet overblik over regler
på området
→ 6.028 sidevisninger
→ A
 LSANG har som de første
på området lavet en samlet
aftale med Koda for alle
ALSANG-arrangementer
→ S
 om følge af de mange
arrangementer er det nu blevet
muligt at lave aftaler for print
af sangtekster til brug ved
offentlige arrangementer med
Copydan

46

der levede op til en række krav
– herunder, at arrangementet
kunne karakteriseres som et
ALSANG-arrangement – var således dækket af ALSANGs aftale
med Koda, og arrangørerne behøvede derfor ikke selv indbetale
til Koda, da denne indbetaling
allerede var dækket i aftalen.
Derudover har Copydan – som
følge af de mange fællessang-arrangementer i hele landet - nu
gjort det muligt at lave aftaler for
print af sangtekster til brug ved
offentlige arrangementer.
I alt har siden været besøgt 6.028
gange.

Nyheder
Nyhederne på ALSANGs hjemmeside har været centrale i
projektets eksterne kommunikation. Hér har vi formidlet alt fra
nye gratis tilbud, til nye tiltag,
offentliggørelse af vinderne af
sangskriverkonkurrencerne,
nyheder om udskydelser, nye
samarbejder samt måder man
kan bruge ALSANGs mange gratis
tilbud på.
I alt for hele perioden er der
udgivet 44 forskellige nyheder
på hjemmesiden, som også er
blevet delt på de sociale medier
og i nogle tilfælde, hvor det var
relevant, sendt ud til pressen.
Nyhederne på hjemmesiden har
således bidraget til at udbrede
kendskabet til projektet og dets
mange tiltag.

→ 128.974 sidevisninger

Andre projekter og events

Andre projekter
og events
Som et led i at skabe mere fællessang og i at udbrede kendskabet til projektet ALSANG, har ALSANG
indgået flere forskellige samarbejder og delprojekter, som vi vil give en kort gennemgang af her.

Folkemødet på Bornholm 2019 og 2021
ALSANG satte af to omgange et stort og markant aftryk på Folkemødet på Bornholm. Til Folkemødet i juni 2019 åbnede det hele
med ALSANG fra den store Folkemøde-scene i Allinge. Der var ca.
30.000 som sang med, og det blev transmitteret meget bredt ud via
landsdækkende TV på TV2.
ALSANG sørgede for at booke band og solist til åbningsarrangementet. Scenen delte vi med Bertel Haarder og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.
I 2021 var ALSANG igen til stede på Folkemødet. Folkemødet var
i 2021 skaleret ned i en noget mindre og nødvendigvis corona-tilpasset virkelighed. Igen åbnede og nu også lukkede Folkemødet
således med fællessang med en kunstner – Annika Aakjær – som
ALSANG havde sørget for at booke.

Kulturmødet på Mors
I 2019 deltog ALSANG ved Kulturmødet på
Mors med fire forskellige fællessang-arrangementer. ALSANG havde inviteret fire forskellige
sangværter, som stod for hver deres fællessang-arrangement i den forstand, at de hver
havde valgt en håndfuld sange, de gerne ville
synge og præsentere til de forskellige arrangementer. Sangværterne var: Bertel Haarder,
Michael Bojesen, Kasper Holten og Kristina
Holgersen.
Arrangementerne var fordelt over to dage – tre
arrangementer fredag den 23. august 2019 og
et om morgenen den 24. august alle afholdt på
den store scene og alle meget velbesøgt. Lørdag den 24. lukkede kulturmødet med alsang
fra den store scene.
Deltagelsen ved Kulturmødet havde til formål
at udbrede kendskabet til ALSANG og de
medbragte sanghæfter, som blev delt ud til arrangementerne, kom til også at fungere som en
form for ’visitkort’ med henvisning til ALSANGs
hjemmeside og formål.

Arena Næstved
Som et led i at skabe større, samlende arrangementer forskellige steder i landet, fik nogle
lokaler samarbejdspartnere, som vi havde stor
tiltro til, ville kunne skabe noget stort grundet
deres rammer og erfaringer, ekstra midler til at
gøre netop dette. En af de partnere var Arena
Næstved som i september 2020 lykkedes med
at lave et arrangement med omkring 350 deltagere corona og restriktioner til trods.

Alsang KULTURMØDET MORS - plakat A3 TRYK
14. august 2019 09:20:03

Fortsætter på næste side →
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Aarhus
Samarbejdet med Sangkraftcenter Aarhus er endnu et eksempel
på en lokal samarbejder med ekstra kræfter og muligheder, som
derfor også fik ekstra midler til at skabe større ALSANG-events.
I Aarhus resulterede samarbejdet i 10 forskellige arrangementer
spredt rundt i Aarhus den 4. maj 2021 og X arrangementer i uge 35.
To store indsatser: 4. maj 2021 og hele uge 35 2021
Samlet set samlede Sangkraftcenter Aarhus omring 2.170 deltagere fordelt på 4. maj 2021 og ALSANG Ugen 2021, hvoraf langt de
fleste deltog i ALSANG Ugen (30. august til 5. september 2021).

Alsang i Gellerup
Alsang i Gellerup er et delprojekt som havde til formål at opfylde
visionen om, at få fællessangen ud til flere og nye målgrupper. Til
dette formål samarbejdede vi med Grundtvig Akademiet i Aarhus
og Gellerup Kirke. Aftalen var, at Alsang i Gellerup skulle leve op til
nogle målsætninger og ønsker fra ALSANGs side, men ellers i det
store og hele være relativt selvkørende. Projektet er afstedkommet
flere flotte resultater:
· E
 n helt ny og Gellerups egen fællessangsang: Åbn din Gyldne
port, som ligger tilgængelig på ALSANG Online, og som er blevet
sunget ved de forskellige lokaler arrangementer.
· E
 t samarbejde med Aarhus Efterskole og Rap Akademiet, som er
endt ud i en flot video og nyfortolkning af ’Jeg elsker den brogede
verden’. Videoen er set knap 31.800 gange på sociale medier og
er nomineret til SEVERIN-PRISEN 2021.
· T
 o flotte arrangementer i 2021. Et arrangement den 19. maj med
fire udendørs pop-up-koncerter forskellige steder i Gellerup,
hvor en blanding af danske og internationale sange blev sunget.
Derudover blev der også arrangeret et heldagsarrangement den
1. september: Først for lokale børnehaver, dernæst fællessang
for skoler arrangeret i samarbejde med projektet Flaskepost til
fremtiden ved Aarhus Musikskole. Dagen sluttede med ’havefest’ og fællessange fra hele verden – blandet andet Åbn din
Gyldne port – efterfulgt af koncert med den lokale kunstner JJ
Paulo.
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Bornholm Frit
Dette samarbejde med lokale kunstnere bosat
på Bornholm og Bornholms Museum havde
til formål at sætte fokus på Bornholms helt
særlige historie i forhold til 2. Verdenskrig og
Danmarks befrielse. Projektet kom til at hedde
Bornholm Frit, og skulle udbrede kendskabet
til det faktum, at Bornholm altså først blev frit
knap et år efter resten af Danmark foruden
kendskabet til alsang under besættelsen. Det
betød også, at vi i 2021 kunne fejre 75-året for
Bornholms befrielse med ALSANG. Projektet
faldt i flere dele:
· M
 arkering af 75-året for Bornholms befrielse 5. april 2021 med fællessang (digitalt
grundet corona)
· Markering 4. maj 2021 med fællessang (digitalt grundet corona)
· Stor tilstedeværelse ved og samarbejde
med Bornholms kulturuge 2021. Her åbnede
Bonrholm Frit kulturugen med fællessang og
stod for et selvstændigt arrangement i løbet
af ugen.
· Derudover er der lagt op til løbende fællessang-arrangementer året ud og frem til
sommeren 2022.

