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Steen maler. Han ser op i himlen over Sangstrup Klint, og maler luftens formationer.
Det er ikke nok at luften er blå og skyerne hvide. Det er ikke nok at de svulmer.
Det er heller ikke nok at fornemme sin stemning ind i den sugende himmel, det er for let.
Det er frihed for tid og tidsbundethed og frihed fra hensigter der fører penslen.
Vejret leves indefra.
Lette strømme af tanker bærer en skyform frem, modtanker bringer uro i lufthavet, et glimt af
glæde afsætter røde stænk som naturen højst kan være på vej til at forløse.
Det er vigtigt at holde det tænkende hoved frit for særlige former for klarhed der fortynder luften.
Og det er afgørende at holde det brusende hoved frit for vældende følelser.
Salig rolig sagte sød, Vagn Steen

Emnebeskrivelse
Nærværende speciale undersøger debatten om det danske i 'Højskolesangbogen' før, under og efter
den 19. udgave af Højskolesangbogen udkom den 12. november 2020. Problemfeltet undersøges
gennem inddragelse af diskursanalyse, affektiv analyse og udvalgt identitetsteori. Det gør jeg med
henblik på at kortlægge hvordan mennesker konstruerer mening og selvforståelse i den sociale og
sangrelaterede virkelighed som de er en del af – eller ikke ser sig selv som en del af. Overordnet
viser specialet hvordan det nationale virker som diskurs(er) for højskolesang, og i debatten har til- og
fravalg af sange en effekt på menneskers forestillinger om, følelser overfor og holdninger til det
danske ved Højskolesangbogen.

Abstract
When we talk about singing together in Denmark nowadays - a master thesis about
the various views, feelings and discourses in the debate over Højskolesangbogen
focusing on national discourse and identity politics
Social media has been the stage for many discussions concerning identity politics and nationalism.
One of the recent discussions in Denmark concerns the new 19th edition of Højskolesangbogen
which is a song book featuring 601 songs for use in different societal situations. Since WWII it has
been the most popular songbook throughout the population and it has been renewed once every
15-20 years, where an ever-changing book committee selects which of the 500-600 songs should
remain or go. These renewals have often led to public debates. The newest edition features 161 new
songs while 122 songs were removed, and the identity political debate on primarily Facebook
circulated around the implementation of Ramadan i København – a song about muslim lifestyle in
Copenhagen.
This master thesis investigates the ways we speak about the songs we sing in Denmark. I have
located two predominant national discourses, which I call “the cultural discourse” and “the political
discourse”. Across these two discourses I found that:
1) Højskolesangbogen can be understood as a 'book for constituting Denmark': Songs influence
people’s self-image and understanding of national identity
2) Ramadan i København is an element that is necessary to define and place (either within or
outside the national discourse)
3) The nation – both as phenomenon and discourse – is a contingent matter and thus changing
4) Singing (not only in the context of The Danish Folk High School movement) and songs are
discursive actions that open up different interpretations of the course(s) of history.
The two national discourses agree that this songbook is an example of social change in Danish
society, but the discourses disagree on whether the changes in society are good or bad. Whereas in
the political discourse the new songbook can be viewed as an expression of the development of
tradition for the good, in the cultural discourse change is viewed as an expression of the dismantling
of tradition for the bad. In the cultural discourse and the political discourse, language works in a
way that constructs different understanding of the world, which leads to different interpretations and
social actions among language users. Actions and thoughts that seem ‘natural’ to someone, seem
‘unnatural’ to others. It is precisely this division and disagreement that emerges when we encounter
discourses other than our own.
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Indledning
Der findes ting vi i fællesskab er enige om at være uenige om. Den blå bog på forsiden er en sådan
ting. Den hedder Højskolesangbogen, og diskussioner om det danske i denne bog har huseret de
sociale medier ad flere omgange de sidste par år. Meninger, synspunkter og følelser har cirkuleret
mellem politikere, mediehuse og meningsdannere. Debatten har bragt folk i affekt og fået mange til
tasterne. I debatten om det danske i den danske sang forekommer ’Højskolesangbogen’ som noget
vi lige så godt kunne kalde for ’Danskersangbogen’. Som et billede på denne debat ser du på
forsiden af specialet en karikeret højskolesangbog med denne lidt fyndige titel. Mangt og meget
bliver sagt og skrevet når vi taler om at synge sammen i dagens Danmark.
”Der skal være ballade om Højskolesangbogen” lød det i Højskolebladet april 2018 da arbejdet med
at opdatere den folkekære sangbog blev offentliggjort (højskolebladet.dk 2018). Og der blev
højrøstet debat. Ved juletid senere samme år fik Kristeligt Dagblad igangsat en mediestorm med
artiklen ”Højskolesang førte til krænkelsessag på Handelhøjskolen i København” (Kristeligt
Dagblad 2018). Det efterfølgende forår oplyste sangbogsudvalget at en sang om den muslimske
højtid ramadan blev skrevet på et højskoleseminar. Dens mulige optagelse i sangbogen tog Dansk
Folkeparti op til debat omkring august 2019 – tre måneder efter sangens egentlige offentliggørelse.
Partiets facebookopslag om denne "ramadan-sang" skabte en ophedet snak om udviklingen (eller
afviklingen) af dansk identitet i alskens medier. På trods af – eller muligvis på grund af – denne
mediedækning endte ’Ramadan i København’ som sangen hedder, med at blive optaget i den 19.
udgave af Højskolesangbogen. Da sangbogen endelig udkom den 12. november 2020, blev det
kendt at Shu-bi-duas ’Danmark’. Endnu en debat om det danske i den danske folkelige sang i dag
blussede op.
Udover at kalde Højskolesangbogen for ’Danskersangbogen’ har jeg tilmed byttet rundt på sang og
tale i bogryggens ellers så karakteristiske linjer: "Så syng da Danmark, lad hjertet tale". Det har jeg
gjort for at understrege at fornyelsen har fået folk til at tale med hinanden om dansk identitet uanset
ligheder og syngende uenigheder. Debatten har utvivlsomt øget folks kendskab til Højskolesangbogen og bragt salgstal i vejret, men jeg kan ikke sige om al den snak har fået flere danskere til rent
faktisk at synge. Sang i fællesskab kræver at vi kommunikerer hvilken sang vi vil synge før vi kan
begynde. Medmindre det bare skal være ”vi er røde vi er hvide…” som folk før, under og efter
kampe med det danske herrelandshold i fodbold har sunget i stride strømme sommeren 2021, er en
forudgående kommunikationshandling helt afgørende for at vi overhovedet synger sammen. Denne
handling er helt lavpraktisk at tale sammen og blive enige om at vi vil synge, og hvad vi vil synge.
Når vi synger sammen, er det godt for os kropsligt, psykisk og socialt. Fællessangens positive
følgevirkninger som sociologen Anette Prehn kalder for vigtige afledte effekter, gør at tilvalg af
sang kommer til at handle om andet og mere end dét at synge i sig selv. Hun citerer N.F.S.
Grundtvig som er den salmedigter med flest sange i Højskolesangbogen , for at mene
at ”menneskets sjæl er mest fri, når vi trækker vejret dybt for at synge” (Prehn 2019). Da
faget ’sang’ ved folkeskolereformen af 1975 blev til ’musik’, droppede de fleste skoler også den
obligatoriske morgensang. Vi lever i en tid hvor det at synge sammen er gledet ud som fast inventar
til og tradition i sociale sammenhænge – måske undtaget begravelser, fødselsdage og fodboldkampe. Dog finder man i nyere tid flere eksempler på at fællessangen genindføres og genopdages i
Danmark. Den ophedede debat om den nye højskolesangbog vidner også om almen interesse for
sang. For mig er det vigtigt at interessen for (højskole)sang ikke stopper ved denne samtale, men
medfører muligheden for at få flere til at synge så derfor undersøger jeg sproget omkring sang.
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Specialets erkendelsesinteresse
Dette speciale drejer sig om at synliggøre de måder vi taler på når vi diskuterer det at synge
sammen i Danmark. I denne sammenhæng giver det mening at anvende kritisk diskursanalyse til at
få styr på forandringerne i nutidens samfund: Diskurser påvirkes både af sociale forandringer og
påvirker måden vi diskuterer de samme forandringer. Som Elisabeth Halskov Jensen – lektor i
kommunikation ved Handelshøjskolen i København – skriver om den britiske lingvist og
diskursanalytiker Norman Fairclough, har vi ”med hans version af kritisk diskursanalyse
muligheden for at bruge sproglige analyser til at få nogle historier frem om samfundets udvikling og
diskutere den måde, vi taler på, som en del af den måde, vi er sammen på og lever på” (Fairclough
2007: 14). Det semiotiske aspekt for denne analyse er Højskolesangbogens 19. udgave som udkom
den 12. november 2020. Bogens valg af nye (og fravalg af gamle) sange har vakt en debat i den
danske offentlighed på både sociale medier og i traditionelle medier.

Specialets problemformulering
Mit speciale går ud på at undersøge hvordan det nationale virker som diskurs(er) i
forbindelse med dansk fællessang som en affektiv og identitetsskabende handling, og
hvilken effekt til- og fravalg af sange har på menneskers forestillinger om, følelser
overfor og holdninger til det danske ved Højskolesangbogen.

Et nutidigt, diskursivt, affektivt og komparativt studie af identiteter
For at besvare overordnede problemformulering trækker jeg på en alsidig litteraturliste bestående af
både akademiske og ikke-akademiske tekster samt en række teorier der kobles sammen gennem
analysen. Først og fremmest er specialet et nutidigt studie af debatten om den nyeste
højskolesangbog og lægger vægt på aktuelle identitetssammenstød. Studiet er baseret på empiri
primært fra det sociale medie Facebook i perioden fra maj 2019 til 2021, og størstedelen stammer
fra det seneste halve år. Jeg bruger en diskursiv tilgang til at analysere spørgsmål som: hvilke
diskurser findes i facebookbrugernes sproglige identitetsarbejde; hvilke diskurser står i modsætning
til hinanden; hvilke diskurser dominerer i facebookbrugernes betydningstilskrivning om dem selv
og om deres sociale virkelighed. Jeg inddrager en analyse af affektiv praksis der forklarer hvilke
følelsesrepertoirer der stilles til rådighed. Endeligt diskuterer jeg mine resultater med et komparativt
perspektiv til andre tekster om Højskolesangbogen og til en survey (inkl. spørgeskema og
interview) jeg har udført. Mit formål dermed er at kortlægge forskelle og ligheder mellem dem der
deltager i debatten på de sociale medier, og dem der ellers ikke deltager.

Det kunne man også undersøge
Før gennemgangen af specialets teori, metode og overordnede rammer giver det mening kort at
vende andre aspekter og interessante problemstillinger som man kunne undersøge. Følgende tre
emner er beslægtede med specialets tema og kunne belyse emnefeltet gennem andre perspektiver.
1) Sagen om ”Den danske sang er en ung blond pige”; bliver sangen stadig sunget på CBS?
Som nævnt i indledningen vakte en identitetspolitsk sag opsigt i december 2018 da Kristeligt
Dagblad bragte en historie fra et internt medarbejdermøde på Handelshøjskolen i København.
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Mødet var vel og mærke afholdt to år forinden hvor de havde sunget Kai Hoffmann og Carl
Nielsens ’Den danske sang er en ung blond pige’, men ifølge artiklen ”følte en kvindelig, brun
forsker sig krænket og ikke-inkluderet” (Winther 2018). Artiklen blev bragt på og viderebygget af
mange andre medier, så den medførte en masse reaktioner fra diverse politikere og meningsdannere.
Både den omtalte forsker og den for sangvalget ansvarlige fakultetsleder, Mads Mordhorst, holdt
sig fra at deltage i debatten. Først to år efter mediernes dækning af sagen har Mordhorst i
Berlingske Tidende fortalt om sangepisoden og -shitstormen. Fakultetslederen pointerer at der ikke
har været et forbud mod sangen. Den er blevet sunget ved flere lejligheder siden da. Han mener at
han er blevet ”framet”, og ”episoden om »Den danske sang« (…) som fortælling har fået sit eget liv
løsrevet fra de faktiske begivenheder”. Sagen er et glimrende eksempel på at medierne kan finde på
at lægge større vægt på formidlingen af identitetspolitik end f.eks. indenrigs- eller finanspolitik:
[F]or samme dag, den toppede, havde Folketinget tredjebehandling af Finansloven for
2019, der skulle vedtages dagen efter. Når et nærmest samlet folketing og
medielandskab i den situation prioriterede en mere end to år gammel sag fra et internt
medarbejdermøde højere end det danske nationalbudget, er det et udtryk for den
betydning, som identitetsspørgsmål har fået. (Mordhorst 2020)
I bogen Os og Dem (2019) endevender filosofferne Vincent Hendricks og Mark Falter en række af
den nyere tids identitetspolitiske sager. De fremstiller ”hvordan Kristeligt Dagblad gentagne gange
har skabt identitetspolitiske storme på et yderst spinkelt grundlag”. Lige præcis i forhold til sagen
på CBS og den deraf afledte debat om den danske sang skriver de at ingen har ”fundet nogen kilder,
som kunne dokumentere historien om forbud og krænkelser” (Marker & Hendricks 2019). De
betegner sagen som en identitetspolitisk boble fordi nogen har formået at tjene penge på den.
Hendricks og Falter forklarer at sagen om ’Den Danske Sang’ blev brugt af medieinvestorer til at få
profit på opmærksomhedøkonomien. Debatten blev skåret op til kun at rumme to modstridende
synspunkter: At man enten var for et knæfald og den muslimske overtagelse af Danmark eller at
man gik ind for nationalromantisk borgerideologi som undertrykker muslimer, andre minoriteter og
nye danskere. Dette kalder de for to modstående glidebaneargumenter som kommer til kort fordi
Højskolesangbogen og danskheden trods alt er kontinuerte skalaer. Der findes en masse
mellemliggende standpunkter der ikke kan koges ned til et for eller imod – et os eller dem.
Debatten har uden tvivl haft konsekvenser for sangen. I nogle kredse bliver sangen nok sunget
mindre (og i andre mere) efter den er blevet tilført nye betydninger og en anden kontekst. I 2015
stemte DR P2's lyttere om de mest populære danske sange hvor 'Den danske sang er en ung blond
pige' blev valgt som nummer seks (DR 2015). I sommers var sangen rutsjet ned på en 10. plads i en
undersøgelse foretaget blandt Kristeligt Dagblads læsere (Kristeligt Dagblad 2021) som betyder at
der også findes personer og kredse som sangen stadig fungerer for.
2) Coronaens betydning for dansk fællessang; er Højskolesangbogen normen for hvad der bliver
sunget?
Corona-pandemien medførte mange adfærdsændringer og fænomener med sig. Én af disse har DR
og korleder Philip Faber stået for. Programmerne Morgensang og Fællessang - hver for sig har
inspireret børn og gamle rundt i Danmark til at synge. På denne måde er den folkelige danske sang
vitterligt blevet bredt ud i mange danske (fjernsyns)stuer. Ifølge min egen optælling er sange fra
Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog vældig repræsenteret i Fabers valg af sange. Det
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vidner om at højskoletraditionen har fungeret som et centralt udgangspunkt i denne form for almene
formidling af fællessang.
I bogen Coronatanker - studenterperspektiver fra en lockdown med essays af studerende ved
Københavns Universitet fra nedlukningen i forsommeren 2020 nævnes Højskolesangbogen og
denne pludselige fællessangsbølge i flere essays. Maria Aarup deler sin begejstring for at der "i alt
denne ensomhed og sociale distancering er genopstået et samlingspunkt gennem fællessang.
Højskolesangbogen er strøget til vejrs for at ligge på bestsellerlisten, for første gang i dens 126 år
lange levetid" (Engbjerg 2020). Hun taler også om et såkaldt antistrukturelt fællesskabs opståen:
"Der er blevet skabt et ’communitas’ på tværs af befolkningsgrupper, et antistrukturelt fælleskab,
hvor alle oplever dette sammen". Mindre begejstret for fællessang er Mia Kirstine Meinertsen der
mener at fornemmelsen af belonging ikke når ud til alle medborgere: "Hvis alle indenfor landets
grænser får mulighed for at føle tilhør til Danmark, er det først dér, at vores samfundssind rækker
ud til alle i vores grænsebegrænsede fællesskab" (Ibid.). Ifølge Meinertsen kan Højskolesangbogen
og Fællessang – Hver for sig ikke skabe dette fællesskab når ”størstedelen af de danskere, der
træder frem på skærmen, er knap så unge men mindst lige så blonde, som den danske sang
tydeligvis stadig er, selvom danskere med anden etnisk baggrund end dansk, før har givet udtryk
for, at de er blevet krænkede af sangen” (Ibid.). Hun drager paralleler til sagen på CBS som dermed
stadig under corona lever i andres bevidsthed og kan virke opsplittende på befolkningen.
Noget tyder på at flere unge ikke har omfavnet konceptet omkring fællessang på DR i samme grad
som andre dele af befolkningen har. DRs årlige rapport om udviklingen i danskernes medieforbrug
viser at fællessangen havde særlig godt fat i børnefamilierne og de ældre, mens undersøgelsen
blandt unge voksne mellem 25 og 31 år afslører at ikke alle i lige så høj grad følte sig inkluderede.
En kvinde på 31 år skriver:
Fællessang – hver for sig, det er ikke noget jeg har benyttet mig af. Jeg får bare nok,
fraserne skurrer. Jeg får meget mere fællesskabsfølelse af Anders Hemmingsen, det er
mere ungdommeligt! Coronadagbog hvor unge filmer, det kan jeg bedre spejle mig
selv mere i end at synge i østen stiger solen op. (Christensen 2021)
Rapporten tyder på at de unge voksne søgte mod andre medierede fællesskaber som var nemmere at
spejle sig i. DR giver i rapporten ikke flere eksempler på udsagn fra denne aldersgruppe, men det
kunne være interessant at skaffe indblik i flere begrundelser for denne modstand. Jeg forestiller mig
at den højtidelige tone i højskolesang med mange nationale og religiøse udtryk vækker mislyd
blandt mange mennesker i denne del af befolkningen.
3) Sang og folks forhold til højskolesangen i Danmark i dag; hvad mener folk om sang i nutidens
samfund og hvad synger folk sammen i virkeligheden?
Ligesom Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har udarbejdet bogen Religiøsitet og forhold
til Folkekirken 2020 der er en omfattende undersøgelse af den brede befolknings tro, religiøse
praksisformer og holdninger til folkekirken, kunne det være interessant at udforske
(højskole)sangens situation og udbreddelse i det danske samfund i dag. Den enkeltes krav og
forhold til sang i fællesskab er under forandring1. Et kendskab til befolkningens sangbrug og
Af helt nye specialer om disse forandringer for Højskolesangbogen såvel som fællessangens vilkår kan jeg anbefale at
læse Liv Jensens Kan man lave om på juleaften? (2019) hvor perspektiver på tradition, fornyelse og multimedialitet ift.

