
Sang var et vigtigt udtryk for danskhed hos det danske mindretal i 

tiden op mod Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, og 

under besættelsestiden i 1940’erne samlede de store alsangsstævner 

hundredtusinder til fædrelandssang. Denne historiske betydning 

står stærkt i danskernes kollektive erindring. Og netop derfor kan 

fællessang fungere som et udtryk for, at vi står sammen, når vi trues 

af nye kriser. Andre steder i verden har sang spillet en lignende 

rolle, for eksempel i de baltiske lande, hvor fællessang var en 

vigtig faktor i løsrivelsesprocessen fra Sovjet. Men selvom sangen 

har en fællesskabende evne, må vi ikke overse, at det ikke er alle, 

der føler sig inkluderet. Fællessang kan også virke ekskluderende, 

og for nogle føles den som et klaustrofobisk nationalromantisk 

vakuum, sådan som en kunstner gav udtryk for, da han som en 

happening i 2020 vakuumpakkede Højskolesangbogen. I kølvandet 

på fællessangens opblomstring med coronakrisen undersøger 

sangforsker Lea Wierød Borčak derfor sangens mange sociale og 

kulturelle betydninger i Danmark og verden i september måneds 

melodiske Tænkepause.

”Normalt tænker vi på sang som underholdning eller kunst, men under 
coronakrisen så vi et verdensomspændende eksempel på sang som krise-
hjælp. Overalt i verden synger man nemlig – ikke bare for hyggens skyld, 
men for at styrke fællesskabet, udbrede politiske budskaber eller kalde 
kvæget hjem. Sang er en fundamental udtryksform, både i menneskets 
historie og i det enkelte menneskes liv.”
– Lea Wierød Borčak
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Fællessangen er tilbage, 
og den kan både hele, 
dele og samle