Andre projekter og events

Konference på Børsen
I november 2019 deltog ALSANG i Dansk
Erhvervslivs konference, Vækst med kultur.
Hér bidrog ALSANG med et fællessangsindslag
i samarbejde med Sankt Annæ Gymnasiums
rytmiske kor.

WalkAsong
Som optakt til ALSANG Ugen og til det store
fællessang-arrangement i Frederiksberg Have
lavede ALSANG i samarbejde med Danmarks
Underholdningsorkester WalkAsong lørdag den
21. august 2021.
WalkAsong er tidligere blevet lavet af Danmarks
Underholdningsorkester i samarbejde med Spil
Dansk, men i år var det oplagt at samarbejdet
var med ALSANG. Dels fordi det kunne ligge som
optakt til ALSANG Ugen, dels fordi Danmarks
Underholdningsorkester selv skulle medvirke i
showet, ’Fællessang – endelig sammen’, i Frederiksberg Have.

Topmøde i dansk musikliv

Sponsorat fra Asp-Holmblad

Derudover deltog ALSANG også i Spil Dansk
konferencen, Topmøde i danskmusikliv, 2019.
Hele konferencen åbnede med fællessang og
på programmet kunne man blandt andet finde
foredrag ved Annette Prehn om de afledte
effekter ved musik og (fælles)sang. ALSANG
havde desuden en stand, som deltagere i
konferencen kunne besøge i alle pauser og få
større indblik i projektet og en gratis t-shirt.

Op til 4. maj 2020 lavede vi en kampagne med fokus på at sætte
levende lys i vinduerne og markere jubilæet med sang. Dette kunne
blandt andet lade sig gøre idet vi fik et sponsorat af Asp-Holmblåd
på 10.000 kronelys. Hvert enkelt lys blev pakket ind i en A5 flyer
med kronelysets historie og betydning den 4. maj 1945 på den ene
side og med sangteksten til Frihedens lysdøgn på den anden side.
Nogle af disse lys blev forhandlet i lokale supermarkeder som særlige ’jubilæums lys’ (se foto) og køberne fik naturligvis også en flyer
med sangtekst med i købet. En stor del af lysene blev dog uddelt
til lokale samarbejdspartnere og medlemmer i ALSANG Netværket.
Modtagerne af kronelysene blev bedt om at indsende en video til
ALSANG, som kunne bruges på SoMe til at skabe fokus på markeringen af befrielsen med alsang og traditionen med levende lys i
vinduerne.
En af de samarbejdsparntere der fik en rundhåndet mængde kronelys var Sønderborg Kaserne og
Sønderborgs Pigekor og Drengekor, som holder til
huse dér. Om aftenen den 4. maj 2020 blev der sat
700 kronelys i alle kasernens vinduer og pigekoret
sang ’Det haver så nyligen regnet’, hvilket ALSANG
fik lavet en video af. Videoen blev efterfølgende
lagt ud på de sociale medier som ”syng med”musikvideo med smukke billeder fra
den 4. maj 2020 om aftenen i Sønderborg.

Fortsætter på næste side →
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The Freedom Singers-video
I sommeren 2019 blev ALSANG kontaktet af
Verdenshøjskolen i Ry, som havde inviteret the
Freedom Singers over til et arrangement. The
Freedom Singers er en sanggruppe, som dog
hellere definerer sig selv om ”organizers”. De og
sangen var en central spiller i kampen mod racediskrimination i 1960’ernes USA, og the Freedom
Singers medvirkede blandt andet i the March on
Washington for jobs and freedom, hvor Martin
Luther King. Jr. holdt sin berømte tale fra Capitol
Hill med ordene ”I have a dream…” I denne video,
som er lavet i samarbejder med Verdenhøjskolen
hører man gruppen fortælle om deres kamp for
frihed, og om hvordan musik og sang spillede en
helt central rolle i den kamp. Derudover viser det
sig, at der er en meget interessant forbindelse
mellem den danske Højskoletradition og borgerrettighedsbevægelsen i USA. Alt dette er samlet
på en underside på ALSANGs hjemmeside, hvor
man altså kan se den 11 minutter lange video og
læse mere om the Freedom Singers, borgerrettighedsbevægelsen i USA og deres brug af sang
og forbindelsen til de danske højskoler. Siden
og videoen er således tænkt som inspiration og
oplæg til undervisning, samt et indblik i en anden
frihedskamp, som også gjorde brug af musikken.
En teaser til videoen i sin fulde længde er lagt på
Facebook og set 6.000 gange.
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Den blå anemone
- samarbejde med Ungdomsøen
I starten 2020 kontaktede ALSANG Ungdomsøen med henblik på et muligt samarbejde om et
arrangement for unge på Ungdomsøen. Dette
endte dog med ikke at kunne lade sig gøre
grundet corona. Til gengæld lykkedes det os at
optage en video til sangen, Den blå anemone,
på Ungdomsøen, som kunne frigives på de
sociale medier op til 80-året for Danmarks
besættelse den 9. april. Videoen er blevet set
65.500 gange på Facebook.

Andre projekter og events

En lærke letted - Video fra
Koldinghus til KL-konference
En lærke letted
- samarbejde med Historiske Dage
I foråret 2021 lykkedes det ALSANG i samarbejde med Historiske Dage at lave en musikvideo til
sangen, En lærke letted. Videoen blev samtidig en
fortælling om den tragiske bombning af Den Franske Skole, som fandt sted den 21. marts 1945. I
videoen medvirker Lis Sørensen og Kira Skov og
helt ekstraordinært lykkedes det os at få kontakt til
Inge Monberg, der selv gik på Jeanne d’Arc-skolen
og som 13-årig oplevede bombardementet på egen
krop. Derudover medvirker også 3.I fra Institut Sankt
Joseph, som var Jeanne d’Arc-skolens søsterskole.
Selve videoen er filmet på Institut Sankt Joseph
og indeholder også arkivmateriale fra bombningen i 1945. Videoen er således ikke kun tænkt som
hverken en musikvideo eller en ”syng med”-video,
men er også med til at overlevere fortællingen om
den 21. marts 1945. Videoen fik sin egen underside
på ALSANGs hjemmeside med mere information om,
hvad der skete den 21. marts samt henvisninger til,
hvor man kan finde mere information. Derudover
ligger der også et videointerview med Inge Monberg,
som fortæller om sine oplevelser fra den skæbnesvangre dag. Hele denne underside er således tænkt
som en mulighed for og oplæg til undervisning om 2.
Verdenskrig. Videointerviewet med Inge er set 31.300
gange på Facebook og En lærke letted-videoen er set
mere end 400.600 gange på Facebook og YouTube.