1

9

sangholdninger kan gavne dem, der arbejder med sang i samfundet. Højskolesangbogen er den
bedst sælgende sangbog i Danmark, men at undersøge om den stadig repræsenterer den danske
folkelige sang kræver en anden tilgang end den diskursanalytiske som anvendes i dette speciale.
Fra midten af forrige århundrede stammer den seneste store historiske behandling af emnet i
musikolog Karl Clausens Dansk Folkesang gennem 150 år (1958) som konkluderer at i forhold til
andre sangbøger får Højskolesangbogen tilegnet sig en plads som den centrale i dansk fællessangkultur. Denne konklusion bekræftes af Karl Bak i Højskolesangbogens historie (1977). Dette mener
Knud Damgaard Andersen stadig man kan sige i vores århundrede Højskolesangbogen – en vej til
folkelig dannelse (2004). Selvom der i dag udgives en formidabel mængde nye sangbøger, er det
stadig Højskolesangbogen der viderefører en kanon af sange som har været fælles gennem mange
generationer i Danmark. I nyere tid er flere bøger udkommet som handler om det. Filminstruktøren
Ebbe Preisler har kommet med sit bud på Højskolesangbogens betydning for samtiden i Om lidt er
sangen klar: den danske lejlighedssang fra Kingo til rap (2011). Mere generelt behandler
journalisten Georg Metz i Min danske sang (2008) fællessangens historiske udvikling. Metz mener
at det er mere udbredt at anse sang som en subjektiv process og ikke som noget objektivt som når
man bruger udtrykket den danske sang. Et af hans tydeligste eksempler er den folkekære musiker
Sebastians genfortolkning af ’I Danmark er jeg født’ med en melodi der springer op på sit højeste
ved subjektet ”dig elsker jeg”. Sebastians udgave er optaget i den nye højskolesangbog som hhv. cmelodi og har vel at mærke ikke erstattet Poul Schierbeks populære melodi.
Inden for nyere videnskabelige behandlinger af fællessangens betydning og udvikling er det værd at
nævne fællessangsforsker og postdoc Lea Wierod Borcaks arbejde på at forklare fællesskabets
diskursive konstruktion i sang (Wierød 2020). Sammen med sangbogsredaktør og lektor Henrik
Marstal har hun skrevet at ”(v)i går ikke længere op i, om vi synger om Jesus eller Joanna – bare vi
synger sammen” (Wierød & Marstal 2020). Denne forandring kalder de den melocentriske vending.
Denne vending betyder at dansk fællessangskultur ændrer sig fra at have teksten i centrum til at
dreje sig om selve syngningen som en fællesskabsudviklende kommunikationshandling, det
musikalske og sangglæden. For at illustrere dette kan man se i DRs Morgensang og Fællessang –
hver for sig at det er ”fællesskabet og den musikalske performance snarere end teksterne, der
motiverer nutidens danskere til at synge”. Derfor argumenterer de yderligere for at fællessang vil
blive mindre dansk så:
den ellers ikoniske linje »Så syng da, Danmark, lad hjertet tale« fra Carl Nielsen og
Kai Hoffmanns allestedsnærværende »Den danske sang« kan derfor meget vel snart
blive oplevet som anakronistisk og måske endda med tiden helt overflødig” (Ibid.).

Socialkonstruktionistisk ramme for teori og metode
Overordnet gælder to væsentlige betingelser for specialer der beror på en diskursanalyse som kilde
til erkendelse. Det ene er at diskursanalyser hører under socialkonstruktionisme, og det andet er at
diskursanalytikere har til formål at udføre kritisk forskning (Jørgensen & Phillips 2019). Ifølge
Fairclough bør en kritisk diskursanalyse ikke være en metode som forstås som et værktøj der bare
Højskolesangbogen behandles, og Emma Berggreen Andersens Den litterære sang? (2020) som tilbyder en flerstrenget
analyse af aktuel, dansk fællessangskultur. Desuden er det også værd at bemærke det aktuelle, samfundskritiske
langdigt Kim Larsen? (2021) hvori forfatteren Adam Drewes stiller en række spørgsmål til og om fællesskabet i
Danmark ud fra den afdøde musiker som samlingsfigur, og det kunne danne udgangspunkt for en litterær afhandling.
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skal knække koden i et stykke diskursivt analysemateriale. Metoden virker i og med bestemte
teoretiske rammer der igen kan sættes i sammenhæng med andet relevant samfundsvidenskabelig
teori (Fairclough 2001). En diskursanalytiker er altid kritisk da man ved sin undersøgelse udforsker
og kortlægger magtrelationer i samfundet for at finde og pege på muligheder for social forandring.
Et socialkonstruktionistisk udgangspunkt giver mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved national
diskurs: Danmark, det danske og danskhed. Jeg ønsker ikke at kritisere det at verden deles op i
nationalstater. Det standpunkt har historiker Markus Christian Hansen taget i et debatindlæg efter
det seneste folketingsvalg hvor han kritiserer Socialdemokratiet og nationalstaten for at reproducere
nationalisme som voldsideologi. Når han skriver "nationalstaten er ikke evig – og den både kan og
må afskaffes" (Hansen 2020), taler han for en afskaffelse af den forbindelse der drages mellem
nation og stat, og man kan dette fordi nationstater er en nyere, historiske, sociale konstruktioner. En
anden historiker Michael Böss mener derimod at netop på grund af at Danmark som nation og stat
ikke er en selvfølgelighed, er det mest meningsfulde at forsøge at bevare den tætte forbindelse
mellem nation og stat. Eftersom de to i dansk sammenhæng er så historisk forbundne, argumenterer
Böss for at staten Danmark er direkte afhængig af en stærk, sammenhængende nation (Böss 2006).
Diskussionen viser to vidt forskellige ståsteder som man kan tale ud fra på spørgsmålet om hvordan
det nationale virker og hvorledes den politiske magt forvaltes – og stadigvæk bevæge sig indenfor
socialkonstruktionismens rammer.
Socialkonstruktionisme bedrives af mange forskere på humaniora og samfundsvidenskab verden
over. Vivien Burr har karakteriseret fire fællestræk i socialkonstruktionistisk forskning (Burr 1995):
1) Det er vigtigt at være på vagt overfor selvfølgeligheder og det der fremstilles som naturligt.
Med andre ord må man være kritisk overfor det der opfattes som objektive sandheder.
2) De måder vi forstår og repræsenterer verden på, er kontingente og kan dermed forandres
over tid.
3) De måder vi giver verden mening på, konstitueres i sociale processer.
4) Bestemte verdensbilleder afføder bestemte sociale handlinger. Det betyder at social
konstruktion af viden og sandhed kan forårsage sociale konsekvenser.
I nærværende speciale drages de fire nævnte aspekter af socialkonstruktionismen på følgende vis:
1) Det er vigtigt at være på vagt overfor selvfølgeligheder
Det at Højskolesangbogen selvfølgelig er ’dansk’, og at alle mennesker kan være og blive en
'dansker'. Dette er relevant når én kan være 'dansker' og en anden kan blive omtalt som en
'anden slags dansker' som det viser sig i snakken om Isam Bachiri der sammen med tre andre
fik optaget sangen Ramadan i København i Højskolesangbogen. På begge sider af sagen har
folk argumenteret for eller imod sangens indlemmelse på grund af identiteten
'anden slags dansker'.
2) De måder vi forstår og repræsenterer verden på
Det at der er enighed om at det nationale er kontingent og forandres over tid. På grund af at
vi er kulturelle og historiske væsener, opfatter vi forandring forskelligt da diskursiv handlen
lukker op for forskellige tolkninger af vores historie(r)s gang. (Jørgensen & Phillips 2019)
3) De måder vi giver verden mening på
Det at højskolesang kan være en udbredt form for social interaktion i nogle dele af
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samfundet mens det kan være unormalt i andre dele. På trods af dette er Højskolesangbogen
blevet målt i forhold til det nationale – altså hvor dansk den er – i debatten som om den er
udbredt overalt.
4) Bestemte verdensbilleder afføder bestemte sociale handlinger
Forskellige verdensbilleder fører til forskellige sociale handlinger. Noget der virker som en
'naturlig' handling for nogle, kan være utænkelige for andre. Højskolesangbogen rummer
sange til vidt forskellige brugskontekster – alt fra kirkelig begravelse til morgensang i skoler
og godnatsange til familier. Sangbogens evne til at danne fællesskab ligger altså i netop det
at den indeholder så mange sange til forskellige sociale handlinger at man kan forestille sig,
at den afspejler ens verdensbillede (nation, tro, natur osv.). Sange der virker inkluderende
blandt folk i en kreds, kan have sociale konsekvenser ved at ekskludere folk fra en anden
kreds. For eksempel sker dette gennem de sociale medier. Hvis det ikke havde været for
nyhederne og facebooks algoritmer, ville meget få mennesker nok have slået op på nr. 164 i
den nye højskolesangbog og støde på Ramadan i København og lægge mærke til den som en
sang de ikke føler eller forestiller sig at være fælles om.
I den socialkonstruktionistiske ramme passer den sejlivede teori om nationen som et forestillet
fællesskab — formuleret af den tværdisciplinære historiker Benedict Anderson i 1983 i bogen
Imagined Communities der anvendes udbredt indenfor nationsforskningen (Jørgensen 1994: 31).
Modsat den primordialistiske idé om at nationer er tidløse, forklarer Anderson på et
socialkonstruktionistisk grundlag at nationer opstod som historisk følge af bogtrykkerkunstens
opdagelse. Kapitalister begyndte at udbrede bøger på de talte sprog rundt omkring i Europa. Ifølge
Andersons definition er nationen “an imagined political community – and imagined as both
inherently limited and sovereign” (Anderson 2002). Nationens afgrænsning kan betyde at den som
begreb ofte kan defineres som en afgrænsning i forhold til noget andet.
Dette element i nationsforståelsen fungerer godt i sammenhæng med queerteoretikeren Sarah
Ahmeds syn på det nationale virken i affektive økonomier. Det betyder at følelser cirkulerer og
kan akkumulere sig omkring visse politiske sager. Når man med følelser kan skabe en fornemmelse
af et ”vi” i forbindelse med national identitetspolitik, kan man bringe mennesker i følelsernes vold
ved at bringe sager op som berører den danske identitet – som det ses i forhold til sagen om den
danske sang og den nye højskolesangbog. På baggrund af mine empirisk funderede analyser
fungerer Højskolesangbogen som et artefakt til og katalysator for at få den enkelte til at forestille
sig fællesskabet. I nogle tilfælde kan dette nationale fællesskab blive idealiseret i kærlighedens
navn hvor følelser forbinder subjekter: Når man synger de sange som er sunget så mange gange før,
vækkes forestillingen om fællesskabet til live – vel og mærke så længe man lukker øjnene for at
ikke alle kan eller vil synge med.
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Teori og analysemetoder
Til at undersøge debatten om det danske i Højskolesangbogen og dens betydning for danskeres
identitet(er) anvender jeg kritisk diskursanalyse. I denne del præsenterer jeg mine overvejelser og
valg i forhold til teori og metode. Indledningsvist gør jeg rede for de teoretiske indgangsvinkler til
mit speciale hvorefter jeg forklarer og viser de redskaber som jeg anvender i arbejdet med denne
analysetilgang. Til sidst vender jeg det nationale og den identitetsforståelse som mit speciale er
udviklet på, for så at sammenstille de tre bærende begreber: diskurs, affekt og identitet.

