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I Danmark ejer vi en ”en sangskat”, som er enestående i såvel europæisk som nordisk 
sammenhæng. Det drejer sig om samlinger af danske digte med tilhørende melodier, 
som strækker sig helt tilbage fra middelalderen og frem til nutiden. Digtene består 
både af salmer og verdslige sange. De to vigtigste samlinger af digtene findes i Den 
danske Salmebog og i Højskolesangbogen og udgør grundstammen i den 
sangtradition, der er en værdifuld del af dansk kulturarv. 
 
Indtil 1970erne indgik kendskabet til danske sange som en selvfølgelig del af skolens 
almendannende virksomhed. Sangene blev indøvet dels ved almindelig morgensang, 
dels i sangtimer og skolekor. Alle børn og unge gik ud af skolen med et naturligt 
forhold til det at synge sammen.  
 
Det har været et særkende ved Danmark, at vi har sunget sammen, når vi har mødtes. 
Ved festlige lejligheder, ved mærkedage eller ved sørgelige begivenheder, ved 
politiske møder, ved stævner af enhver slags. Tværs over alle forskelle og uenigheder 
har vi altid kunnet slutte et møde af med en dansk fællessang, som alle kendte.   
 
Denne sangtradition har sikkert meget gamle rødder, men fik en særlig betydning 
under vores unge demokratis tilblivelse i midten af 1800-tallet. Kort efter vedtagelsen 
i 1849 af vores første frie grundlov, kom vi i krig med Prøjsen. Det endte som 
bekendt med et et traumatisk nederlag i 1864. i mistede hele Slesvig, der var så stor 
en del af det danske rige, at vi var ved at gå under som selvstændig nation. Sangen 
var – sammen med bl.a. højskolebevægelsen – med til at genrejse den danske ånd fra 
modløshed og nederlagsstemning.  
 
I 1975 blev den obligatoriske morgensang afskaffet. Morgensang havde ellers været 
et fast element i skolens dagligdag siden 1814. Faget ”sang” blev omdøbt til ”musik”, 
som kunne betyde hvad som helst, og var kun obligatorisk i de første 5-6 skoleår.  
    
Baggrunden var den kulturkamp, som eksploderede i det nymarxistiske - eller 
”venstreorienterede” - ungdomsoprør i 70erne, og som har stået på lige siden i nye 
forklædninger. Oprøret var et eliteoprør, som foregik over alt i Vesten på 
universiteter og højere uddannelsesinstitutioner. Man ønskede et andet samfund, hvis 
forudsætning var skabelsen af ”et nyt menneske” befriet fra fortidens bindinger til de 
såkaldt ”borgerlige” dannelsesidealer. Som en værdinihilistisk tsunami fejede oprøret 
ind over hele det danske uddannelsessystem fra folkeskolen til toppen i 
undervisningsministeriet. I 1990erne var sejren hjemme. Det viste sig at være en 
katastrofe. Et par generationer af unge mennesker er siden kommet ud af folkeskolen 
og gymnasiet med særdeles rudimentær viden i alle de traditionelle dannelsesfag. Til 
gengæld blev samfundsfag den altdominerende disciplin, hvor de venstreorienterede 



undervisere ikke undså sig for at indoktrinere eleverne i den nye politiske dagsorden. 
Under dække af den ophøjede betegnelse ”demokratisk dannelse”. På 
lærerværelserne var det ideologiske meningstyranni så massivt, at kun de modigste 
vovede sig frem med kritik.   
 
Den danske sang var et ganske særlig forhadt eksempel på ”borgerlig” dannelse. 
Hvad var det, som var så provokerende? Det var, at skolebørn morgen efter morgen 
blev præsenteret for en ”elitær” europæisk-dansk musiktradition og et livssyn, som 
handlede om alt det, de venstreorienterede ”kulturbefriere” ville bekæmpe: 
Kærlighed til fædrelandet, kærlighed til hjemstavnen og dens natur, kærlighed og 
kendskab til den historiske arv, kærlighed til vore forfædres livskamp og ikke mindst 
kærlighed til det danske sprog. 
    
Den kristne salmesang var naturligvis en ekstra torn i øjet på de venstreorienterede 
ateister. Under henvisning til religionsfriheden og den sekulære stat, senere suppleret 
med den multikulturelle ideologi, ville man helst have al salmesang ud af skolerne, 
skønt danske salmer stadig var/er en del af læseplanerne.  
 