Den 4. maj 2021 var ALSANG på besøg hos KL
til deres Kultur- og Fritidskonference. I den
forbindelse var leder af ALSANG, Ricco Victor,
i studiet for at sige et par ord om ALSANG og
der blev naturligvis også sunget en fællessang. Fordi arrangementet blev afholdt 4. maj
var det oplagt at synge En lærke letted. Til
at synge og spille for, havde ALSANG allieret
sig med MGK-Syd og Kulturskolen Kolding,
som sang ved Koldinghus – et historisk sted i
alsang-øjemed. Videoen er set 1.400 gange på
Facebook.

Det haver så nyligen regnet
- samarbejde med
Det Sønderjyske Sangcenter
Den 4. maj 2020 blev Sønderborg Kaserne
oplyst af 700 kronelys fra Asp-Holmblad. Dette
blev foreviget i en video, hvor man kan synge
Det haver så nyligen regnet sammen med Sønderborgs Pigekor. Videoen er set 16.200 gange
på Facebook.
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Bloopers/outtakes
- ikke-realiserede projekter til
inspiration og videreudvikling
Undervejs i både ide-udviklingen (før ALSANG
startede op januar 2019) og i selve projektperioden
(2019-2021) har vi forsøgt os med at realisere en
række særlige projekter. Derfor har der naturligvis været nogle projekter, som blev undersøgt og
forsøgt, men som ikke fik liv. De fleste på grund af
corona andre måske på grund af et for stort ambitionsniveau i forhold til hvad vores trods alt lille
sekretariatet kunne lykkes med.
I dette afsnit kan du læse lidt om disse ikke-realiserede projekter. Det tjener både til at fortælle om
ALSANGs ambitioner, ide-rigdom og forhåbentlig
også til inspiration, hvis nogle kunne få lyst til og
mulighed for at følge op det en anden gang.

Dronningesangbogen
Til de store alsang-stævner i 1940 medbragte folk
det, man kaldte ”Kongesangbogen”. Sangbogen blev
dengang udgivet i anledningen af HKH Chr. X´s 70års fødselsdag. Kongesangbogen blev med genoptryk udgivet i 2 mio. eksemplarer dengang.

Derudfra udsprang vores idé om at lave en ”Dronningesangbog”. Den skulle udgives med to ligeværdige
anledninger: HKH Dronning Margrethes 80-års fødselsdag og 75-året for Danmarks befrielse. Begge
mærkedage lå inden for en måneds tid i 2020.
Derfor kontaktede vi Kongehuset og Hendes Majestæt. Det blev til en god dialog med Hofmarskallen,
som havde vendt ideen med Dronningen. Der var
stor opbakning og accept fra Dronningen, som var
rørt over ideen.
Vores ambition var, at Dronningesangbogen skulle
udgives i 1 mio. eksemplarer, og at den skulle sende
ud til samtlige 98 kommuner. Vi havde alt klart: Musikforlag, klarering af rettigheder, valg af sange, budget og opbakning fra Hendes Majestæt Dronningen.
Budgettet for Dronningesangbogen lød på 19 mio.
kr. som vi søgte 100% finansieret via A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal. Fonden gav desværre afslag, og projektet
med ”Dronningesangbogen” blev droppet.

Sangbog
Vi forsøgte i samarbejde med Dansk Sang at lave en
sangbog. Sangbogen var tænkt som en mulig hjælp
for lokale samarbejdspartnere, så deres administration med at søge tilladelser til brug af sangtekster
kunne lettes. Derudover var vi opmærksomme på at
lave en sangbog, som ikke kun kunne bruges til et
jubilæum, men som derimod skulle være én, man
kunne finde frem år efter år og som kunne fungere
som en ”sommerhalvårs-sangbog” med sange, der
kunne synges fra maj til september.

Virtual reality-fællessang
Inden corona satte vi os for at lave en slags digital
grundforskning af fællessangens potentiale. Derfor
allierede vi os med en tech-start up, der havde som
speciale at optage lyd i 3D.
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Firmaet gik i gang med at udvikle software og
koncept sammen med os. Ideen var, at man skulle
kunne tage VR-briller på, og så få en oplevelse af at
synge sammen med et professionelt kor. En supplerende del af projektet skulle være, at man virtuelt
kunne gå ind på plænen i fodboldstadionet, Parken,
som var man en af fodboldlandsholdsspillerne.
Derfor var vi også i dialog med DBU.

4. maj 2020 på DR, og vi tog derfor kontakt til Sting.
Ideen var, at han skulle spille og synge for på sangene
”Fragile” og ”Russian”, for netop at tale og synge ind i
temaerne med frihed, demokrati og fællesskab. Vi fik
dog et afslag, af den simple årsag at Sting optrådte
samme dag i Las Vegas og derfor ikke kunne deltage.

Ideen var meget interessant og relevant, men vi
måtte af ressourcehensyn vælge at stoppe det
inden det kom for meget i gang simpelthen i erkendelsen af, at dette sideprojekt ville komme til at
fylde alt for meget i tid og økonomi i forhold til vores
andre kerneprojekter.

Et andet signaturprojekt skulle have fundet sted i
det relativt nye Naturkraft ved Ringkøbing. Beliggenheden ved den jyske vestkyst og med den særlige nærmest ringvold-agtige arkitektur skulle have
været samlingspunkt for 4.000 deltagere.

Naturkraft

Corona satte en stopper for udviklingen af dette.

Fodboldsange på Online
Foråret og sommeren 2020 stod i fodboldens tegn
med et landshold, der havde kvalificeret sig til EM.
Derfor havde det været oplagt at udvide ALSANG
Online endnu en gang – denne gang med et udvalg
af foldboldssange. Desværre var der ikke resurser
til dette.

Regan Vest
Når vi fra ALSANG selv skulle udvikle og afvikle arrangementer og koncepter, har vi gjort meget ud af,
at det var på helt særlige stedspecifikke lokationer,
som på en eller anden måde kunne krydsbefrugte
fortællingerne i ALSANG. Derfor brugte vi en del tid
på at udvikle et signaturprojekt, som skulle have
foregået i Regan Vest, i den – indtil for få år siden
– hemmelige koldkrigsbunker 60 meter under Rold
Skov. Vi besøgte derfor også Regan Vest for at se på
mulighederne.
Drømmescenariet var at få en markant kunstner
til at spille live i Regan Vest, som en del af den live
TV-transmission, som efter planen skulle afvikles

Aalborg (Big Five)
Inden corona var der udover de 98/101 arrangementer i alle landets kommuner også tænkt i at skabe
såkaldte ’flagskibsarrangementer’ i landets fem
største byer: København, Aarhus, Aalborg, Odense,
Esbjerg. Disse arrangementer var tænkt som store
offentlige arrangementer, som kunne agere en art
’front runners’ og supplere alle de andre arrangementer i hele landet.
Der var følere ude flere steder blandt andet i Aalborg – alsangens arnested i 1940. Det blev aldrig til
et officielt samarbejdet og grundet corona måtte
idéen om ”The big five” alligevel lægges i graven.
Aalborg søsatte dog sin egen markering af 75-året for
befrielsen med det, de kaldte ”Frihedsfesten 2020”.
Med et års forsinkelse lykkedes det dem i samarbejde med TV2 Nord at lave en flot virtuel fejring.