Den danske sang?
I Danmark har fællessang historisk haft en rolle i nationsopbygningen. Demokratiet, nationalstaten
og Grundloven blev etableret i en tid hvor Danmark udviklede sig fra at være en multinational
helstat til en nationalstat og fra et standssamfund til et folkeligt samfund. Fordi den danske stat i
forvejen var multinational, var formålet med udbredelsen af fællessang at danne en dansk identitet
knyttet omkring én kultur og ét sprog som en kulturel nationalstat (Korsgaard & Schelde 2013).
I flere sammenhænge er Højskolesangbogen blevet forbundet med forestillingen om det danske
folk. Musikforskeren Kirsten Sass Bak har vist at Grundtvig og ”højskolesangen som vi kender
den”, forbindes med fællessangens opståen, men hun understreger også at (national) fællessang går
længere tilbage end den grundtvigske tradition. Ifølge hende er fællessang og nationalisme ”ikke
født sammen, men de bliver koblet sammen i løbet af 1800-tallet” (Sass Bak 2005: 102). National
borgersang – såsom Peter Fabers ’Dengang jeg drog af sted’ – opstod under Napoleonskrigene som
led i statspatriotismens folkeliggørelse fra Englandskrigen i 1801 og frem til dannelsen af
Grundloven i 1849. Pointen er at fællessang og danskhed ikke forbindes ud af det blå, men at
national fællessang er blevet tradition i løbet af en 200-årig periode.
Desuden er national identitet aldrig udelukkende national. Den findes altid som en del af en pakke.
Ifølge den marxistiske historiker Eric Hobsbawm er national ”identifikation altid kombineret med
identifikationer af en anden art”. Dette gælder ligeledes fællessang og danskhed hvor ”stand og
klasse, politisk ståsted og kultursyn går ind som afgørende identifikationspunkter hos syngende
grupper” (Ibid.: 101). For eksempel opstod grundtvigsk fædrelandssang der forbinder landet med
bønders selvforståelse og standsfølelse, i samme periode som bondestandens velstandsmæssige,
politiske og kulturelle opbrud i det 19. århundrede (Ibid.: 106).
Med ovenstående i mente forstår jeg højskolesang som et identitetsskabende fænomen. Det betyder
at fornyelsen af disse identitetskonstituerende forhold i princippet kan rokke ved individers
selvforståelse og identifikationsmuligheder. Menneskets selvbilleder bliver til gennem de
fællesskaber, som vi forstår os selv som en del af, de roller, vi indtager og i denne sammenhæng de
sange vi deler med hinanden. Mediestormen om Højskolesangbogen berører på mange måder
spørgsmål om danskhed. Den identitetspolitiske debat drejer sig næsten udelukkende om bogens
afspejling af Danmark. På den ene politiske fløj er der folk som glæder sig over at sangbogen nu
bedre repræsentere det flerkulturelle Danmark, mens der på den modsatte fløj har været politiske
forslag om "at gennationalisere sangbogen" (Messerschmidt 2020). Efter at have et eksemplar af
den nye højskolesangbog stående i sin nytårstale er statsminister Mette Frederiksen endda blevet
klandret for landsforræderi på et af Rasmus Paludans internetmedier (Frihedens Stemme 2021).
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Afsæt for diskursanalyse
For ikke at skabe forvirring må jeg først og fremmest udrede hvad jeg mener når jeg skriver diskurs
i dette speciale. Begrebet diskurs dækker ofte indenfor samme teoretiske traditioner over flere
betydninger. Overordnet dominerer to forskellige anvendelser af ordet diskurs:
- talt og skrevet hverdagssprog i brug på sætningsniveau og derover – særligt samtaler
- (sproglige) mønstre som mennesker har til rådighed og som bruges til at etablere viden om
og forstå den sociale verden (Nielsen 2019: 337)
Jeg koncentrerer mig om sidstnævnte som ligner det begreb der præsenteres i Laclau og Mouffes
postmarxistiske diskursteori. Det gør jeg i mit speciale for det første fordi diskurser vækker mønstre
der tilbyder individet en mekanisme for subjektsordinering. Det betyder at individet erkender sig
selv som subjekt for noget andet. Det kan være en magthaver, en ideologi, ens samvittighed osv.
For det andet indordner subjekter sig efter magten gennem brug af diskurser. Denne mekanisme
kaldes af den moderne diskursanalyses ophavsperson Michel Foucault for diskursiv produktivitet,
men af den franske marxist Louis Althusser for interpellation.
Jeg anvender sidstnævnte begreb fordi Althusser forklarer hvordan interpellation fungerer ud fra et
ganske simpelt eksempel med en politibetjent og et individ. Eksemplet er at interpellation foregår i
en situation hvor en politibetjent står på gaden, mens et individ går forbi. Betjenten siger ”Hov, du
dér” ud i det blå. Hvis individet reagerer ved at vende sig om, så ”vil det prajede individ – idet han
vender sig om – blive et subjekt” (Althusser 2001: 114). Et subjekt der bliver ’prajet’ ind i denne
ideologiske position, kan man kalde en borger. Subjektet indordner sig en stat ved at stille sig til
rådighed for magtens håndhæver: betjenten. Selv anvendte Althusser ikke diskursanalyse, men
kritiserede den kapitalistiske ideologi og beskrev interpellation som den proces hvor overbygningen
– f.eks. stater, kirker, massemedier, skoler – udstikker bestemte positioner for individer. Når
individerne indtager disse positioner, opfører de sig som overbygningen forventer i netop denne
position (Ibid.). Althussers begreb og politi-eksempel fremhæves af affektteoretikere Judith Butler
(1993: 5) og Sara Ahmed (2020: 40) og bruges af Phillips og Jørgensen som introduktion til
subjektforståelsen hos diskursanalytikere.
Laclau & Mouffe anvender begrebet artikulation i stedet for interpellation. Artikulation betegner
det der er muligt at sige for subjektet i den pågældende position. Selvom de lader sig inspirere af
Althussers begreb, har de to indvendninger:
1) Relationer er diskursive og lige gyldige. Derfor stemmer Althussers teori – om at det
økonomiske fungerer således at den økonomiske overbygning styrer interpellation og får det
til at mindske betydningen af andre relationer mellem mennesker – ikke overens med
diskursteori (Laclau Mouffe 1985: 115).
2) Individer kan interpelleres af flere forskellige diskurser på samme tid og samme sted så de
bliver fragmenteret (Ibid.: 121).
Det enkelte menneske kan føle sig fragmenteret og ikke vide hvordan man skal handle fordi flere
diskurser aktiveres på én gang. Dette kan føre til et overdetermineret subjekt der oplever at ”flere
mulige diskurser river og flår i subjektet” (Bom 2017: 40). Denne tilstand forklarer Laclau &
Mouffe som antagonisme hvor der foregår en kamp i det indre blandt flere værdisæt og
overbevisninger. I dette speciale kan man illustrere dette ved at højskolesange kan – medmindre
individet overhører ordene og udelukkende fokuserer på melodien – bringe et repertoire af
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subjektpositioner såsom national, religiøs, folkelig, landmand, elitær, gammeldags osv. i spil så
subjektet derved interpelleres af adskillige diskurser på samme tid og sted i samme sang.

Diskursteori ved Laclau & Mouffe
I det følgende forklarer jeg først den videnskabsteoretiske sammenhæng som diskursteorien er
rundet af. Derefter beskriver jeg de begreber jeg anvender i specialet: det diskursive felt,
artikulation, flydende betegner, nodalpunkter, momenter, elementer, ækvivalenskæde og det
konstitutive ydre. Eftersom Laclau og Mouffe ikke selv anvender diskursteorien som metode til
konkrete analyse, findes der ingen anvisninger fra deres side til hvordan man ”oversætter” teorien
til metode.
Diskursteorien introduceredes i bogen Hegemony & Socialist Strategy (1985) og er til dels udtryk
for post-marxisme med tryk på begge sider af bindestregen som (Jørgensen & Phillips 2019) til dels
dekonstruktion. Retningen opstår som en kritik af historisk materialisme der er den marxistiske
opfattelse af at samfundet kan opdeles i to felter: basis (penge og ejendomsret til produktionsmidler)
og overbygning (stat, kirker, massemedier, skoler). I diskursteorien slås basis og overbygning
sammen til ét felt: det diskursive felt. For en historisk materialist er det økonomien som bestemmer
hvad folk siger og gør, mens det for Laclau og Mouffe er diskurs. En anden invending er at
samfundet ikke kan analyseres entydigt. ”Samfund” er menneskers forsøg på at skabe entydighed i
det sociale. Når vi gør det, opstår objektivitet som er en ’aflejret diskurs’ der virker selvfølgelig og
entydig, men i virkeligheden er diskurser de historiske resultater af politiske processer og kampe.
Identitet (kollektiv såvel som individuel) er derfor et resultat af kontingente diskursive processer og
diskursive kampe.
In the context of this discussion, we will call articulation any practice establishing a
relation among elements such that their identity is modified as a result of the
articulatory practice. The structured totality resulting from the articulatory practice,
we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear articulated
within a discourse, we will call moment. By contrast, we will call element any
difference that is not discursively articulated. (Laclau Mouffe 1985: 105)
I ovenstående ”definerer” Laclau og Mouffe en række begreber: artikulation, diskurs, moment og
element. Nedefra og op er et element de forskelle som ikke (endnu) placeres indenfor en diskurs. Et
moment er modsat de elementer der virker indenfor en diskurs. En diskurs er selve etableringen af
en struktur hvor en given betydning fastlægges i et bestemt område. Et betydningsområde dannes
ved artikulation som er den praksis der etablerer forhold mellem forskellige elementer.
Diskursteorien danner et oplagt grundlag til at forstå værdipolitik. At værdier er relative, betyder at
værdier afhænger af systemer med værdier der altid er truet – altid under genopretning – da værdier
er diskursive og dermed relative (Ibid.: 106). Et ”overskud af betydning” begrænser systemer ved
delvist at undergrave det. Dette kaldes det diskursive felt som jeg nævnte tidligere. Det diskursive
felt er et ’rum’ med sproglige tegn – et andet ord for ord. Når man bruger ordet tegn, understreger
man at ord har to sider: en indholdsside og en udtryksside. Med brugen af ord betegner man noget i
verden. Men samme ord kan også altid betegne noget andet end man tror ordet betyder. I det
diskursive felt tilskrives alle tegn betydning samtidig med at alle tegns tidligere
betydningstilskrivning findes (Ibid.: 111). Med andre ord er dette det konstitutive ydre som vidner
om de betydninger som tegn har haft eller har i andre diskurser, men som ignoreres i den specifikke
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diskurs for at skabe entydighed. I en diskurs er tegn rangeret i forhold til hinanden, hvor de
privilegerede tegn, som andre tegn ordnes omkring kaldes nodalpunkt (Ibid.: 112).
Der er altid flere nodalpunkter. For at illustrere dette taler man forskelligt om ’nationalstaten’ i
politisk national diskurs hvor ’borgeren’ et nodalpunkt, og i kulturel national diskurs hvor ’folket’
er et nodalpunkt. Mens nodalpunkter virker således at betydning delvist ved knytte elementer
sammen som momenter i ækvivalenskæder, er der dog nogle elementer som kendetegnes ved en
særlig tvetydighed og flydende karakter. Disse kaldes flydende betegnere og gør det klart at
identitet er relativ når al diskurs (kan) undergraves af det diskursive felt og gennemstrømmer
elementers overgang til momenter der aldrig fuldendes (Ibid.: 113). For eksempel kan en flydende
betegner være ’Danmark’ eller ’Højskolesangbogen’ der forbindes med elementer med
modsatrettede betydninger. Modsætninger kalder Laclau og Mouffe for antagonismer som
konstituerer begrænsningerne for samfund fordi antagonisme viser fuldkommenhedens umulighed
for samfund (Ibid.: 125).
Udover diskurs og det diskursive felt forekommer i diskursteorien et tredje diskursbegreb som jeg
ikke anvender: diskursiv formation. Det betegner det område som en gruppe af diskurser opererer
indenfor. Laclau og Mouffe henter begrebet fra Michel Faucault der med brug heraf sigter efter at
indramme forskellige diskurser der er i konflikt såvel som i samklang med hinanden. Dog mener
Phillips og Jørgensen at begrebets betydning fremstår uklart i diskursteorien. I stedet for foreslår de
at man låner et begreb fra Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse: diskursorden. Dette ord
fungerer nemlig også til det formål at skelne mellem flere diskurser som virker indenfor det samme
emneområde. I Phillips og Jørgensens analyse af national diskurs i forbindelse med det danske nej
til Maastricht-traktaten i 1992 er diskursordenen: ”den politiske debat i Danmark om EU”. Når man
taler om det nationale, finder man typisk en kulturel diskurs og en politisk diskurs. Som analytiker
går det ud på at vælge hvad der er diskursordenen. For at finde det kan man undersøge hvad der er
kamp om, og hvad der er fælles selvfølgeligheder (Jørgensen & Phillips 2019: 70).

Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse
Samfundsudviklingen løser nogle problemer og ofte i samme ombæring forårsager andre problemer.
Faircloughs projekt går ud på at ’frigøre’ undertrykte samfundsgrupper ved at sætte fokus på sociale
problemer der kræver forandring. Med Faircloughs ord er der nemlig intet der er blevet socialt
konstrueret som ikke også er i stand til at blive socialt forandret (Fairclough 2001: 134).
Magt og ideologi er væsentlige begreber for diskursanalytikere fordi diskurser afspejler hvad og
hvem der dominerer i samfundet, men Fairclough behandler det på en anden måde end Michel
Foucault. For Foucault er magt bygget ind i alt som den positive mulighedsbetingelse for det
sociale. Magt producerer diskurs (Foucault 1980: 119). Anna Klara Bom forklarer Foucaults
opfattelse af magt med følgende tre principper: 1) magt binder al social praksis sammen; 2) magt
virker og magtens virkning er det interessante i diskursanalyse; og 3) subjekter (re-)producerer magt
(Bom 2017: 14). I den kritiske diskursanalyse findes et mere tvetydigt forhold til magtbegrebet
fordi magt kun er positiv hvis den gavner ’de svage’. Halskov Jensen påpeger at Fairclough har
arvet Habermas’ syn på staten og markedet som undertrykkende krafter i kommunikationen mellem
mennesker (Fairclough 2007: 14).
I artiklen ”Critical discourse analysis as a method in social scientific research” (Fairclough 2001)
præsenterer den britiske lingvist en femtrins forskningsramme for kritisk diskursanalyse som mit
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speciale låner. Ifølge denne ramme vælger man først et socialt problem med et semiotisk aspekt
(sprog, krop, billede osv.). Dernæst følger det mest omfattende trin der drejer sig om at identificere
hindringer der står i vejen for at løse problemet, ved at analysere a) det netværk af praksisser, som
foregår omkring, b) forholdet mellem semiosis og de andre elementer indenfor udvalgte praksisser
og c) selve diskursen heriblandt en analyse af diskursorden, en interaktionsanalyse, en
interdiskursanalyse og en lingvistisk og semiotisk analyse. På tredje trin gælder det om at finde ud
af om samfundsordenen selv er med til at skabe problemet for at bekræfte, legitimisere og
opretholde dens eksistensberettigelse. Derefter går analysen ud på at identifice mulige veje udenom
hindringerne f.eks. ved at angive handleanvisninger, mens det sidste trin er en kritisk refleksion
over ens egen analyse i de forrige fire trin (Ibid.: 125). Denne ramme fungerer dialetisk. Først retter
man sin kritiske opmærksomhed udad mod et socialt problem for bagefter at vende et kritisk blik
indad mod undersøgelsen selv og den af diskursanalysen producerede videns mulighed for at
bidrage til social forandring i retning af mere lige magtforhold.
Endeligt behøver jeg at skrive et par linjer om hegemoni. Dette begreb stammer fra Antoni Gramsci.
Fairclough såvel Laclau og Mouffe bruger det til at beskrive stadier inden for diskursiv
betydningsforhandling. Hegemoni er den midlertidige enighed eller dominans som gør at noget
betyder noget bestemt for nogen. En hegemonisk intervention betyder at en kraft får et tvetydigt
element til at blive midlertidigt entydigt og forståeligt. Denne intervention er nødvendig når noget
nyt eller uafklaret truer en given magtbalance (Jørgensen & Phillips 2019: 60).