Når denne massakre på et stykke dansk kulturarv alligevel ikke helt har fået udryddet 
vores danske sangtradition, så skyldes det de mange frivillige kor, det være sig 
kirkekor eller sangforeningskor, som det vrimler med i Danmark, og det skyldes 
efterskoler og højskoler, som endnu har bevaret en levende tradition for at synge 
sammen. Og så skyldes det i de senere år fremtrædende private ildsjæle, der 
utrætteligt har arbejdet for at give den hensygnende fællessang et løft og få 
morgensangen tilbage på vores skoler. 
    
Som en effekt af disse gode kræfters indsats ser det nu ud til, at den daglige 
morgensang virkelig er ved at komme tilbage på en del skoler. Det er glædeligt, selv 
om det sagtens kan blive bedre. Men resultatet af de mange års forsømmelse har 
bevirket, at et par skolegenerationer ikke har et forhold til glæden ved at synge 
sammen eller kendskab til danske sange. Disse generationer er nu i deres bedste alder 
og sidder blandt andet i indflydelsesrige stillinger i vores uddannelsesinstitutioner, 
som politikere og i DR. Hvad det betyder, så vi et eksempel på i februar, da 40.000 
mennesker var forsamlede på Østerbro i København til en mindehøjtidelighed for 
ofrene for det terrorangreb, der havde fundet sted et par dage tidligere. På den 
opstillede scene sang indbudte kunstnere hovedsageligt på engelsk. Ikke én dansk 
fællessang blev sunget. Den ene lille svenske vise, som en kurdisk sanger, meget 
rørende, foreslog skulle synges i fællesskab, var helt malplaceret. Ingen sang med. 
Det virkede uendelig fattigt. Tænk, hvis politikerne fra Københavns magistrat, som 
stod for arrangementet, havde haft indsigt, mod og mandshjerte til at vælge en anden 
kendt skandinavisk sang som for eksempel ”Frihed er det bedste guld” med melodi af 
vores store nationale komponist Carl Nielsen, og ved hjælp af powerpoint havde 
projiceret teksten op på en storskærm. Det ville have været forløsende for den 
forsamlede og forfærdede menneskeskare. Nu stod de københavnske politikere dér på 
podiet i al deres åndløse mangel på dannelse foran folkemængden og svigtede i stedet 



hele Danmark med deres bøvede multikulturelle dagsorden og feje angst for at støde 
an mod den ”politiske korrekthed”.  
    
Fællessang kan som intet andet styrke sammenholdet og indgive trøst og håb i nødens 
og sorgens stund. Men fællessang kan så meget andet: Skabe glæde og livsmod. Lette 
vejrtrækningen, så vi ånder friere og får løftet stemningslejet. Sangen kan desuden 
udvikle og danne menneskets vigtigste instrument, stemmen, og træne ørets sprog- og 
klangfornemmelse.  
    
Og så kan sangen endnu et par ting, som i skolesammenhængen synes glemt: Den kan 
bruges til hukommelsestræning og lette sprogindlæring og er derfor oplagt at benytte 
som pædagogisk – tværfagligt - middel i alle sprogfag og i historie- og 
religionsfagene. Endelig har fællessangen også et stort integrationspotentiale, idet 
glæden ved at synge sammen slår bro over forskelle mellem mennesker.  Og hvorfor 
skulle vores nydanske medborgere ikke kunne synge med på danske fædrelandssange 
og al den anden store danske lyrik, som vores sangskat repræsenterer? At holde af sit 
land og dets sange betyder jo ikke, at man så lukker sig omkring sig selv og tager 
afstand fra alle andre.  
    
Tværtimod.  
 
Når man respekterer sig selv, sit land og sin egen frihed, respekterer man også andre 
folkeslags samme ret. Kærlighed til fædrelandet er nu engang forudsætning for 
sammenhængskraften i et folk og lysten til at gøre en indsats for sit land. Vi byder 
vores nye medborgere velkommen i fællesskabet ved at dele vores sangskat med 
dem. Som det er blevet sagt:”Når vi synger sammen, så hører vi også sammen.” 
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