Fortsætter på næste side →
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Grundlovsdag på Christiansborg
Vi skulle have lavet en helt særlig markering af
Grundlovsdag på Christiansborg i 2020. Det skulle
have været det første og største borgernære arrangement på Grundlovsdag uden for Christiansborg.
Arrangementet blev nøje planlagt i et partnerskab
mellem ALSANG og Christiansborg, men det blev
også aflyst på grund af corona.

Hvis vi er mange nok-video
I et forsøg på at udbrede kendskabet til resultatet
af konkurrencen, ”Fremtidssangen 2020”, var vi gået
i gang med at planlægge en musikvideo til Hvis vi
er mange nok. Idéen var at filme vinder-klassen fra
Brattingsborg Skolen sammen med Mille, som har
indsunget sangen, ved Verdenskortet ved Klejtrup
Sø i Viborg.
Videoen skulle efterfølgende lægges på YouTube for
at kunne nå den relevante målgruppe – børn og unge.
Corona satte dog en stopper for projektet, og selvom
ALSANG blev forlænget, måtte dette projektet lægges på hylden grundet budgetomlægninger.

Ungdomsøen
I forbindelse med ALSANGs første ’musikvideo’-projekt, som blev filmet på Ungdomsøen, gik snakken
egentlig på, om man kunne lave et arrangement
på øen. Grundet corona blev denne idé dog lagt på
hylden og i stedet lavede vi den føromtalte video.
Men i takt med at samfundet åbnede op igen, vendte
vi tilbage til idéen om et muligt samarbejde om et
arrangement på øen. Tanken var oprindeligt, at man
kunne lave et generationsmøde på øen, som i 1940
havde en lidet flatterende rolle idet kanonerne, der
skulle have signaleret tyskernes indtog i Danmark,
fejlede. I dag er øen i brug igen, men lavet til og med
unge, som et fristed, hvor de kan tage hen og lave
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ting, der interesserer dem. Det virkede derfor som
et oplagt sted at give historien videre til en yngre
generation og binde det hele sammen med fællessang. Idéen tog mange former undervejs: centralt var
det, at det skulle foregå som en markering af 9. april
eller 4. maj, det skulle være henvendt til unge og det
skulle vække nysgerrighed og ræsonnement hos
andre end dem, der ville kunne være til stede på dagen (grundet corona ville der stadig være underlagt
strenge forsamlingsforbud). Det viste sig dog for tung
en opgave at løfte resursemæssigt, når der samtidig
skulle tages hensyn til et hav af corona-restriktioner.

Roskilde Festival 2021
2019 åbnede Orange Scene med fællessang og i
løbet af ugen kunne man synge fællessang på scenen, Gloria. Derfor så vi det som en oplagt muligt for
et samarbejde og for at lave lignende event i 2020.
Dette blev også fremlagt for Roskilde Festival, som
virkede interesserede, og der blev derfor udarbejdet
en pitch. Desværre endte corona med at stå i vejen
for dette mulige samarbejde.
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Kommunikation
af projektet
I dette afsnit vil vi gennemgå nogle af forskellige
kommunikationsplatforme og -tiltag, som ALSANG
har benyttet sig af samt komme med et kvalificeret
bud på, hvor langt og hvor mange projektet er nået
ud til. Derudover vil vi kort komme ind på en mulig
tendens, som ALSANG-projektet kan siges at have
været katalysator for.
Oversigt over nogle af projektets
platforme og nøgletal:
· Facebookside: 8.100 følgere. Reach: 1.290.021
· Nyhedsmail med 8346 tilmeldte,
50 mailudsendelser
· 44 nyheder på hjemmesiden,
besøgt 128.974 gange
· 18 nyheder sendt ud til pressen
· 1517 presseklip i diverse medier

ALSANG på Facebook
ALSANGs Facebookside har været central dels i forhold til at få projektets formål, eksistens og tilbud
bredt ud, men også i forhold til at skabe et fællesskab omkring projektet. Fra den 29. september 2018

til den 29. september 2021 er antallet af følgere på
Facebooksiden 8.100.
Derudover kan vi ud fra Facebooks egne data se, at
ALSANGs indhold er nået ud til omkring 1.290.021
forskellige personer. Dette indhold er i form af
opslag på Facebooksiden, reklamer, interaktioner
med/fra andre herunder andres delinger af ALSANGs
opslag. Det vil sige at op mod 1.290.021 forskellige
personer på et tidspunkt i perioden 29. september
2018 til 29. oktober 2021 har set indhold fra ALSANG
på Facebook.
Projektet har brugt Facebooksiden til at dele nyheder
og tilbud fra ALSANG-hjemmesiden, offentliggøre
events og arrangementer og generelt skabe synlighed omkring disse. Derudover har siden også været
brugt til at fordre et fællesskab omkring fællessangen ved at lægge op til spørgsmål og debat om, hvad
fællessangen skal kunne, hvilke fællessange, folk
bedst kan lide og hvorfor og dele andres indhold
om, hvad fællessang kan. Generelt har der været
god aktivitet på ALSANGs Facebookside med en høj
deltagelse og interesse fra sidens 8.100 følgere.

I forhold til spredning i alder fordeler de sig som følger:
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Marker
befrielsen med
SANG

En lærke letted-video med Lis Sørensen, Kira Skov, Inge Monberg og
3.I fra Institut Sankt Joseph.

Reklame for 4. maj 2020
på DR1 i samarbejde
med ALSANG.

Den blå anemone-video
optaget på Ungdomsøen

4. maj er 75-årsdagen for Danmarks befrielse
- og det markerer vi med sang!
Derfor håber vi, at I har lyst til at synge med
hjemmefra på DR.

Markedsføringsproduktioner
og corona-oplysning

Friheden, fremtiden og
fællessangen skulle have
være fejret med
ALSANG-arrangementer
i hele landet. Det kan vi af
gode grunde ikke. I stedet
markerer vi denne vigtige
dag ved at synge
med på velkendte sange
hjemmefra.

Kl. 9:05
Synger vi:
- En lærke letted
- Kringsatt av fiender
- Du er ikke alene
Phillip Faber synger for på
DR1 og P4.