Styrken ved at kombinere diskursteoretiske udgangspunkter
Igennem specialet forstår jeg diskursernes virkelighedskonstituerende virken som det at diskurser er
med til at skabe subjekter og identiteter. Dette er et centralt aspekt i diskursteorien, mens den
kritiske diskursanalyse har den svagest udviklede forståelse af selv og identitet (Jørgensen &
Phillips 2019: 151). Til gengæld tilbyder Laclau og Mouffe ingen konkret analysetilgang. Derfor er
diskursanalytikeren nødt til at operationalisere teorien ved at tilføje begreber og andre tilgange
(Bom 2017: 42). Med henblik på at styrke analysens muligheder sammenkobler jeg Laclau og
Mouffes diskursteori med Faircloughs kritiske diskursanalyse og med andre sociale teorier.
Den kritiske diskursanalyse anvendes for at opspore sociale problemer. Når der er et problem, må
man udspecificere hvad og hvem problemet går ud over. I princippet kan man med en let diskursanalyse få øje på forandring som forårsager sociale problemer for alle identiteter og gruppedannelser, men med inddragelsen af sociale teorier får analytikeren sans for hvordan problemer
udarter sig i samfundet og ikke bare i en lingvistisk sammenhæng. De teorier som jeg har udvalgt,
drejer sig om det nationales rolle i individers oplevelse af verdens og dets mulighedsbetingelser
samt konsekvenser for nationens borgere.

Nation, stat og nationalisme
For både den tværkulturelle historiker Benedict Anderson og den feministiske queerteoretiker Sarah
Ahmed er døde ofre en af de sociale konsekvenser ved nationalisme der gør at vi stilles ansigt til
ansigt med et problem som det nationale i yderste konsekvens kan fremme. Hvor Anderson skriver
at nationer som forestillede fællesskaber har gjort det muligt for ”mange millioner mennesker (…)
at være villige til at dø for sådanne afgrænsede forestillinger” (Anderson 2002: 50), skriver Ahmed
at ”asylansøgeres bogstavelige død i containere (…) er en påmindelse om, hvad der er på spil i
frygtens affektive økonomier” (Ahmed 2020: 46). Den kulturelle magt som nationer kan have på
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individer, er derfor ikke at underdrive. Det er nødvendigt at danne en forståelsesramme for hvordan
de konstrueres, konsolideres og virker for at analysere konkrete sociale konsekvenser. Før jeg går
videre til at uddybe deres teorier, giver jeg i det følgende en begrebsafklaring af nation, stat og
nationalisme.
Indenfor forskningen om nationer er der flere meninger om hvordan de opstod, og hvorfor de lige
opstod i Europa på det givne tidspunkt, men der er enighed om at nationer som begreb og koblingen
mellem nation og stat ikke har eksisteret mere end 2-300 år (Billig 1995: 21; Jørgensen og Phillips
1999). Nationsbyggere af den romantiske 1800-tals tradition mente at nationalismen var et
naturfænomen og ventede på at vågne blandt nationens borgere – heriblandt Grundtvig som
så ’folket’ som ’endnu forblindet’ og den enkelte borgers fornemmelse for den nationale historie og
kultur som noget bl.a. folkehøjskoler kunne vække (Böss 2013). Ideen om national identitet som en
objektiv størrelse kalder man i nationsforskningen for primordialisme, mens det blandt forskere i
dag er udbredt at antage at nationer er socialt konstrueret (Fukuyama 2015: 33). Den engelske
antropolog og islamekspert Ernest Gellner der har inspireret Andersons arbejde, peger på
samfundets overgang til industrialisering og dens behov for et standardiseret skolesystem som årsag
(Gellner 1983). Anderson fremhæver derimod nationers opståen som resultat af massemediernes
fremkomst – det han kalder for print capitialism (Anderson 2002).
Ordet nationalisme har – udover sin historiske betydning som betegnelse for politiske strømninger i
1800-tallets Europa der kun så den ’nationale’ stat med sprogkulturel enhed som mulig og ønskelig
– generelt en negativ klang. En årsag er at nationalisme udviklede et dårligt ry i det 20. århundrede
hvor ideologien udartede sig i aggressive, militaristiske former og affødte de to verdenskrige. Dog
kræver national identitet ikke absolut snævre etniske eller kulturelle betingelser. Lande som
Schweitz, Canada og Indien anerkender flere sprog og kulturelle udgangspunkter og baserer det
nationalt samlende på nogle bestemte, delte værdier og institutioner (Fukuyama 2015: 30). En
anden årsag til ordets negative konnotationer er at det ofte sættes i forbindelse med højtråbende,
politisk synlige bevægelser i Serbien eller Østrig. Disse ser diskurspsykologen Michael Billig som
udtryk for ophedet nationalisme [en. hot nationalism]. Billig hævder at nationalisme findes i to
varianter hvoraf førnævnte slet ikke er så almindeligt udbredt som den anden version han kalder for
banal nationalism (Billig 1995: 5).
I Banal Nationalism argumenterer Billig for at nationalstaten dagligt må bekræftes – eller med
Andersons termer forestilles – for at eksistere. Modsat den ophedede nationalisme som skaber
opmærksomhed ved at være fysisk og synlig, er den banale nationalisme underforstået og ofte
usynliggjort. Den findes i deiktiske markører som det ’vi’ der henviser til ’vores’ nationalitet, eller i
udtryk som ’danske værdier’ og ’dansk kultur’ som forekommer ubevidst i dagligsproget. Billig
mener at mange forskere har været blinde for at der findes en direkte forbindelse mellem den
aggressive nationalisme og den jævne nationalfølelse (Ibid.: 43). En sådan blindhed kan man ikke
klandre den tysk-jødiske politolog Hannah Arendt for. Billigs anvendelse af banal som ord er
såmænd også en henvisning til hende. Arendt anså Adolf Eichmann som en banal bureaukrat, men
som under nationalsocialismen i Tyskland var skyld i voldsomme ugerninger og havde millioner af
liv på samvittigheden (Arendt [1964] 2008). På denne måde betyder banal noget almindeligt og
udbredt – men ikke ufarligt.
Dog er det vigtigt igen at understrege at det er muligt at have en politisk stat der rummer flere
nationer uden at disse behøver at ensrettes kulturelt. Det er også muligt at have en kulturel nation
der befinder sig i flere stater (Østergaard 1988: 42). Stater kan dannes uden en homogen nation. Det
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er sket i nyere tid med f.eks. Mauritius (Hylland-Eriksen 1996: 87). På dansk er det nemt at
forveksle nation og stat ved at tænke at de automatisk hænger sammen som i ordet nationalstat. I
Den Danske Ordbog har nation da også de samme kulturelle implikationer som ordet folk og
defineres overordnet som ”folk der knyttes sammen af en fælles identitet, fx i form af fælles
historie, sprog og religion, og som ofte råder over sit eget, selvstændige landområde” (DDO 2021).
Desuden giver ordbogen også en politisk underbetydning hvor nation er mere synonymt med ordet
stat som et ”landområde der udgør en selvstændig, politisk enhed i forhold til andre lande” (Ibid.).
Hvor den øverste definition lægger vægt på samling omkring noget (historie, sprog og religion),
indgår nationers suverænitet (selvstændig, politisk enhed) og begrænsing (i forhold til andre lande)
kun i den sidste selvom disse principper er lige så vigtige og identitetsskabende for nationer som
fællesskab – i hvert fald ifølge Anderson hvis teori jeg i det følgende redegør for.

Forestillet fællesskab
Som nævnt i indledningen beskriver Benedict Anderson nationer som et social konstruktionistisk
fænomen. Nationer er ikke givne, essentielle størrelser. De findes i kraft af en fælles konsensus om
deres eksistens og er afhængige af deres ’medlemmer’. Det konstituerende for nationalitet og
nationalisme er både struktur oppefra-ned der symboliserer fællesskabet og nedefra-op med den
enkeltes forestilling om fællesskabet. Ved hjælp af ordet forestillet (en. imagined) kan teorien
forklare at nationen erfares subjektivt. Nationer opfindes ikke bare som et psykologisk
bevidsthedsfænomen hos den enkelte person, men nationen opfattes forskelligt fra person til person.
Hvorfor nationen forestilles uddyber Anderson således:
It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most
of their fellow-members, meet them or even hear of them, yet in the minds of each
lives the image of their communion (Anderson 2002: 6, forfatters egen kursivering)
Dette subjektive aspekt af nationer lukker op for to konsekvenser. For det første er en nation en
flydende størrelse. Selvom jeg, min nabo og en tredje i Hjørring er enige om at vi er ’danskere’, er
det ikke selvfølgeligt at vi er enige om hvad det indebærer at være dansker. Vi kan også være
uenige om hvem der tilhører nationen, og hvem der ikke gør. ’Danmark’ som forestilling er derfor
plastisk og overbestemt i sin grundform og dermed altid til diskussion. For det andet må en nation
bekræftes. Eftersom nationen erfares mentalt, må de der tilhører nationen, løbende påmindes dette
fællesskab de tilhører og hvad det indebærer. ’Danmark’ som forestilling kan komme til syne både
gennem interpellation fra overordnede, statslige instanser eller gennem artikulationer i almindelig
social omgang mellem mennesker. Ved at analysere menneskers konkrete sprogbrug kan man få øje
på de forskellige forestillinger om fællesskabet. Derfor passer teorien godt med diskursanalyse.
Ovenstående betyder i en analytisk sammenhæng at flere elementer skal forbindes før der opstår
konsensus om en national selvforståelse. Elementer kan indgå i samme nationale ækvivalenskæde
selvom de er indbyrdes modstridende fordi enkelte ’medlemmer’ kun forestiller sig hver sin del af
helheden. Derfor holder fællesskabet sammen uden at det får ’bægeret til at flyde over’ hele tiden.
Andersons teori læner sig op ad Ernst Gellners syn på nationer som et funktionalistisk
kulturfænomen der måtte opfindes under industrialiseringen. Med overgangen fra det ’traditionelle
samfund’ til det ’industrielle’ erstattedes ’struktur’ af ’kultur’ som den identitetsgivende forankring
for individer og grupper. De nye industrielle og politiske stater der opstod i kølvandet på individers
øgede muligheder for social mobilitet (som med ophævelsen af stavnsbåndet i Danmark) og den
franske revolutionen i 1789, medførte nationalisme som en måde at danne grænser omkring
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nationale identiteter med hver sit sprog og sin kultur. Nationsbyggere – som Grundtvig med sine
tanker om danske folkehøjskoler – begyndte at danne skolesystemer med skriftlig sprogbeherskelse
i centrum til at formidle nationens kultur. Med dette i sigte var formålet med nationalisme dels at
levere et frigørelsesprogram for andenrangsborgere der via masseuddannelse kunne kæmpe for
politisk uafhængighed, og dels at skabe en borgerideologi for centraliserede nation-stater der kunne
fungere som lim mellem de enkelte borgere og staten på tværs af splittende interesser (Østergaard
1988).
Nationer spiller stadig en rolle i dag. Dette kommer til syne ved de mange identitetspolitiske
debatter der blusser op flere steder i verden. Dette kan virke paradoksalt når vi lever i en tidsalder
hvor globalisering af handel og menneskers færden har skabt en ny global, social struktur med
muligheder for at knytte fællesskaber og andre identiteter end det nationale på tværs af kloden. Det
skyldes ifølge Anderson at nationalisme ikke virker på samme måde som andre ’jævnaldrende’
ideologier som kapitalisme, fascisme eller marxisme. I stedet for må nationalisme forstås ved at
stille fænomenet på linje med de store kulturelle systemer der gik forud for dem: det religiøse
fællesskab og det dynastiske rige. De gamle kulturelle fællesskaber der var religiøst funderet i f.eks.
kristendom, islam eller kungfutsianisme, samlede sig omkring ikke-arbitrære skrifttegn for at binde
mennesker sammen med den overjordiske magtorden. De dynastiske riger skabte fællesskab man
husker på fornavne, og mennesker blandede ”blod” som legitimet til at indgå magtalliancer.
Nationer virker på samme måde som åbenbaringsreligioner hvis fælleskab nationens borgere
optages i med fødslen som de dynastiske rigers legitimitetsprincip, men de adskiller sig fra forrige
fællesskaber ved at være begrænsede og suværene.
En nation forestilles begrænset fordi den ikke er et imperium med et formål om at ekspandere. Den
er heller ikke som en kristendom uden grænser som nogle teologer igennem tiden har forestillet sig
kunne omfatte hele menneskeheden som kristne. Selv den største nation har grænser fordi der findes
andre nationer. Kina har en befolkning med over en milliard kinesere. Staten søger global
indflydelse ved at have kinesiske borgere i alle dele af verden, men alle verdens borgere anses ikke
af staten som en del af den kinesiske nation – som kinesere.
En nation forestilles suveræn fordi selve begrebet er opstået i oplysningstiden hvor revolutioner
nedlagde de gudsgivne hierarkiske rettigheder forbundet med arvestyre. Denne styreform blev
erstattet med nationens suverænitet så ingen kunne komme og kræve magten på grund af religion. I
denne sammenhæng giver det mening at der i dag findes personer som har nemt ved at forestille sig
og optage historien om at Vesten er under pres fra Islam som en religion der ønsker at blande sig i
nationernes frihed og ret til selvbestemmelse. Eftersom nation som fænomen er rundet af disse
historiske omstændigheder, kan man godt forstå dels at udstedelse af statsborgerskaber kan rokke
ved forståelsen af national identitet, og dels at sprogforståelse baseret tegn som arbitrære medfører
betydningsforskydninger i det nationale.
I tiden hvor Andersons teori udkommer, var det udbredt blandt kosmopolitiske intellektuelle at
fremstille nationen som syg og rodfæset i racisme og had til den Anden. Den amerikanskpalæstinensiske kulturanalytiker Edward Said beskrev Vestens stereotype forståelse af den
islamiske verden i sit bedst kendte værk Orientalism (1978). Said argumenterer for at Orienten som
begreb virker som et sæt af diskurser uden rod i faktuelle forhold, men derimod i alment
accepterede måder at kommunikere om bestemte ting på vha. mekanismen othering. Othering viser
sig når sprog, specifikke symboler og kulturelle pejlemærker bruges til at kendetegne ’de andre’
imens billedet af ’os’ er mere nuanceret. Michael Billig omtaler også denne skelnen imellem ’os’ i
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nationen og ’de andre’: “If nationalism is an ideology of the first-person plural, which tells ’us’
who ’we’ are, then it is also an ideology of the third person. There can be no ‘us’ without ‘them’”
(Billig 1995: 78).
For Anderson er det kendetegnet ved nationers grundkonstruktion at de har grænser så de adskiller
sig fra andre nationer. De andre nationer er forskellige fra nationen. Forskellighed udgør også en del
af den nationale selvforståelse, men han mener det er værd at huske på at det ikke udelukkende er
gennem othering at ’medlemmerne’ erfarer nationen. Nationen opleves sjældent som udtryk for
angst eller afsky, men som patriotisme i kulturprodukter (musik, poesi, prosa osv.) der indgyder
kærlighed frem og ofte selvopofrende kærlighed. Denne fædrelandskærlighed er til at finde overalt i
historien som er Andersons primære analyseområde, men da jeg med dette speciale undersøger
noget så nutidigt som debatten på sociale medier, giver det mening at udvide begrebsapparatet med
teori fra Sarah Ahmeds kulturkritiske studier fra nyere tid.

