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Jeg har som sønderjysk dreng 
siddet i græsset i en af lysningerne 
i Gråsten Skov og sunget ”Jeg 
elsker de grønne lunde”. Vi kunne 
også finde på at synge ”Det haver 
så nyligen regnet”, og så blev de 
voksne lidt højtidelige. Og jeg 
sad i en kirke og sang ”Hil dig, 
Frelser og Forsoner”, og at den ”…
er et gammel hus”. Steffen Brandts 
”Yndlingsbabe” kan jeg ikke høre 
uden at synge med – igen – fordi 
den sang får mig til at mærke og 
huske, hvordan det var at være en 
ung mand i Århus, dengang det 
stadig blev skrevet med bolle-å. 

Nu sidder jeg så her i Aalborg og 
synger ”Elefantens vuggevise” hver 
og hver anden aften. Og sidste forår 
kom hele familien med på Corona-
fællessang, og vi fandt endda min 
gamle højskolesangbog frem. 
Sådan har vi alle hver vores liv med 
sange, der kommer fra det samme 
sted, som vi selv. Hver eneste dag 
mærker vi her i byen, at vinden 
i den grad fortsat går frisk over 
Limfjordens vande. Og selvom det 
ikke altid er lige ideelt med vinden 
ind i ansigtet, når man sidder på sin 
cykel og skal over broen, så ligger 
der en sang et eller andet sted og 
minder os om, at man jo også kan 
prøve at elske fjorden for dens ”blå 
humør – i kuling fra Hals og til 
Harboør”. 

I det øjeblik vi så skal synge de her 
sange sammen, så sker der noget. 
Først skal man blive enige om, hvad 
man i det hele taget skal synge. 

Nogle sange har endda mere end 
én melodi – det skal man også lige 
finde ud af, hvordan man forholder 
sig til. Og man kan komme til at 
afsløre sig og blive flov, hvis man 
foreslår en sang, som de andre 
synes er den forkerte. Hvad er den 
gode, danske sang i det hele taget? 
Det er nok ikke bare en ung, blond 
pige mere. Ikke kun, i hvert fald. Og 
når vi så finder en sang, vi kan blive 
enige om at synge, og vi synger den, 
så sker der noget med vores kroppe: 
Vi er nødt til at trække vejret 
samtidigt, og snart får vi faktisk den 
samme puls-rytme. Vi er sammen. 
Eller er vi? Er der nogen, der ikke 
kender den? Eller er det fordi, de 
ikke vil synge med? Sangskatten 
er en dejlig have, men den skal 
vedligeholdes, og det gør vi bedst 
ved at bruge den. Når vi synger, kan 
vi mærke, hvad sangskatten er – nu 
og her, for dig og for mig og for alle 
de andre. 

En teaterkoncert er et eksempel på, 
at nogen har sat sig sammen for 
at finde nogle gode sange at synge 
for nogen andre. Så her dukker de 
samme spørgsmål op: Hvad skal 
vi synge? Hvad er repræsentativt 
for ”den danske sangskat”? Er det 
overhovedet et kriterie? Vi har 
lyttet og læst, sunget og spillet, 
snakket og diskuteret. Og så er vi 
endt der, hvor det hele startede, 
nemlig med en drøm. ”Drømte Mig 
En Drøm i Nat” er den ældst, kendte 
danske sang, der nogensinde er 
blevet nedskrevet. Den handler om 
at drages mod de unges flok og mod 

sang og dans. Vi har ladet drømmen 
som form været styrende for vores 
valg, og vores udvalg af sange, 
vores fortolkninger og hele det 
visuelle koncept. Og så har vi ladet 
koncerten begynde og vokse ud af 
nederlaget i 1864, fordi det punkt 
i historien, det traumatiserende 
punktum for Danmarks tid som 
regional stormagt, har været så 
afgørende for dansk kultur og 
selvforståelse i almindelighed, og 
for sangtraditionen i særdeleshed. 
”Hvad udad tabes, skal indad 
vindes” var devisen, og her 
blev den danske sang et vigtigt 
samlingspunkt – både nord 
og syd for Kongeåen. Med det 
udgangspunkt har vi samlet de 
sange, vi har udvalgt i buketter – 
ikke efter kronologi, men efter det 
tematiske indhold. Således synger 
vi om bl.a. krig og fred, hjemstavn, 
modersmål, kærlighed, arbejde, 
eksistens og årstider. 

Vores koncert er selvfølgelig bare 
et forslag. Et forslag til, hvad der 
kunne være den danske sang, og 
hvordan den også kunne synges. 
Ikke alle mine favoritter er med. 
Sådan vil mange tilskuere nok 
have det. Sådan er det jo altid, 
når vi synger sammen. Men det 
vigtigste er heller ikke mine eller 
dine favoritter. Det vigtigste er, at vi 
synger vores danske sange. Lytter 
til dem, vi ikke kender. Nye eller 
gamle. Nynner med eller stemmer i 
af karsken bælg. Hvem skulle ellers 
bruge den danske sangskat, hvis 
ikke vi?
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