Kl. 20-21
Bringer DR1 en flot
markering af befrielsen.
Anført af flere danske
kunstnere synger vi:
- Man binder os på mund og hånd
- Den danske sang
- I Danmark er jeg født
- Made in Europe
- Altid frejdig når du går

For at markedsføre særlige tilbud og arrangementer
I kan finde alle sangteksterne på alsang.dk/online
yderligere, har ALSANG også lavet forskellige markedsføringsproduktioner og -fremstød i form af plakater, flyers og enkelte tilfælde t-shirts og roll-ups.
Desuden blev det med corona-pandemien nødvendigt
også at producere indhold med oplysninger omkring
restriktioner og gode råd til at passe på hinanden.
Nogle af de markedsføringskampagner, vi særligt vil
fremhæve her er:
•	Julekalenderkampagne: I slutningen af november 2020 var vi klar til at lancere 26 nye sange til
ALSANG Online. Derfor valgte vi at lave en såkaldt
’julekalender’, hvor vi dag op til jul ’åbnede en låge’
i form af en kort video på ALSANGs Facebookside. I
hver video blev en ny sangtilføjelse på afsløret, folk
blev opfordret til at klikke ind på ALSANG Online
og synge med. I alt er de 26 julekalender-videoerne
blevet vist 30.824 gange og video-playlisten med
julekalenderlåger har haft 8.600 følgere.

Fortsætter på næste side →

57

ALSANG - frihed, fremtid og fællessang

Alsang i
Coronaens
tid
du gerne vil
Ting du skal huske, når
e:
synge sammen med andr
2 meter)
Hold god afstand (min.
luft: Ryk udenfor
Sørg for masser af frisk
hænder, brug hånd-sprit
Hold en god hygiejne. Vask
af.
og sprit fælles kontaktflader
syg.
dig
føler
du
hvis
e
Bliv hjemm
generelle anbefalinger.
Følg Sundhedsstyrelsens
smitte.dk
corona
på
ation
Find mere inform

•	Corona-oplysning: Da projektet – og dermed
bevillingen fra Nordea-fonden – blev forlænget,
ønskede Nordea-fonden, at en del af midlerne
gik til at skabe oplysning og synlighed omkring
corona-tiltag. ALSANG valgte derfor både at lave
en flyer, som blev delt som et foto på Facebook,
og som indgik i nyhedsmails. Derudover lå flyeren
tilgængelig som download for alle ALSANGs
samarbejdspartnere, så denne kunne sendes ud
inden deres begivenhed og/eller hænges op til
selve arrangementet. Samarbejdspartnerne fik af
flere omgange direkte besked om denne mulighed. Ydermere blev der lavet en animationsvideo
som har ligget på hjemmesiden under afsnit om
corona, og videoen er blevet delt på Facebook og
vist 4.700 gange.

•	Artikelserie “Mange veje til ALSANG”: I foråret
2021 åbnede samfundet langsomt op igen, men
der var stadig stor usikkerhed omkring, om og
hvordan man kunne lykkes med at lave ALSANG-arrangementer den 4.-5. maj 2021. Derfor
lavede vi en form for inspirationskatalog, hvor
vi interviewede seks forskellige samarbejdspartnere, som hver havde deres bud på, hvordan
man kunne gå til opgaven og lykkes med et ALSANG-arrangement. Alle seks kom med konkrete
eksempler på, hvordan de selv gik til opgaven og
råd til, hvordan andre kunne lykkedes.
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•	Samarbejde med Højskolerne: I forbindelse
med udgivelsen af den 19. udgave af Højskolesangbogen og de omkring 25 ”Fællessang for
frihed"-arrangementer i Spil Dansk Ugen 2020
lavede Højskolerne og ALSANG et samarbejde om
en SoMe-kampagne, hvor folk blandt andet kunne
vinde en ny udgave af Højskolesangbogen.
•	Asp-Holmsblad sponsorat: I foråret 2020 fik
ALSANG et sponsorat på 10.000 kronelys af
Asp-Holmblad. Projektet valgte derfor at lave en
kampagne op til 4. maj med fokus på at sætte
levende lys i vinduerne og markere jubilæet med
sang. Hvert enkelt lys blev pakket ind i en A5 flyer
med kronelysets historie og betydning den 4. maj
1945 på den ene side og med sangteksten til Frihedens lysdøgn på den anden side. Nogle af disse
lys blev forhandlet i lokale supermarkeder som
særlige ’jubilæums lys’ og køberne fik naturligvis
også en flyer med sangtekst med i købet. En stor
del af lysene blev dog uddelt til lokale samarbejdspartnere og medlemmer i ALSANG Netværket. Modtagerne af kronelysene blev bedt om at
indsende en video til ALSANG, som kunne bruges
på SoMe til at skabe fokus på markeringen af
befrielsen med alsang og traditionen med levende
lys i vinduerne.
Derudover har vi lavet forskellige tryksager henvendt til forskellige målgrupper eller målrettet
forskellige events:
•	Flyer målrettet hhv. ”skoler”, ”kommuner”, ”alle”:
En af de første tryksager der blev lavet for at skabe opmærksomhed omkring projektets forskellige
tilbud til forskellige aktører, var tre forskellige
flyers med fokus på hver deres målgruppe. Således endte vi med at have en flyer målrettet tilbud
til skoler, tilbud til komunale-samarbejdspartnere
og en mere generel opfordring til at være med
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ALSANG
4.-6. maj 2021

Grønland (Nuuk)

Frederikshavn

Jammerbugt

Bornholm

Thisted
Morsø

ALSANG i Mindelunden

Vesthimmerland

Fredag den 3. september kl. 20 i Mindelunden

Randers
Struer

Kom til

Viborg
Syddjurs

Oplev Simone Egeriis, Mads Granum og sangere fra DR KoncertKoret

Aarhus

Helsingør

Marker
befrielsen med
SANG
4. maj er 75-årsdagen for Danmarks befrielse
- og det markerer vi med sang!
Derfor håber vi, at I har lyst til at synge med
hjemmefra på DR.

Samsø
Rødovre
Roskilde

Fredericia

Assens

Næstved

SIMONE EGERIIS

MADS GRANUM

DRKONCERTKORET
KONCERTKORET
DR
Foto: Agnete Schlichtkrull

Svendborg
Guldborgsund

Se alsang.dk/kalender
for mere information

GRATIS BILLETTER BOOKES PÅ BILLETTO.DK

Friheden, fremtiden og
fællessangen skulle have
være fejret med
ALSANG-arrangementer
i hele landet. Det kan vi af
gode grunde ikke. I stedet
markerer vi denne vigtige
dag ved at synge
med på velkendte sange
hjemmefra.

Kl. 9:05
Synger vi:

- En lærke letted
- Kringsatt av fiender
- Du er ikke alene
Phillip Faber synger for på
DR1 og P4.