Bonding, betingelser, intensifikation og affektive økonomier
Ud af queerfeminist og affektteoretiker Sarah Ahmeds omfattende begrebsapparat anvender jeg et
udvalg af ord som jeg i dette afsnit uddyber: affektiv økonomi, intensifikation og bonding. Min
hensigt med at inddrage hendes teori er ikke at erstatte forestillede fællesskaber som begreb med
følte fællesskaber. I artiklen ”Communities that feel” er Ahmeds pointe at fællesskaber kan føles
såvel som de kan forestilles og medieres. I dag spiller følelser en stor rolle i politik. Det er lige så
vigtigt for politikere at påvirke borgerens følelser som deres forestillinger eller overbevisninger.
Ahmeds standpunkt er at følelser er afgørende for politik og i de politiske kampe fordi subjektet kan
og må investere sig selv i magt for at ’give samtykke’ [en. contingent attachement] til magten
(Ahmed 2000: 11).
Affektiv økonomi opstår fordi følelser cirkulerer mellem kroppe og binder kroppe sammen med
andre kroppe. Ahmeds teori om affekter beror på at ’følelser gør ting’ på den måde at de ensretter
individer med fællesskabet. Teorien gør op med den ellers almene antagelse at følelser er et privat
anliggende at følelser kun tilhører individet og at følelser altid opstår indefra for derpå at bevæge
sig ud i verden. Affekt udgår ikke fra subjektet og bor ikke i et objekt eller et tegn, men opstår i
cirkuleringen mellem subjekter, objekter og tegn. Forholdet mellem følelsers cirkulation og
tilknytning er kontingent og vilkårlig. Over tid sker der en akkumulering af affektive værdier der
påvirker forskellige kroppe forskelligt (Ibid.: 13).
For at illustrere dette kan man tage udgangspunkt i følelsen had. Den bor ikke i et givent subjekt
eller objekt, men fungerer ved ikke at at klistre figurer sammen overfor forskellige hadeobjekter.
”Had er økonomisk; det cirkulerer rundt mellem betegnere og i relationer af forskel og forskydning”
skriver hun i artiklen ”Affective Economies” som indledes med en fortælling fra en hjemmeside
kaldet Aryan Nations. Fortællingen er et godt eksempel på kulturel national diskurs der omhandler
smerte og had, og er eksplicit i brugen af ”hvid” i forbindelse med kærlighed (Ahmed 2004). Da
Ahmed citerer fra fortællingen flere steder til at forklare teorien om affektive økonomier, giver det
mening at gengive den herunder (efter forlaget Nemos danske oversættelse):
Kærlighedens dybder er funderet så utroligt dybt i en ægte hvid nationalists sjæl og
ånd, at det er usammenligneligt med nogen form for ”had”. I hvert fald ikke et had
motiveret af noget ubegrundet årsag. Det er ikke had, der får den almindelige hvide
mand til at skule med afsky i sit hjerte, når han ser et raceblandet [mixed race] par.
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Det er ikke had, der får den hvide husmor til at kaste med avisen i væmmelse og vrede
efter at have læst om endnu en børnelokker eller voldtægtsforbryder dømt til et par
korte år i fængsel eller prøveløsladelse ved en korrupt domstol. Det er ikke had, der
får den hvide mand til at bande over den seneste bådladning af fremmede, der bliver
smidt af på vores kyster og lovet arbejde før den hvide borger, som byggede dette land
op. Det er ikke had, der vækker raseri i hjertet på en hvid kristen landmand, når han
læser om de milliarder, der gives som enten lånt eller tildelt ”hjælp” til fremmede,
når han ikke engang kan få en lille pause fra en nådesløs regering for at redde sin
skrantende gråd. Nej, det er ikke had. Det er kærlighed.
(Aryan Nations [2004], 2020)
Denne fortælling nævner ikke en specifik nation og kunne derfor lige så godt være amerikansk som
formuleret på andre sprog end engelsk og fungere i en europæisk kontekst. Fortællingen er et
eksempel på historier der florerer på internettet, for at samle ’folk’ om et had til dem der genkendes
som fremmede der fratager nationen og folkets rolle i historien såvel som deres fremtid. Der
forekommer en genskrivning af historien fordi de andres arbejde (migranter, slaver) er tilsløret af en
fantasi om at det er det hvide subjekt der ”byggede dette land op”, og de hvide subjekter gør hævd
på stedet som værter ved at kalde det ”vores kyster” samtidigt med at hævde positionen som offer
for en ”nådesløs regering”. Der er mange subjekter for en læser at træde ind i (den hvide nationalist,
den almindelige hvide mand, den hvide husmor, den hvide arbejder, den hvide borger og den hvide
kristne landmand). De præsenteres som værende i fare på grund af forestillede andre (det
raceblandede par, børnelokkeren, voldtægtsforbryderen, de fremmede) som had tilknyttes. Disse
andre forskellige figurer kommer til at kropsliggøre truslen om tab: Tabt job, tabte penge, tabt land.
Med andre ord er kærlighedens objekt (arbejde, velstand og sikkerhed) truet af tilstedeværelsen af
disse andre der betegner urenheden og konstitueres af deres ”forskellighed” fra ”os”. De rene
kroppe kan kun forestilles rene ved en krænkelsesfantasi som skabes i en metonymisk glidende
bevægelse: det raceblandede par og immigrationen læses som former for overgreb på eller invasion
af nationens krop der i fortællingen fremstilles som hvide kvinder og børns sårbare kroppe.
Intensifikation er et anvendeligt begreb til at forstå hvordan enkeltstående oplevelser af at ’noget
gør ondt’ kan blive følelsesmæssigt koblet til ’du gør mig ondt’ eller endda ’du er ond’ og ’du gør
onde ting’. Det er gennem intensificering af følelser at kroppe og verdener formes, og at forskellige
overflader, grænser og bestemthed [en. surfaces, boundaries and fixity] får produceret deres effekt.
Judith Butler opererer med begrebet materialisering som Ahmed videreudvikler til intensifikation.
Når følelser er noget som skaber verdens grænser, betyder det at følelser samtidigt med at sætte skel
mellem os og andre også er det som bryder skel fordi følelser forbinder os med andre. Men følelser
bryder skellet og forbinder os til nogle andre, mens de fortsat skelner os fra nogle andre andre. Ens
affektive respons overfor omverdenen påvirkes af hvordan vores følelser ihukommes og aflæses
(Ahmed 2000: 13). Vi forbinder de andre med en historie om følelser før har fundet vej til noget
godt eller slået fejl og gjort os ondt. Pointen er at følelser der går fejl, kan danne grundlag for at de
læses som had, angst og frygt (Ibid.: 21). Det er en måde at lade visse tegn med bestemte følelser.
Sarah Ahmeds første selvstændige bogudgivelse hedder The Cultural Politics of Emotion (2003)
hvori der indgår kapitlet: ’In the name of love’. Her viser Ahmed at kærlighed bliver en måde at
knytte bånd [en. bonding] til 'andre' i forbindelse med 'et ideal' som formes af selvsamme bonding.
Undersøgelsen drejer sig om at afmaskere handlinger "gjort af kærlighed" eller "i kærlighedens
navn". Man bør anerkende at kærlighed medfører betingelser. Ifølge Ahmed kan man først efter
erkendelsen af at kærlighed kræver noget af én – ligegyldigt hvor betingelsesløs den føles –
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muligvis finde en anderledes slags tråd eller forbindelse mellem de andre vi drager omsorg for, og
den verden vi gerne vil udforme.
I ”Multikulturalisme og løftet om lykke” undersøger Ahmed hvordan lykke fungerer som et løfte
der styrer os i retning af bestemte genstand som derved kommer til at cirkulere som sociale goder.
Dette viser hun bl.a. ved at påpege at affekters socialitet er præget af spændinger på grund af den
ulige fordeling af gode og dårlige følelser i det sociale felt. Når en genstand er gennemvædet af
affekter (f.eks. Højskolesangbogen), betyder det i praksis at den involverer forvrængninger. Nogle
personer eller sange – der afviger fra det affektive fællesskab – kan virke til at skabe dårlig
stemning (give en dårlig følelse) hvis de ”nægter at dele orienteringen mod bestemte ting som
værende gode” (Ahmed 2020: 92). Hvis man fremhæver den religiøse kløft mellem kristen og
muslimsk tro, kan Ramadan i København forstyrrer stemningen ved at vise at ikke alle objekter /
sange / trosretninger som lover lykke, anses som værende helt lige så lovende.

Identitetsteori
Afslutningsvist er det nødvendigt i dette speciale der omhandler dansk identitetspolitik, at runde
begrebet identitet samt at sætte det i forbindelse med kultur og sprog. Sprogligt er ordet beslægtet
med adjektivet identisk, afledt af latin idem ’samme’, og substantivet identifikation, afledt af verbet
at identificere ’udpege hvad noget er’ (DDO). Det betyder at man kan anskue identitet som en
udpegning hvormed man fastslår at noget (midlertidigt) er det samme.
Identitet som begreb kan gribes an fra flere sider. Jeg læner mig op ad kulturteoretiker Stuart Halls
måde at anvende det. For det første må identitet forstås som et processuelt begreb. Som Hall
skriver: “Identities are never completed, never finished, that they are always, as subjectivity itself is,
in process” (Hall 2019: 67). Denne forholdsvis indviklede forklaring er nødvendig for at forstå
identitet fordi det ellers i hverdagssproget ofte bruges om noget et menneske kan have, stjæle eller
skifte, og om noget en gruppe kan sammenholdes af eller miste. Identitet har derfor en klang af
noget fastfrossent og selvfølgeligt over sig. Det er blevet og bliver stadig af nogle brugt i
essentialistisk øjemed til at højne selvopfattelsen hos bestemte etniske, racistiske eller
nationalistiske grupper. Derfor beskriver Hall det også som et sprængfarligt emne som også
underkastes kritik.
I følgende citat forklarer Hall identitet med en metafor. Identitet er som en sutur ’en sammensyning
af stof’ mellem det stof der på den ene side lader individet interpellere sig i en af diskurser given
subjekt-position, og det stof der på den anden side består af de processer som konstruerer os som
subjekter der lader sig italesætte.
I use 'identity' to refer to the meeting point, the point of suture, between on one hand
the discourses and practices which attempt to 'interpellate', to speak to us or to hail us
into place as the social subjects of particular discourses, and on the other hand, the
processes which produce subjectivities, which construct us as subjects which can be
‘spoken’. Identities are thus points of temporary attachment to subject positions which
discursive practices construct for us. (Hall 2000: 19)
Stuart Halls identitetsbegreb virker i et for diskursteorien lignende billedsprog f.eks. i hans
inspiration fra filmforskeren Stephen Heaths beskrivelse af hvordan skæringspunkter [en.
intersections] opstår gennem en ”chaining of the subject into the flow of the discourse” (Hall 2000),
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som resulterer i identiteter. I senmoderne tider er identiteter i stigende grad fragmenteret og aldrig
singulære, men skabes altid på tværs af forskellige – ofte krydsende og antagonistiske – diskurser,
praksisser og positioner. At begrebet tager også udgangspunkt i psykoanalyse kommer frem i lyset
fordi Hall anerkender den præmis at man med identifikation aldrig opnår identitet – forstået som det
at subjekt bliver identisk med sit objekt. Musikologen Simon Frith forstår også identiteter som
fragmenterede og komplekst sammensatte størrelser. Han giver flere eksempler på hvorfor et
subjekt ikke bliver identisk med sit objekt gennem identifikation. Ligesom der ikke opstår en
fuldkommen overensstemmelse mellem en vælger og en folkevalgt, er der ikke en perfekt forening
mellem en sort sanger og den der lytter til musik der identificeres som afro-amerikansk. Identitet er
altid allerede et ideal som vi gerne vil ligne, og ikke det vi er. Når man nyder musik af sorte,
kvinder eller homoseksuelle, deltager man i forestillede former for demokrati. Musikdyrkelsen selv
gør ikke ikke at man absolut ser sig selv som sort, kvinde eller homoseksuel (Frith 2003: 123).
I artiklen ”The Spectacle of the Other” uddyber Stuart Hall hvordan forskelle tilfører mening til
identiteter. Fremfor at være tegn på lighed frembragt af en naturlig forening markerer identiteter
også uligheder frembragt af forskelle og eksklusion. Hall gennemgår hvordan litteraten Gramsci og
historikeren Foucault er enige om at identitet opstår gennem identifikation inden for samspillet
mellem specifikke magtmodaliteter. Magt virker altid under ulige forholdsbetingelser. Til gengæld
er de uenige om hvem der behersker, og hvem der beherskes. Hvor Gramsci behandler ulige
magtforhold mellem klasser, anser Foucault ingen gruppe eller intet emne som særligt udvalgt for
ulighed. Det vil sige at forskeren må fokusere på forskellige samfundsgrupper hvorimellem magten
virker ulige (Hall 2008).
Hall undersøger den vestlige populærkulturs fremstilling af ”racialiserede andre” igennem tre
historiske tider: 1) slaveriets århundreder 2) kolonitiden og 3) migrationen fra ”den tredje verden”
til Europa og U.S.A. efter verdenskrigene. Hall indleder sin artikel med eksempel fra mediernes
fremstilling af de sorte olympiske atleter der repræsenterer Storbrittanien samtidig med ”det
fremmede” som identiteter. Igennem disse eksempler viser han at nationen stiller flere krav til ”de
fremmede”. Faktisk kræves de både at leve op til majoritetens idealiserede adfærd og de fremmedes
eksotiserede adfærd (Hall 2008).
Som afrunding på dette identitetsteoretiske afsnit vender vi et sidste citat som kan bruges til at
bygge bro til Sarah Ahmed, affekt- og diskursteorien. Hall påtaler også om nødvendigheden i at
subjektet investerer sig i en position.
The notion that an effective suturing of a subject to a subject-position requires, not
only that the ‘subject’ is ‘hailed’, but that the subject invests in the position, means
that suturing has to be thought of as an ‘articulation’, rather than a one-sided process,
and that in turn places identification, if not identities, firmly on the theoretical agenda
(Hall 1996: 6)
Subjektets investering i positioner bestemt oppefra-ned sker ikke bare følelsesmæssigt, men også
identitetsmæssigt og danner grundlag for at indtænke artikulation som kommer nedefra-op.
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Fremgangsmåde
I dette afsnit redegør jeg for de metodiske valg jeg har truffet og tanker jeg har fået før, under og
efter dataindsamlingen der udgør specialets analysegenstand. Dette har til formål at vise
gennemsigtighed i forhold til specialets metode og valg mht. dataindsamling og -bearbejdning. På
denne måde håber jeg at læseren på et oplyst grundlag kan forholde sig til forståelsesrammen
omkring specialet og dets analyse.
Mit speciale bygger hovedsageligt på en undersøgelse af kvalitative data. Dette gør jeg for at få
adgang til empiriske sprogliggørelser af verden og for at få indblik hvordan verden ser ud gennem
andres synsvinkler. Med socialkonstruktionismen i baghovedet ser jeg sproget som centralt for
verdens og individets betydningstilskrivning. Min første analysedel drejer sig om sproget i videoer
og debattråde på sociale medier. Ud af flere tusinde har jeg 100 kommentarer som jeg har samlet
og anonymiseret (se bilag 1). Udover mine kvalitative data har jeg et kvantitativt datasæt i form af
et survey som inkluderer spørgeskema (se bilag 4 for besvarelserne) og interview (se bilag 5 for
spørgeguide) der udgør min anden analysedel. Denne survey bruger jeg som et fikspunkt [en.
benchmark] til at sammenligne og vurdere min analyse med.