Kl. 20-21

Bringer DR1 en flot
markering af befrielsen.
Anført af flere danske
kunstnere synger vi:
- Man binder os på mund og hånd
- Den danske sang
- I Danmark er jeg født
- Made in Europe
- Altid frejdig når du går

I kan finde alle sangteksterne på alsang.dk/online

og benytte ALSANGs gratis tilbud. Flyeren blev
uddelt til en række forskellige events og lå tilgængelig til download på hjemmesiden.
•	Plakater: Igennem projektets levetid har der
været lavet forskellige tryksager med forskelligt
fokus. Af dem kan nævnes: Plakat om fællessangsarrangementer, sanghæfte og roll-ups til
Kulturmødet på Mors. Rollups har også været
brugt til andre events, for at give ALSANG mere
synlighed. Annoncer til medlemsblade, plakat om
fællessang på DR1 4. maj, plakat med arrangementer 4.-5. maj 2021, plakat om arrangement i
Mindelunden, to forskellige t-shirts (en af dem
med en ’sjov’ trykfejl), som har været delt ud til
samarbejdspartnere og brugt til at skabe synlighed omkring projektet ved arrangementer.

•	På hjemmesiden blev der lavet en undersektion
tiltænkt de lokale samarbejdspartnere. Hér kunne
de finde en plakatskabelon med ALSANG-grafik og -font, som de kunne bruge i deres egen
kommunikation af deres arrangementer. Flere af
arrangørerne har været inde og bruge denne skabelon. Derudover var det også på denne underside
at samarbejdspartnerne kunne finde flyeren med
corona-oplysning, som de blev opfordret til at
sende ud til deltagerne på forhånd og/eller hænge
op til selve arrangementet.

omslag A5 side1 TRYK
Alsang Sanghæfte
14. august 2019 13:26:12

Alsang Roll up TRYK
14. august 2019 09:20:17
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Kommunikation af projektet

Nyheder og nyhedsmails
ALSANGs hjemmeside er blevet brugt flittigt i
forbindelse med offentliggørelser af nye tiltag,
samarbejder og tilbud, og til at kommunikere
projektets planer ud, da corona ramte. Der er således 44 forskellige nyheder på hjemmesiden, hvoraf
de 18 også er sendt ud som pressemeddelelser.

medier og i nyhedsbreve. På den måde har ALSANG
tilstræbt at nå ud til et bredt og alsidigt publikum
med forskellig aldersspredning og interesser men
allesammen segmenter og målgrupper, som enten
havde det tilfælles med projektet, at de kunne se sig
selv i passionen for fællessang eller i værdigrundlaget eller begge dele.

Alle nyhederne er blevet delt på Facebook og i
ALSANGs nyhedsmail.

Medieovervågning - Retriever

Nyhedsmailen har været endnu en vigtig kanal i forhold til at nå langt ud med ALSANGs tiltag og tilbud.
Selve mailinglisten har været delt med Spil Dansk,
hvorfor der fra start allerede var mange tilmeldte
på nyhedsmailen. I takt med at flere og flere har benyttet sig af ALSANG Online og ALSANG Kalenderen
samt andre gratis tilbud på ALSANGs hjemmeside
er antallet af tilmeldte på mailinglisten steget stødt.
Pr. 13/09-21, som var sidste gang, der blev sendt en
nyhed ud om ALSANG, var antallet af tilmeldte oppe
på 8346.
Der er i perioden 21. novmber 2018 til 13. september
2021 sendt i alt 50 nyhedsmails ud, hvori nyheder
om ALSANG enten har udgjort hele mailen eller store
dele af den. I perioder op til større arrangementer
eller offentliggørelser af nye tiltag og tilbud har
frekvensen på mail-udsendelserne været højere,
men generelt har vi tilstræbt at udsende mails med
en jævn kadence for at fastholde interessen og gøre
opmærksom på projektet.
Derudover har vi haft en intern mailingliste med deltagere i ALSANG Netværket som jævnligt er blevet
kontaktet, opdateret på projektet og dets tilbud,
inviteret til møder og inviteret til selv at deltage i
projektet – enten ved at lave arrangementer, ved at
tilbyde spalte- og annonceplads i deres medlemsblade eller ved blot at dele nyheder på deres sociale

Sekretariatet har været tilmeldt den medieovervågningsservice, der hedder Retriever. Hver dag har
sekretariatet således modtaget mails med medieklip hvori ALSANG/alsang har været nævnt. I alt er
ALSANG som projekt og alsang som fænomen blevet
nævnt 1517 gange fra 2019 til 2021 med en overvægt
af omtale i 2020 (815 gange).
Omtalen fordeler sig således:
· 8
 64 gange i printmedier. Heraf 44 gange i Kristeligt
Dagblad og ellers i lokalaviser fra hele landet.
· 642 gange i onlinemedier. Heraf flest omtaler på
SN.dk Nordvestsjælland, Jydske Vestkysten og
Sjællands Nyheder.
· 11 gange i radio og TV. Heraf flest gange på DR1
TV Avisen efterfulgt af TV2 Nord og TV Øst. Særligt
markante omtaler i TV og radio kan nævnes:
· 4. maj 2020 på DR1
· 4. maj 2020 på TV2
· 5. maj 2020 på TV2
· 1. september 2021 ALSANG Ugen på P4
· 4. september 2021 på DR1
I og med at vi har kunnet følge medierne og måden
de har nævnt og brugt begrebet alsang på, synes vi
også at kunne spotte en tendens. I 2019 blev begreberne ’alsang’ og ’fællessang’ nævnt i de samme

Fortsætter på næste side →
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artikler (underforstået; som to forskellige ting) eller
også blev ordet ’alsang’ tit forklaret – typisk som en
(fælles)sangaften eller med reference til 2. Verdenskrig.
Fra 2020 og frem ser man dog en lille ændring i,
hvordan medierne bruger begrebet. Her begynder
man i stedet at sidestille ’alsangen’ med fællessang,
og vi ser også artikler, hvor fællessang slet ikke
nævnes, men ’alsang’ står i stedet for (underforstået: alsang = fællessang)
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Afledte effekter - Mere
fællessang i hele landet
Det har fra start været et ønske for projektet, at det
enten kunne forankres eller i det mindste inspirere
lokale til at skabe flere fællessang-arrangementer.
Og i sidste henseende er projektet lykkedes. I den
eksterne evalueringsrapport, som ALSANG har fået
evalueringsfirmaet Moos-Bjerre til at lave står der,
at flere af de interviewpersoner, som Moos-Bjerre
har været i kontakt med, italesætter forskellige effekter ved at have været en del af ALSANG-projektet.
Fælles for dem er dog en enighed om, at ALSANG har
sat gang i noget vedvarende:

ALSANG som projekt har med andre indprentet sig i
folks bevidsthed.

	”Nogle lægger vægt på en stigning i fællessangsarrangementerne som følge af ALSANG, og et ønske
om at beholde arrangementerne efter ALSANG.
Nogle prioriterer især vigtigheden af historieformidling og opbygningen af en sangkultur, hvor den
er blevet glemt.”[1]

I rapporten fra Moos-Bjerre opsummeres de afledte
effekter af projektet til et øget fokus på sang og fællessang samt at projektet at muliggjort forankringer
af fællessangsprojekter lokalt og nationalt.[4]

“

”Vi har brugt ALSANG til
at redefinere os selv. Vi vil gerne være en
musikskole, som er aktiv i kommunen. Det
ligger lidt udenfor, hvad vi normalt laver.
ALSANG har sat gang i noget nyt, som
vi gerne vil fortsætte med i fremtiden.”
Linda Steffensen,
Holstebro Musikskole

Derudover nævner Moss-Bjerre, at alle interviewpersoner har udtrykt et ønske om at fortsætte
samarbejdet med ALSANG, såfremt muligheden
byder sig. De påpeger at ALSANG har formået at
skabe kontakter og et navn for sig selv, som man vil
kunne trække på og skabe synlighed i fremtiden.[2]
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Linda Steffensen fra Holstebro Musikskole udtaler
sig således til Moos-Bjerre:
	”Vi har brugt ALSANG til at redefinere os selv. Vi vil
gerne være en musikskole, som er aktiv i kommunen. Det ligger lidt udenfor, hvad vi normalt laver.
ALSANG har sat gang i noget nyt, som vi gerne vil
fortsætte med i fremtiden.”[3]

Fra ”fællessang” til ”alsang”
Udover de konkrete forankringer lokalt som ALSANG
har været med til at muliggøre, kan vi, der har arbejdet med projektet også se en tendens i medielandskabet som en afledt effekt af projektets navn og
formål.
Som et led i vores egen medieovervågning har vi hver
dag fået mails med en oversigt over, hvor mange
gange i hvilke medier og sammenhænge ordet ”alsang” er blevet nævnt. Derfor har vi også lagt mærke
til en stigende tendens i brugen af ordet ”alsang”,
men ikke nok med det har måden man bruger ordet
på også ændret sig. I 2019 nævnes ”alsang” hovedsageligt i forbindelse med projektet, ALSANG.
Eksempelvis med en forklaring af selve ordet og
fænomenet. Således finder man altså artikler,
der nævner både ”fællessang” og ”alsang” som to
adskilte ting og artikler som mest beskæftiger sig
med ”alsang” som et historisk fænomen. I takt med
projektet, ALSANGs, udbredelse over de tre år, mener vi dog at kunne spotte en ny tendens i brugen af

Afledte effekter - Mere fællessang i hele landet

ordet ”alsang”. Der er i medierne
i dag ikke længere et fokus på at
forklare, hvad ”alsang” er. Snarere
bruges ordet mere implicit og
med en art indforståethed: Alsang
= fællessang. Ordet ”alsang”
bruges nu i langt højere grad som
man tidligere har brugt ”fællessang”: Til at beskrive
anledninger eller et arrangement, hvor man synger
sammen. Og i stedet for kun at bruge ”fællessang”
ser vi nu i højere grad, at arrangører inviterer til ”alsang og…”. Der er naturligvis stadig arrangører der
fastholder den historiske reference, som ”alsang” i
højere grad end ”fællessang” også indebærer. Men
alt andet lige er brugen af og kendskabet til ”alsang”
– som begreb og fænomen – mere udbredt nu end
før projektets begyndelse.
Endnu en (og måske) mere håndgribelig effekt af
projektets eksistens er det faktum, at det ikke tidligere har været muligt at indgå aftaler med Copydan
vedrørende kopiering af tekster til offentlige fællessang-arrangementer – det er det nu. Det kan man
læse mere om på: https://tekstognode.dk/nyheder/
nye-aftaler-til-kor-og-offentlige-arrangementer/

Henvisninger
· 1: Moos-Bjerre, ”Evaluering af ALSANG Projektet”, 2021, s. 26
· 2: Moos-Bjerre, ”Evaluering af ALSANG Projektet”, 2021, s. 7
· 3: Moos-Bjerre, ”Evaluering af ALSANG Projektet”, 2021, s. 26
· 4: Moos-Bjerre, ”Evaluering af ALSANG Projektet”, 2021, s. 26
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Fællessangen
fortsætter
Ambitionerne var store, da ansøgningen blev skrevet
og sendt til Nordea-fonden – og de blev kun endnu
større, da bevillingen fra fonden blev godkendt.

at få i alt 859 arrangementer i ALSANG Kalenderen.
Heraf er 91 arrangementer fra 52 forskellige kommuner med direkte støtte fra ALSANG.

Hvad der startede som en idé til en sangskriverkonkurrence og en markering af befrielsesjubilæet med
fællessang blev til en drøm om at fylde hele landet
med fællessang, give historien videre og styrke fælles- og medborgerskabet.

Og trods forsamlingsforbud lykkedes det alligevel
at få national bevågenhed og en fælles fejring af
75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020.

Aldrig før har man set et kulturprojekt med fokus på
fællessang sætte en ambition om at ville nå ud til
alle landets 98 kommuner + Sydslesvig, Grønland
og Færøerne. ALSANGs vision har været at sætte
fællessang, frihed og fællesskab på dagsordenen, og
selvom corona udfordrede præmissen og nødvendiggjorde en mindre kursændring, lykkedes det alligevel

Skæbnen ville det, at pandemien ramte lige det
år, hvor der var flere nationale begivenheder, som
egentlig skulle være fejret med fællessang (herunder ALSANG og 75-året for befrielsen), men 2020 var
også året, hvor den 19. udgave af Højskolesangbogen skulle udgives. Mange forskellige begivenheder
har altså bidraget til et ekstra fokus på fællessangen, hvilket er et bål, som projektet ALSANG i høj
grad har været med til at puste til.

FAKTA
→ 860 arrangementer i ALSANG Kalenderen
→ 5
 2 lokale samarbejder med forskellige kommuner
- herunder også Grønland
→ 7
 5-året blev markeret på nationalt TV på både DR
og TV2. Desuden sang knap 20.000 seere med
online til lokalt støttede ALSANG-arrangementer
den 4. maj 2020
→ C
 a. 3352 sang med til ALSANG-arrangementer
den 4.-6. maj 2021
→ M
 ere end 13.500 har sunget med i ALSANG
Ugen (30. august til 5. september 2021)
→ 7
 62 komponist-bidrag og 449 tekstforslag til
sangskriverkonkurrencen for voksne
→ 4
 54.316 sidevisninger og 50.032
forskellige brugere af ALSANG Online
→ 8.100 følgere på Facebook
→ Nået ud til 1.290.021 personer via Facebook
→ 1517 omtaler i nationale og lokale medier
fra 2019-2021
→ 5
 19.000 sang med derhjemme i stuerne, da der blev
sendt “Fællessang - endelig sammen” direkte på DR1
lørdag den 4. september 2021. TV-showet foregik i
Frederiksberg Have, hvor 4.500 syngende gæster var
med på plænen
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Fællessangen som vi kender den blev dog også
udfordret idet forskere begyndte at påvise en særlig
risiko ved aktiviteter med ”kraftig udånding” (herunder sport og sang). Men ikke desto mindre var det
fællessangen, som befolkningen tyede til i en tid,
hvor der var ekstra behov for at mærke det fællesskab, man ikke længere kunne være en fysisk del af.
Selvom omstændighederne på ingen måde at siges
at have været de samme, er det alligevel nærliggende at sende en tanke til de danskere, der i 1940 greb
til det samme redskab for at styrke fællesskabet.
Pt. står fællessangen stærkere, end den har gjort de
sidste mange år, og projektet ALSANG har givetvis
haft en aktie i den trend, og drømmen om at få hele
landet til at synge sammen må siges at være opfyldt.
Derudover skal det nævnes, at idéen, der startede
hele projektet, også må siges at have båret frugt i
og med at den nye frihedssang 2020 – Frihedens
lysdøgn – rent faktisk kom med i den 19. udgave af
Højskolesangbogen, og den har nydt en stor popularitet og udbredelse. I forhold til ALSANGs vision om
at lave nye, moderne fællessange, som rent faktisk
bliver sunget af den brede befolkning, må man sige
at projektet er lykkedes.