Det at lade feltet åbne sig
Siden begyndelsen af specialeprocessen har jeg været interesseret i at indsamle hvad folk mener om
den nye højskolesangbog, fællessangen under corona og sagen om den danske sang – og bare lade
feltet åbne sig alt efter hvad der er muligt at undersøge. Jeg havde for eksempel i tankerne at søge
ud i forsamlingshusene eller på højskolerne for at observere hvad man diskuterer om de nye og
gamle sange, hvad man synger og hvad man siger om de sange man synger – og derudfra formulere
en social problemstilling. Grundet coronaen og situationen med samfundets nedlukning har der ikke
været afholdt sangaftener og debatarrangementer. I stedet for har jeg måttet søge efter den offentlige debat på internettet og i de sociale medier. Derfor valgte jeg at udforske internettet for data.
Jeg fandt ud af at debatten om Højskolesangbogen særligt har udspillet sig i videoer og
kommentarspor på Facebook. Der findes i den medierede debat findes dels en hårdere sproglig tone
mellem folk end i ”virkeligheden” og dels bestemmes interaktionsmulighederne og spillereglerne af
Facebook som torvholder og markedsplads.
Den offentlige debat er ikke for alle når de sproglige fejder folk imellem er for grimme så over
halvdelen af danskerne ikke længere tager del i debatten på Facebook eller andre sociale medier.
Blot på grund af at de risikerer at blive talt grimt til. I en undersøgelse lavet af Call Me sammen
med analysevirksomheden Wilke viser det sig at 88 % af danskerne oplever at tonen i den offentlige
debat er for hård. 59% af de adspurgte deltager slet ikke længere i meningsudvekslinger på de
sociale medier fordi de risikerer at blive talt grimt til (Call Me 2018). Derfor kan de sociale medier
ikke analogisk forstås og fortolkes som en form for ”virtuelle forsamlingshuse”. Specialets
analyseområde er sprogbrug på sociale medier, digital adfærd og hvad der åbner sig inden for dette
felt.
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Debattråde som data
Hvordan har jeg udforsket internettet for meninger og hvorfor har jeg sat fokus på
debatten på Facebook?
Før jeg valgte videokommentarspor som data skabte jeg en konstrukt af data fra vidt forskellige
kilder på internettet. Allerførst har jeg dannet mig et overblik over hvor debatten finder sted på
internettet ved at søge rundt på traditionelle medier og foreningers hjemmesider og sociale medier. I
den forbindelse har jeg opsporet en lang liste af anmeldelser, læserbreve, nyhedsartikler,
debatindlæg og ledere i aviser, radioudsendelser, podcastserier, facebookopslag og -videoer,
youtubevideoer, blogsider, materiale på hjemmesider omhandlende holdninger til fornyelsen af
Højskolesangbogen. Jeg blev tidligt klar over at Højskolesangbogen var blevet genstand for politik
fordi flere politikere og meningsdannere delte deres holdninger om sangbogens udvikling. Dette har
fået holdninger til at florere blandt brugere af sociale medier – og nok ikke bare brugere af bogen.
Af de 151 udvalgte sange som inkluderes i den nye sangbog, er sangen ”Ramadan i København”
omtalt i langt de fleste diskussioner. Sangen nævnes også i udsendelser hvis fokus egentlig drejer
sig om andre nye sange (DR; Radio 4). Ligeledes kunne jeg også se at af de 120 sange fra den 18.
udgave som ikke længere er med, omtales ’Se solen stiger op over bilkirkegården’ (kendt som Shubi-duas Danmarksang eller bare ’Danmark’) i flere politikertweets og facebookopslag ofte i
sammenhæng med ’Bag på cyklen, hjulet snurrer’ (kendt som ’Mormors kolonihavehus’) selvom
disse to ellers var forholdsvis nye i sangbogens historie. Dette finder jeg bemærkelsesværdigt da jeg
havde forventet mere diskussion over de 25 fravalgte sange som ellers havde været med siden den
første udgave i 1894. Nogle af disse salmer er ikke fuldstændigt gået under radaren. Lars Bukdahl
nævner C. Hostrups ’Julebudet til dem, der bygge’ i sin anmeldelse (Weekendavisen), og Mai
Mercado (C) fortæller en personlig anekdote om N.F.S. Grundtvigs Lovsynger Herren, min mund
og mit indre i sit tweet på sangbogens udgivelsesdag (Mercado).
Blandt de 20 mest sete videoer man finder under søgningen ”Højskolesangbogen” drejer hele 12
videoer sig om Ramadan i København (se bilag 2). Kun tre ud af de tyve videoer er ikke fra 2020,
og de fleste videoer udkom i et tidsrum på ti dage: 6. – 16. november 2020. Mange videoer
indeholder titler der deler sagen i et binært forhold: inde-ude (Mette Thiesen og Søren Espersen
fremstiller Ramadan i København som noget der gør at andre sange forsvinder) eller for-imod
(24syv og Berlingske fremstiller sagen som om man enten kan sige ja eller nej til ’Ramadan i
København’). Desuden er sytten ud af tyve videoer på listen produceret af politikere og mediehuse.
Undtagelserne er højskolernes egne videoer om den nye højskolesangbog og den første video med
Ramadan i København udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke.
Som min primære analysedata har jeg valgt: kommentarspor til de fire facebookvideoer (se bilag 3)
der har akkumuleret flere end 500 kommentarer. Jeg ser disse debattråde som valide data til at
undersøge hvad der rent faktisk bliver sagt om Højskolesangbogen, og som anvendelige til at vise
hvordan der figurerer flere diskurser om ’det nationale’: politisk og kulturelt. Denne data giver et
billede af hvordan højskolesange er blevet omtalt. Videoerne har parvis ca. et halvandet år imellem
sig. De første to videoer er fra facebooksiderne for Radio 24syv og DR Nyheder – uploadet den 2.
august 2019. På dette tidspunkt fandt den første medierede debat sted på nettet efter Dansk
Folkeparti havde gjort Ramadan i København til en sag som man skulle tage stilling til. De sidste to
videoer er fra facebooksiderne for Mette Thiesen og Højskolesangbogen – uploadet den 12.
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november 2020. Dette er efter at det blev offentliggjort at Shu-bi-duas Danmark ikke var blandt de
udvalgte sange.
Sangene Ramadan i København og Shubiduas Danmark er fokus for min analyse med blik for
national identitet. Min data gav mig fornemmelsen af at debatten ikke drejer sig om fornyelsens
betydning for selve Højskolesangbogen (og højskolerne for den sags skyld), men sangenes
betydning i det bredere samfundsperspektiv: Danmark som nation. Derfor stiller dette speciale
skarpt på Danmarks betydningstilskrivelse og hvad der ligger under Højskolesangbogen forstået
som ’bogen til Danmark’. Særligt sangene Ramadan i København og Shubiduas Danmark har
påvirket de holdninger som folk har haft/fået til Højskolesangbogen fordi de har været centrale
omdrejningspunkter for debattens meningsudveksling.
Min analyse af selve diskursen er opdelt i to. De fleste holdninger som kommer til udtryk på sociale
medier, er stærkt ladet med følelser og er ’farvede’ da de bliver skrevet af dem der virkelig ’synes
noget’. Disse holdninger analyserer jeg i mit første analyseafsnit. Mit andet analyseafsnit beror på at
analysere et spørgeskema og en interviewundersøgelse. Jeg går ud fra at det ikke er alle der synes
noget i debatten som giver sine holdninger til kende for offentligt skue på facebook. Disse andre
holdninger som ikke ses i kommentarsporerene, har jeg forsøgt at fremdrive med et survey.

Survey som data
Adgang til respondenter til spørgeskema
Formålet med dette er altså dels at få flere holdninger ”i tale” og dels at måle hvor udbredte visse
holdninger er blandt facebookbrugere. Da jeg arbejder ud fra et socialkonstruktionistisk grundlag,
har mit mål ikke været at skaffe en population på 1000 respondenter, men at udbygge mit datasæt
med en stikprøve til at sammenholde mine antagelser og analyser med.
Mit spørgeskema istandsatte jeg via programmet Google Forms (se bilag), og jeg gjorde det
tilgængeligt i en periode på 10 dage fra den 23. februar til 5. marts. Jeg delte det via socialt netværk
tilknyttet mine profiler på Facebook og Twitter og i facebookgrupper. Spørgeskemaet er særligt
blevet spredt blandt folk med baggrund i musik-, litteratur og sprogfag, eftersom jeg har delt det i
faggrupper for Nordisk og Musikvidenskab ved hhv. Københavns Universitet, Syddansk Universitet
og Aarhus Universitet.
Spørgeskemaet modtog besvarelser fra 267 respondenter. Spørgeskemaet indledes med spørgsmål
om alder, køn, postnummer, uddannelsesniveau og om respondenten besidder en højskolesangbog.
Disse svarkategorier er generelle markører jeg kan bruge til at diskutere validitet og reliabilitet for
undersøgelsen. I slutningen af spørgeskemaet gav jeg respondenterne mulighed for at stille op til
interview ved at skrive deres navn og telefonnummer.
Den efterfølgende interviewundersøgelse udførte jeg fra den 15. til den 23. marts med i alt 12
informanter. Formålet hermed var at validere, opfølge på og uddybe svarene fra spørgeskemaet.
Hele 36 personer ville gerne stille op til interview, men efter at halvdelen ikke besvarede min
opfølgende SMS om at aftale interviewtidspunkt, og at jeg havde sorteret venner og bekendte fra,
kom antal informanter ned på 12. Selve interviewene blev afholdt på samfundssindig afstand via
telefonforbindelse eller zoomforbindelse.
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Beskrivelse af informanter til interview
Selve interviewundersøgelsen har jeg valgt at præsentere med følgende oplysninger:
InterNavn
Alder
view- (opfundet)
nr.
1
Arne
24 år
2

Bettina

52 år

3

Christine

23 år

4

Dea

25 år

5

Elisabeth

23 år

6

Felia

28 år

7

Georg

24 år

8

Helene

53 år

9

Ida

31 år

10

Jakob

25 år

11

Kristina

28 år

12

Lars

63 år

Faglig
baggrund

Har du en
højskolesangbog?

Yndlingssang

Musikvidenskab
Musikvidenskab
Musikvidenskab
Musikvidenskab
Musikvidenskab
Musiklærer
Musikvidenskab
Design og
Innovation
Musikpædagogik
Musikvidenskab
Musikvidenskab
Musiklærer

Ja (17. 18. 19.
udgave)
Ja (16. 17. 18. 19.
udgave)
Ja (18.
udgave)
Ja (18. 19.
udgave)
Ja (18.
udgave)
Ja (18.
udgave)
Ja (18.
udgave)
Nej

Septembers himmel er så blå

Ja (18.
udgave)
Ja (18.
udgave)
Ja (18. 19.
udgave)
Ja (15. 16. 17. 18.
19. udgave)

I hjerterne begynder
Er lyset for de lærde blot
Du kom med alt det der var dig
Du kom med alt det der var dig
Et samfund kan være så stenet
Se nu stiger solen
Purple Rain
Er lyset for de lærde blot
Den danske sang er en ung
blond pige
Jeg er havren jeg har bjælder
på
Døber, sanger, knægte,
flammer

Som man kan se, har alle – med undtagelse af én informant – en eller flere højskolesangbøger og en
faglig baggrund inden for musik. De fleste informanter har flere højskolesangbøger og mange endda
den nyeste udgave. Jeg mangler perspektiver fra mennesker uden en højskolesangbog. Interviewundersøgelsen skaber data omkring brugere af sangbogen som i forvejen udgjorde 70% af respondenterne i spørgeskemaet. Man kan kalde dem mennesker med tilknytning til Højskolesangbogen
og stort kendskab til traditionen. I forhold til denne gruppe kan jeg med interviewene vurdere og
sammenligne min data i spørgeskemaet, men jeg kan ikke med dette survey bidrage med en generel
viden om danskeres forhold til sang.
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Analyse

Indledende betragtninger og en kritisk diskursanalyse i fem
trin
I analysen undersøger jeg de fremherskende diskurser, forestillinger og følelser forbundet med
Højskolesangbogen i fire udvalgte facebookvideoer og dertilhørende kommentarspor. Disse
sammenstilles med empiri baseret på en stikprøveundersøgelse af forskellige relevante
facebookgrupper. Resultaterne bliver præsenteret på en struktureret måde der hjælper læseren med
at se på en diskurs ad gangen for til sidst at danne et 'helt billede'.
Specialets problemformulering lægger op til følgende forskningsspørgsmål som relaterer sig til de
første trin af den kritiske diskursanalyse2.
- Hvad er det sociale problem forbundet med det danske og Højskolesangbogen?
- Hvilket netværk af sociale praksisser er debatten om det danske i Højskolesangbogen
indhyllet i?
- Hvad er semiosens forhold til andre elementer af social praksis?
- Hvilke kulturelle identiteter som subjektpositioner kan Højskolesangbogen tilbyde den
enkelte at blive ét med i fællessang?
- Hvad er diskursordenen? Hvilke diskurser omkring 'Højskolesangbogen' lokaliseres og
identificeres i debattrådene til de fire udvalgte facebookvideoer?
- Hvilke følelser cirkulerer i debattrådene mellem brugere, højskolesang og Danmark?
- Hvordan forekommer interdiskursivitet i debatten?
Dermed afgrænser jeg også specialet fra at omhandle diskursive kampe omkring det kristne, det
sproglige, det folkelige, det musikalske, det litterære osv. Dog inddrages disse aspekter når de har
en virkning i forbindelse med national diskurs. I min empiri er der mange interessante aspekter,
men i denne analyse vil jeg koncentrere mig om det, der knytter sig til det danske og og den
diskursive kamp om hvad der bør afspejle Danmark.
En nøglefunktion ved den kritiske diskursanalyse er at kombinere relationelle og dialektiske dele.
Efter undersøgelsen af ovennævnte spørgsmål består de sidste trin i en ‘positiv’ kritik3, men disse
punkter diskuterer jeg først når jeg har præsenteret analyseresultaterne fra mit arbejde med survey
og interview. Denne anden del af analyse lægger op til følgende forskningsspørgsmål.
- Hvilke diskurser identificeres i interview- og spørgeskemaundersøgelse?
- Hvilke diskurser er udbredte blandt undersøgelsens respondenter og informanter?
- Hvilke flertydige elementer fra spørgeskema kan interview uddybe og fortolke?
- Hvilke overvejelser fra analysen af debatten kan interview- og spørgeskemaundersøgelsen
understrege eller overstrege?

2

3

❶ fokusér på et problem og
❷ identificér forhindringer for at det tackles
③ vurdér hvorvidt nogen eller noget ʻbehøverʼ problemet,
④ identificér mulige veje uden om forhindringerne og
⑤ reflektér over egen analyse
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Valg af analysedata
De fire facebookvideoer (se til højre) har jeg valgt ud fra det kriterium at de har genereret
kommentarspor med flere end 500 kommentarer.
Jeg har ikke anvendt en bestemt transskriptionsstandard til mit arbejde udover at gengive ord i deres
ortografiske form, men alligevel har jeg beholdt visse talesproglige udtryk. Jeg valgt at markere tre
ting i den transskriberede tekst på følgende måde:
(…)

når tekst udelades

–

når informanten tøver, holder en kortere pause eller retter sig selv

Kursiv

når et ord betones med tryk

Det analyseområde jeg undersøger med kritisk diskursanalyse, er repræsentationer af forandring i
det danske i ’Højskolesangbogen’. Disse repræsentationer har betydning for sprog og
kommunikation på de sociale medier. Som skrevet tidligere er den slags repræsentationer af
forandring i det danske som jeg er optaget af, massivt udbredte. Identitetspolitiske debatter finder
man overalt på de sociale medier. Ens fornemmelse af hvad de vigtigste sociale problemer er
kommer fra et bredt perspektiv på den sociale orden.

❶ Fokuser på et socialt problem som har et semiotisk aspekt
Jeg ser det sociale problem i denne sammenhæng som både det at nationen skal repræsenteres af en
sangbog og det at debatten ikke får dem der synger lidt, til at synge mere. Én sangbog kan ikke
være kilden til sang for alle, og vi løser ikke problemet ved at diskutere det på Facebook. Problemet
er afledt af det strategiske mål fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark (herefter: FFD) der går
ud på at Højskolesangbogen skal have ”en enestående position som hele Danmarks sangbog” (min
kursivering – ffd.dk 2017, 20). Sangbogens nye og ældre sange der bør have plads, skulle ifølge
arbejdskommissoriet findes ”gennem en offentlighedsfase (kontakt til højskoler, organisationer og
folkelige foreninger - for ikke at tale om det danske folk)” (min kursivering – højskolesangbogen.dk
2016).
Jeg kritiserer ikke sangbogudvalgets arbejde med offentligheden4 for at være mangelfuld, men
princippet i at en sangbog skal afspejle Danmarks forandring er kritisabel. Der er flere måder at
konstruere Danmark på både som det ser ud nu og som det har set ud historisk. Det havde været en
anden (om end stadig vanskelig) sag hvis Højskolesangbogen bogstaveligt talt skulle afspejle
højskolerne. Eller at repræsentere ’foreningsdanmark’ der er en ofte hyldet side af det danske.
Mediernes fremstilling af og politikeres kritik af den nye højskolesangbog som udtryk for en
forandring i dansk identitet er et problem som der er forskellige hindringer i vejen for at blive løst.
Sara Ahmed skriver ”hvis du ikke kan komme over det, skal du ikke over se det”. I forbindelse med
det kan man godt sige at det kræver en nærhed til hvidhed for danskere med anden hudfarve end
4

Sangbogsudvalget har gennemgået de tre foregående højskolesangbøger, DGI’s sangbog, Efterskolesangbogen,
Kirkesangbogen, Vilhelm Hansens fem ringbinds sangbøger plus en databank med sangforslag fra alle uden for, og de
har afholdt to sangskrivingsseminarier
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majoriteten for at få adgang til Højskolesangbogens som det sociale godes identitetsskabende felt.
For at komme i betragtning til dette kulturelle felt har Isam Bachiri måttet alliere sig med ”hvidhed”
altså ved at skrive sangen i samarbejde med Öscan Ajrulovski, Nana Jacobi og Anders Greis, til et
inspirationsseminarium afviklet på en folkehøjskole – en institution forankret i majoritetskulturen.

❷ Identificér forhindringer for at det tackles
Netværk af praksisser omkring debatten
På det andet trin i denne kritiske diskursanalyse er det nødvendigt at gå ”uden for teksten”.
Ved ”teksten” mener jeg selve kommentarerne i debattrådene (se bilag 1). Jeg bruger akademiske
og ikke-akademiske kilder til at give en fornemmelse for den sociale kontekst omkring debatten.
Det omkringliggende netværk af praksisser ”uden for teksten” er videoerne til de valgte debattråde,
oplysninger om sangene Ramadan i København og Shu-bi-duas Danmark og selve debattens
platform: Facebook.
Facebook
Facebook er en virksomhed der tjener penge på overvågning af deres brugere gennem indsamling af
big data. Socialpsykologen Shoshana Zuboff – forfatter til begrebet overvågningskapitalisme –
peger på at kapitalismen siden industrialisering har beroet på tre fiktioner: penge, arbejde og
landejendom. Hvor penge er en værditilskrivning af menneskers sociale udvekslinger, er arbejde en
værditilskrivning af menneskers liv, mens landejendom er en værditilskrivning af jorden og naturen.
Ifølge Zuboff overlever den kapitalistiske økonomi kun ved at finde på nye markeder. Vor tids nye
marked eksisterer ved at menneskers private erfaringer og oplevelser kan omskrives til værdi som
adfærdsoplysninger (Zuboff 2015, 85) – mao. big data. Facebook lukrerer på menneskers erfaringer
ved at sælge disse som data der muligvis kan forudsige menneskers fremtidige adfærd.
Økonomien vokser når mennesker bruger nettet mere og mere. For at fastholde brugere er den
forretningsdrivende skribent Eli Parisers teori om filterbobler relevant. Nyhedsmedierne der er
udgangspunkt for Parisers analyse i artiklen “The User is the Content”, er i takt med udviklingen af
netværkssamfundet blevet mere differentieret og spredt. Mennesker i et samfund har brug for
“shared experienced and shared knowledge on which democracy is built” (Pariser 2011, 50), men
internettet driver en radikal forandring i måden nyheder forbruges på. Nyheder bliver billigere at
producere og distribuere. Nyhedsmængden øges, og det leder til et “attention crash”. Vi får brug for
en ‘kurator’ der bestemmer hvilke nyheder vi burde forbruge. Men fordi menneskelige redaktører er
dyre, og koder er billige, er vi i høj grad afhængige softwarekoder til at finde ud af hvad vi skal se
og læse. Det medfører en målretning af nyheder til den enkelte forbruger som baseres på data fra
dennes formodede interesser og søgehistorik (52). Facebook er for mange i dagens Danmark blevet
denne ’kurator’ der leverer nyheder og videoer til den enkelte bruger baseret på dennes interesser,
interaktioner og søgehistorik. Filterbobler kan bruges til at få folk til at blive længere tid på nettet.
Facebook er en platform med økonomisk interesse i menneskers opmærksomhed. Derfor fremmer
de opsigtsvækkende videoer og opslag. De måler at noget er opsigtsvækkende gennem den data de
samler om antal interaktioner (kommentarer, synes-godt-om-tilkendegivelser og følelsesmæssige
reaktioner) med og eksponeringer (visninger og afspilninger) for brugere. På denne måde bidrager
Facebook også til at skabe trafik og opmærksomhed omkring holdninger der vækker opsigt og
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forårsager følelsesmæssige reaktioner. Hvis en kommentar får andre til at grine eller gør nogle
vrede, skræmte eller triste, sørger facebookalgoritmer for at eksponere flere brugere for denne.
Facebook er et oplagt arnested for følelser der med Ahmeds ord akkumulerer som ”affektiv
økonomi”.
Ramadan i København

- 2019 Maj
Sangen er skrevet af Nana la Cour Jacobi, Anders Greis, Isam Bachiri og Ôzcan Ajrulovski til et af
Højskolesangbogsudvalget arrangeret inspirationsseminarium. Dette blev afholdt mhp. "at indfange
nyere kulturtendenser" og "at skabe et kreativt miljø for tilblivelsen af nye højskolesange"
(højskolesangbogen.dk). Sangen fik premiere torsdag d. 23. maj 2019 hvor tusindvis af mennesker
samledes til "Musik mod racisme" arrangeret af Amnesty på rådhuspladsen i København. Publikum
fik udleveret teksten på papir og kunne derfor synge med (amnesty.dk). Fredag d. 24. maj udgives
den første avisartikel "Ramadanen bliver fejret i ny højskolesang" om sangen, som bringer hele
sangteksten, et billede af og interview med Isam Bachiri som udtaler: "Ligesom de gamle
højskolesange er teksten bygget op af observationer om naturen, der så bliver brugt symbolsk til at
beskrive identitet eller livets gang. Den måde at digte på kendetegner også marokkansk poesi, som
en anden del af min baggrund" (berlingske.dk). Den 26. maj spredes sangen på en række
højreorienterede blogs der bl.a. skriver: "Ramadan betyder, at man ærer koranens budskab i en
periode af året. Den ære skal danskerne nu også efterkomme i deres egen kulturskat" og "nu skal
islam udbredes som en dansk værdi" (document.dk; balletmagnifique.blogspot.com).
- 2019 Aug
Den offentlige debat om sangen udruller sig dog først bredt på facebook efter Dansk Folkeparti
deler følgende opslag:

- 2020 Nov
Sangen optages i 19. udgave af Højskolesangbogen. Den næste offentlige debat om sangen udfolder
sig på Facebook
Danmark
Sangen er skrevet af pop-rock-gruppen Shu-bi-dua i 1978 hvor den udgives på gruppens femte
album ”78-eren”. I 1989 bliver sangen optaget i 17. udgave af Højskolesangbogen. I 2006
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genoptages den ikke bare i 18. udgave af Højskolesangbogen, men i Undervisningsministeriets
Kulturkanonen bliver sangen bogstaveligt talt kanoniseret på en liste med 12 danske evergreens. I
2020 bliver sangen ikke genoptaget i 19. udgave af Højskolesangbogen. Samme måned som dette
sker, dør gruppens forsanger Michael Bundesen efter længere sygdomsforløb hvilket også har
indflydelse på at flere fans’ følelser sættes i spil. Forsangeren har også haft tilnavnet ”Bonden”.
Præsentation af de fire videoer
I følgende afsnit vil jeg præsentere de udvalgte videoer med et kort oprids af deres udbredelse
såsom antal interaktioner, kommentarer og visninger.
DR Nyheder – ”De er danskere, danske statsborgere”

Videoen — "Sangbogsformand: Derfor hører Ramadan-sang til i Højskolesangbogen" — blev lagt
på Facebook af DR Nyheder den 2. august. Den indeholder et knap 1 minut langt interview med
Jørgen Carlsen om 'Ramadan i København'. Den har genereret 2201 reaktioner, over 1500
kommentarer, og knap 98.000 visninger.
På dette tidspunkt er det endnu ikke besluttet hvilke sange der kommer med eller ej, og derfor
forklarer Jørgen Carlsen i interviewet ikke hvorfor ‘Ramadan i København’ er optaget, men hvorfor
den potentielt optages. “For det første er det en sang om bylivet” siger han og mener at byer som en
del af Danmark bør repræsenteres. Den anden grund er at det er “en ganske bestemt gruppe
danskere nemlig de muslimske danskere som udgør vist 4%, måske lidt mere endda som ligesom får
mund og mæle i denne sammenhæng”. Han understreger ”det synes jeg er meget godt” og fortsætter
med tryk på verbet ”de er danskere, danske statsborgere”. Disse to grunde til at optage ‘Ramadan i
København’ giver Carlsen i DR Nyheder.

33

Radio 24syv – ”Danmark er gået et andet sted hen”

Samme dag fik den daværende taleradio 24syv også hul igennem til brugernes opmærksomhed og
engagement på Facebook med en video der genererede 1159 reaktioner, knap 1000 kommentarer og
55.000 visninger. Videoen der varer to minutter, indeholder et interview med en af sangens fire
skabere, Isam Bachiri.
Som man kan se i dens thumbnail, indledes videoen med at Bachiri synger tekstens sidste vers.
Derefter ses han svare på den kritisk bemærkning “Isam B skal jo ikke - vi skal da overhovedet ikke
have noget om ramadan i noget så dansk som højskolesangbogen” fra Dansk Folkepartis Søren
Espersen. Bachiri giver to grunde til at sangen kan indlemmes i sangbogen. Først og fremmest siger
han: “Ramadan er altså for mig meget dansk (…) en mental proces hvor man brænder af sit udkrudt
og det tror jeg er noget som vi allesammen egentlig kan relatere til”. Den anden grund er at
“Danmark er jo gået et andet sted hen i dag, vi er blevet mange flere farver og vi, du ved, har flere
overbevisninger og baggrunde og det er sangen måske også er et billede på”.
Mette Thiesen – ”Nu er den gal igen”

Den mest sete video på Facebook der relaterer sig til Højskolesangbogen, stammer fra en politiker
fra partiet Nye Borgerlige: Mette Thiesen. Videoen har genereret 7530 reaktioner (tre gange flere
end DR Nyheder) og 1800 kommentarer. I forhold til den næstmest sete video er denne med de
156.000 visninger blevet eksponeret for cirka dobbelt så mange mennesker. Videoen varer lidt over
et minut og viser politikeren tale til seeren. Modsat de andre videoer er den optaget på mobil i
højformat og med en let rystende kameraføring.
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Videoens indledes med ordene "Nu er den gal igen” hvorefter hun forklarer at “kulturradikale tosser
har valgt at danmarkssangen af shubidua (...) er taget ud af højskolesangbogen og erstattet af en
ramadansang af Isam B”. Hun kalder det for “et klasseeksempel” på at “der findes kulturradikale
tosser her i Danmark der har så ekstremt travlt med at forfladige, ødelægge, lue ud i alt hvad der er
dansk”. Det er hun “så led og ked af”. Ifølge hende er det “en ommer” at erstatte “Shu-bi-duas
dejlige sang om Danmark” med ‘Ramadan i København’ som hun beskriver som en “total
åndssvag, ligegyldig, kulturradikal ramadansang”. Videoen afslutter hun med at sige
“ramadansangen (...) skal ud - Danmarkssang skal ind igen”.
Højskolesangbogen – ”en lang række sange som er spritnye” og ”farvel til nogle sange – that’s life”

Den fjerde video er en live-udsendelse fra samme dag udgivet gennem facebooksiden
"Højskolesangbogen" som genererede 1153 reaktioner, 539 kommentarer og 42.000 visninger.
Samme Jørgen Carlsen figurerer med hele udvalget i baggrunden af videoen de første par minutter
hvor han omtaler udgivelsen som en “verdenshistorisk begivenhed”.
Carlsen siger at Højskolesangbogen har fået ”en lang række sange som er spritnye” og for at give
plads til dem må man "sige farvel til nogle sange — that's life". Ingen sange nævnes ved navn i
denne indledning som afsluttes med Grundtvig og Erling Lindgrens "Er lyset for de lærde blot" og
efterfølges af live-streaminger af sang på Ollerup Efterskole, Silkeborg Højskole og Den
Internationale Folkehøjskole. "Ramadan i København" indgår ikke blandt de udvalgte sange der
synges i videoen. Af sange fra kategorien Danmark gør til gengæld Grænseforeningens “Stenen slår
smut på det danske vand” og af nye sange Anna Kruse og Edith Södergrans “En strimma hav” og
Marianne Søgaard og Dy Plambecks “Hold håbet op”, men altså ikke ‘Ramadan i København’.