Fællessangen fortsætter

“

Nogle lægger vægt på en stigning i fællessangs
arrangementerne som følge af ALSANG, og et
ønske om at beholde arrangementerne efter
ALSANG. Nogle prioriterer især vigtigheden
af historieformidling og opbygningen af en
sangkultur, hvor den er blevet glemt.

Fællessangen fortsætter
For at få nogle øjne på projektet ’udefra’ har ALSANG
fået det eksterne evalueringsbureau, Moos-Bjerre,
til at lave en rapport om projektet (vedlagt som eksternt bilag). I rapoorten har Moos-Bjerres interviewet
en række personer, der på forskellig vis har taget
del i projektet – enten ved at være en del af ALSANG
Netværket, fået bevillinger/tilskud til arrangementer eller ved at være særlige samarbejdspartnere.
Fælles for dem er en enighed om, at ALSANG som
projekt har været vellykket og haft stor betydning for
fællessangen lokalt. Flere af de interviewpersoner,
som Moos-Bjerre har været i kontakt med, nævner
forskellige afledte effekter af at have været en del af
ALSANG-projektet. Fælles for dem er dog en enighed
om, at ALSANG har sat gang i noget vedvarende:
” Nogle lægger vægt på en stigning i fællessangsarrangementerne som følge af ALSANG, og et ønske
om at beholde arrangementerne efter ALSANG.
Nogle prioriterer især vigtigheden af historieformidling og opbygningen af en sangkultur, hvor den
er blevet glemt.”[1]
ALSANG har altså både bidraget til en større historisk bevidsthed og formidling af den konkrete historie om alsangen under 2. Verdenskrig. Derudover har
projektet også været med til at udbrede fællessangen, opbygge en fællessangkultur, hvor der ikke tidligere var en og for nogle været med til at redefinere
den sangkultur, der eksisterede i forvejen:
” Vi har brugt ALSANG til at redefinere os selv. Vi vil
gerne være en musikskole, som er aktiv i kommunen. Det ligger lidt udenfor, hvad vi normalt laver.
ALSANG har sat gang i noget nyt, som vi gerne vil
fortsætte med i fremtiden.” - Linda Steffensen fra
Holstebro Musikskole.[2]
Af dette vil vi tillade os at slutte, at projektet er
lykkedes med at genoplive et historisk fænomen
og trække tråde fra fortiden frem til nutiden med
et genaktualiseret budskab og relevans. Vi har med
undervisningsmaterialer, ALSANG Læring og ALSANG Online muliggjort ikke bare mere fællessang i

skolerne, men også åbnet for en refleksion omkring
begreber som ’frihed’, ’rettigheder’ og demokrati’
og ikke mindst tilstræbt at gøre denne del af den
danske historie og sangtradition mere tilgængelig.
Dette kommer også til udtryk i de interviews, som
Moos-Bjerre har lavet med forskellige interessenter
og samarbejdspartnere.
Adskillige interviewpersoner beskriver et kæmpe
potentiale ved ALSANG, og i deres overvejelser om
potentialet anvendes blandt andet ord såsom: kulturelle fanebærere og kulturbevarer. Som kulturel
fanebærer påpeger én interviewperson ALSANGs
potentiale og ambition om at lave en oversættelse
af sangenes betydning på tværs af kulturer. Flere
af interviewpersonerne påpeger derudover også
vigtigheden i at bevare den danske sangskat og i
den forbindelse at lære danskerne om, hvad sang
egentlig kan.
Udover det kulturelle aspekt lægger nogle af
interviewpersonerne også vægt på potentialet ved
det sociale i sangen. Herunder hvordan ALSANG
kan bidrage til en generationsdialog og ramme et
publikum, som ellers ikke ville synge fællessang.
Visse interviewpersoner beskriver ydermere at sang
kan afhjælpe ensomme ældre, og det er Moos-bjerres konklusion at ALSANG hér bidrager med en vis
volumen på landsplan. Rapporten fra Moos-Bjerre
slutter med at opsummere de afledte effekter af
projektet således:
	”Et øget fokus på sang og fællessang samt at projektet har muliggjort forankringer af fællessangsprojekter lokalt og nationalt.”[3]

Henvisninger
· 1: Moos-Bjerre, ”Evaluering af ALSANG Projektet”, 2021, s. 26
· 2: Moos-Bjerre, ”Evaluering af ALSANG Projektet”, 2021, s. 26
· 3: Moos-Bjerre, ”Evaluering af ALSANG Projektet”, 2021, s. 26
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Tak til
En meget stor tak til Nordea-fonden for økonomisk
støtte og en helt særlig opbakning under corona.
Tak til DR for et forbilledligt partnerskab om den historiske og store TV-begivenhed, ”Fællessang – endelig sammen” fra Frederiksberg Have den 4. sept.
2021. En særlig tak også til Frederiksberg Kommune
for både økonomisk støtte og samarbejde.
Stor tak til alle de landsdækkende foreninger og
civilsamfundsorganisationer, der har været tæt inde
over samarbejdet om ALSANG. Det gælder særligt
de som har været en del af ALSANG Netværket.
En hjertevarm tak til de i hundredvis af lokale arrangører og samarbejdspartnere, passionerede og professionelle kulturaktører, institutioner, foreninger,
skoler, frivillige, tovholdere, korfolk og sangmennesker over hele Danmark. Uden jer var ALSANG ikke
blevet til den store succes. ALSANG var og er det
nationale projekt med den lokale forankring.
En særlig tak til initiativtagerne i ALSANG Gruppen,
som har fulgt projektet gennem hele perioden og
været en garant for at formålene og kerneprojekterne løbende blev justeret og udviklet.
En helt særlig tak til Foreningen Spil Dansk for at
bakke op om ALSANG. ALSANG var organisatorisk og
sekretariatsmæssigt forankret hos Spil Dansk i hele
projektets løbetid.
Slutteligt en stor tak til ALSANG-sekretariatet som
igennem tiden har været forskellige konstellationer
af følgende: Ricco Victor, Astrid Vadgaard Christensen, Maja Höhn, Anne Sørensen, Dorte Mondrup,
Elise Ligaard, August Flood Lundberg og Maria Ladefoged Eriksen, samt vores eksterne leverandører:
Anders Houmøller Thomsen, Rune Brink Hansen og
Marianne Nordentoft.
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