Debattens forhold til andre elementer i social praksis
Som identitetsskabende fænomen tilbydes individet en række subjektpositioner under læsning eller
sang af Højskolesangbogen. Amazing Grace kan forbindes med politik, tro, religion og kristendom,
folkelighed, mens Dejlig er jorden kan forbindes med tro, Danmark, folkelig tradition såvel som
udlandet. Debatten drejer sig om Ramadan i København der er placeret i sangbogens Liv-kategori.
Den forbindes f.eks. med en måde at leve livet på som muslim, islam, tro, religion, naturpoesi og
bykultur. Sangen er dermed ikke optaget sammen med de andre klassiske fædrelandssange fra
højskoletraditionen, men den er heller ikke optaget i Tro-kategorien som man så må udlede stadig,
er forbeholdt kristne salmer selvom debatten drejer sig om inddragelsen af nye religioner i denne
tradition. Til gengæld Shu-bi-duas Danmark var netop til at finde i Danmark-kategorien, og den
sang kan f.eks. forbindes med det danske, natur, kultur, folkelighed og rytmisk musik.
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Simon Friths pointe om at man ikke bliver identisk med den musik man interagerer med, betyder i
denne sammenhæng: Når man ikke bliver til en kristen af at synge salmer eller til en dansker af at
synge fædrelandssange, bliver man heller ikke en muslim af at synge en sang der repræsenterer et
muslimsk mindretal. Meget musik kan associeres med forskellige samfundsgrupper. Disse grupper
kan komme til orde og markerer sig med musik.

Selve diskursen
Debattråde
Strukturel analyse af diskursorden for debattråde: analyse af det diskursive felt i facebookdebatten
Debatten i de forskellige videoers kommentarspor foregår i det diskursive felt. Derfor slår jeg dem
sammen i en fælles analyse under diskursordenen '(facebook)debatten om det danske i
Højskolesangbogen'. I det diskursive felt ligger elementer og flyder. Jeg fokuserer
på ’Højskolesangbogen’ som en flydende betegner. Bidragsydere til kommentarsporet kæmper med
hinanden om at placere elementer inden for diskursen som momenter omkring et nodalpunkt. De
placerer også ord, personer, fænomener osv. uden for diskursernes ækvivalenskæde så de forbliver
elementer i det konstitutive ydre. For at illustrere dette har jeg optegnet og oplistet følgende figur
med de to diskurser. Til venstre er en kulturel national diskurs og til højre er en politisk national
diskurs der ser ud således:

Fig. 1.
Der findes overordnet to nationale diskurser der udfylder den flydende betegner forskelligt.
Nodalpunkterne for den kulturelle nationale diskurs og den politisk nationale diskurs er ens, og jeg
kalder dem for 'bogen til Danmark'. Ækvivalenskæderne udarter sig på hver sin måde. I den
kulturelle nationale diskurs kædes undervisning, DR-show, H.C. Andersen, Oenslager, B.S
Ingemand, Norsk sangerinde i en kjole med bare arme, vores lille trygge land, Bondens Danmark
mf. sammen. På den anden side forbindes i den politisk nationale diskurs bogreol, Jørgen Carlsen,
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fantastisk sang, ramadan, faste, tolerance, storsind, dansk folkesjæl, multietnisk samfund mf.. Der
er endda forslag til at udvide feltet med flere sange fra andre kulturer: chants fra indianere, messer
fra munkene i tibet, vemodige sange fra slaverne i bomuldsmarken.
Nogle af sidstnævntes momenter fungere derimod som elementer i den kulturelle diskurs'
konstitutive ydre: ramadan, faste og Jørgen Carlsen!. Til gengæld finder man i den politiske
diskurs' konstitutive ydre: monokulturisterne, de fleste forargede danskere, udanske, svage i troen,
fortiden mf.
I den politiske diskurs finder man også brug af populisme som affektiv stil: "Danmark er et
multietnisk samfund, I som ikke kan leve med det flyt tilbage til 1919". Et tydeligt 'os' støder på den
vandrette akse mod 'de andre' som får påduttet et tilhørsforhold til fortiden. Ligesom når de
herboende studerende og arbejdende flytninge fra Syrien bliver stemplet som borgere der tilhører
Syrien. De bliver bedt om at tage "hjem" til et andet land end Danmark.
Der opstår også en diskurs om 'bogen til de andre' hvor nogen foreslår ramadan hører til. Den
danske kultur vil befinde sig i 'de andre's konstitutive ydre såsom I danmark er jeg født og
frikadelleopskrift. Denne diskursive opfindelse skal bekræfte grænserne mellem kulturer, men det
får også en til at spekulere over om "Ramadan i København" virkelig ville kunne passe ind i blandt
muslimske bøger da sangen er skrevet med melodi (dur) og tekst (på dansk) for at passe ind i en
musikalsk-dansk bog.
Interaktionsanalyse
Efter lokaliseringen af de forskellige diskurser kan man i en diskursanalyse undesøge hvilke
diskursive ressurser der trækkes på i debattrådenes artikulationer. En effektiv diskurs resurse er at
bruge et forestillet vi eller vores overfor et forestillet de, deres eller modstanderne. Der drages her
en version af virkeligheden: Forestillingen om at sangbogens målgruppe er danskere der samles
med andre danskere ved at synge de samme sange. På den ene side findes der et forestillet vi. Dette
anerkender sangbogudvalget som myndig til at vælge sange, mens modstanderne må indse det. På
den anden side findes et andet forestillet vi som er imod deres valg af sange der hører til i
sangbogen.
Diskursanalytikerens opgave ligger i kommentar for kommentar at lokalisere hvilken side der
artikuleres, og hvilke versioner af virkeligheden de reflekterer. For at illustrere forskellen på hvad vi
og vores kan hentyde til som jeg har kursiveret i følgende to kommentarer: "Hørte ordene i sangen
"Ramadan og Danmark". Dette hører ikke hjemme i vores Højskole sangbog. Sæt dog den i deres
egen Ramadan sangbog" og "Jeg håber at sangen ramadan i københavn bliver sunget. Vi er danskere
alle sammen".
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I debatten er uformelt sprogbrug er meget udbredt. Man finder en udpræget brug af imperativ som
også er en effektiv diskursiv resurse og er fremtrædende i kommentarsporene. "Sæt dog den i deres
(...)", "Fat det dog", "Sig mig hvad (...)" er nogle eksempler på direkte henvendelser. Denne type
sprogbrug reflekterer en nærhed som om man gennem debatten til direkte til den anden, der bør
ændre sin adfærd. Det signalerer fra sprog til handling.
Det er oplagt at debattens udsagn også må analyseres i sammenhæng med og ses som reaktion på
videoerne. Dataen er trods alt udplukket fra kommentarspor til videoer. I den affektive praksis
reproduceres den populistiske stil i høj grad fordi følelser stimuleres af videobudskaberne. F.eks.
anvender Mette Thiesen gennemgående en følelsesladet retorik. Hun taler om at være "led og ked
af" situationen som "kulturradikale tosser" (mao. 'eliten') får skyld i. Hun kritiserer 'de andre's
"åndsvage, ligegyldige kulturradikale ramadansang" som 'eliten' foretrækker i stedet for "en sang
(...) alle danskere har et rigtig kærligt forhold til". Det er et spørgsmål om en kærlighed som
underkendes. Der bliver ikke sendt mange hjerte-reaktioner ind i kredsløbet, men primært tåre-,
vrede- og like-interaktioner.
Forestillinger og følelser
Debatten om det danske i Højskolesangbogen drejer sig lige så meget om hvad fællesskabet ikke
skal være som hvad det er. Jeg har haft øje på elementer som kædes sammen i debatten selvom de
også virker modstridende. I begge diskurser findes uoverstemmelser. Jeg kan se at det er udbredt i
den politiske nation at tale om hvad fællesskabet er. De fleste uenigheder viser sig i det man ikke er.
I modsætning til dette omhandler meget i den kulturelle diskurs om det man ikke er. Her er det i
ytringer om det som fællesskabet skal være at jeg finder flere modstridende momenter.
Dette virker således at brugere har indgået en slags forståelseskontrakt med andre brugere om
sangbogen repræsenterer nationen. Grænser drages i artikulationen, men der er tegn på at inden for
de samme diskurser er der uenighed om hvem og hvad nationen grænser op i mod. Det udanske kan
tage så forskellige former som nogle der svage i troen, de højreorienterede, modstanderne, dem
med paranoia, monokulturisterne, de fleste forargede danskere for at nævne et par eksempler på
nogle elementer der befinder sig i den politiske nationsforståelses konstitutive ydre. Det er muligt at
tænke sig en situation hvor de fleste forargede danskere ikke er modstanderne, f.eks. i debatten mod
omskæring hvor fortalerne for et forbud er flest, og de er forargede. I modsætning til
monokulturisterne kan man også se dem der ønsker flere kulturer, i en situation være dem med
paranoia fordi kompleksiteten i samfundet kan skabe fragmentering og frygt for at sige noget
forkert eller stødende.
Tro og politik er momenter som kædes sammen i forbindelse med Højskolesangbogen, men i andre
sammenhænge ellers ville være adskilt. Det er heller ikke umuligt at forestille sig at en af
monokulturisterne kan være "stærk" i troen, eller at de troende placeres udenfor den politiske
nation. Der findes også mange af de politisk højreorienterede ligesom Dansk Folkeparti de seneste
år som åbenlyst karakteriserer sig som (kultur)kristne. Dette afspejler sig i debattråden: ”de samme
4 % påstås ikke at udgøre nogen trussel mod vores kristen-sekulære danske kultur ??” hvor de fire
procent henviser til de danske muslimer som Jørgen Carlsen nævner i videoen fra DR Nyheder.
I samme tråd argumenterer Isam Bachiri ud fra selvfølgeligheden i at Højskolesangbogen skal
afspejle det danske samfund. Bachiris argumentation beror på at finde fælles fodslag i det indre: i
tro og spiritualitet. Ramadan betyder "at brænde af sit ukrudt" hvilket er en mental proces som "vi
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alle sammen kan relatere til (...) fasten". Hans andet argument er i tråd med Carlsens at danskere har
flere farver, overbevisninger og baggrunde: "Danmark er gået et andet sted hen" og det kan sangen
ifølge Bachiri repræsentere. Det interessante er at når man sammenligner deres argumenter, taler
sangskriveren og sangbogsformanden om at placere sangen i to forskellige kategorier. Hvor Bachiri
taler for at sangen kan indgå i afsnittet ‘tro’ (sammen med “Dejlig er jorden”, “Amazing grace”
mf.), beslutter Carlsen – nok grundet sangens afspejling af byliv – sig for i overensstemmelse med
udvalgets fem øvrige medlemmer at sangen indgår under afsnittet ‘liv’ (sammen med “Barndommens gade” osv.) i sangbogens endelige udgave.
By og land er også en antagonisme som dukker op flere steder i debatten. Der konstrueres en
identitetspolitisk konflikt mellem sociale klasser på baggrund af geografisk afstand. Dette kalder
Marker og Hendricks for "en af de mere overraskende tendendser i dansk identitetspolitik" fordi
Danmark er et land på omkring 43.000 kvadratkilometer (Marker & Hendricks 2020, 67). Dette
modsætningspar kommer også frem i videoen fra DR Nyheder hvor 'Højskolesangbogen' er noget
der afspejler Danmark som landbrugssamfund og de flestes tro (kristendommen) ifølge Carlsen.
Han giver udtryk for at man bør udvide billedet af Danmark til at indbefatte hvad man med
diskursteorien kalder momenter som 'bylivet' der ellers virker til at stå i modsætning til førnævnte.
Ved at indlemme sangen kan sangbogen repræsentere nogle af de ydre kulturelle tegn på
forandring: Danmark som bysamfund. Den anden årsag er 'muslimske danskere' er en befolkningsgruppe, som ikke er repræsenteret. I sætningen "de er danskere — danske statsborgere (...) og de
har en anden tro end de fleste andre" forsøger Carlsen at appellere til medborgerskab overfor
muslimer, men sangen optages først og fremmest for at afspejle danske byer.
Det ses i ytringer som ”byer er underrepræsenteret” og ”man skulle tro Danmark var et udpræget
landbrugssamfund, hvis man baserer sin samfundsanalyse på Højskolesangbogen”. Flere steder har
jeg fundet ytringer om bønder og landbrug der kobler Højskolesangbogen og særligt udvalget med
svigt overfor landet. Dette kommer særligt emotionelt til udtryk i følgende kommentar.

Væmmelsen understreges med en opkast-emoji. Frustrationen kredser om at det er ”ude i hampen at
indføre en ramadan sang” som et ”I” erstatter ”Bondens Danmark” med. Det er en kraftfuldt udtryk
hvor ”Bondens Danmark” nok også er en henvisning til Shu-bi-duas Danmark der handler om
malkepigen, køer og landets atmosfære, men uvægerligt sættes ”ramadan sang” også forbindelse
med bykultur som bliver en kraft der ”sletter” det som et ”vi” repræsenterer.
Overraskende har jeg også opdaget i diskurserne at Højskolesangbogen kædes sammen med noget,
der socialiseres ude eller hjemme. I den kulturelle diskurs finder man, at Højskolesangbogen kobles
med undervisning, skole og DR-show. Dette fortolker jeg et tegn på at man støder på sangbogen
uden for hjemmet i forbindelse med samfundet og uddannelsessystemet. Inden for den politiske
diskurs kobles Højskolesangbogen flere gange med noget hjemligt. Det fremgår tydeligt i denne
hånlige kommentar.
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Kommentaren beskriver dem, som ikke har højskolesangbogen derhjemme og dem uden bogreoler
derhjemme som modstandere, og jeg placerer dem i den politiske diskurs’ konstitutive ydre. Det er
virkningsfulde fordomme som kommer til syne her, og derfor er de stærkt interaktionsfremmende
for debattråden.
Blandt forkæmperne findes tydeligvis en strategi som omhandler Højskolesangbogens kulturelle og
sociale status og ideen om at man anerkender andre kulturer indlemmelsen af dem i denne. Når
nydanskere repræsenteres af en sang, får de dermed mere status fordi de anerkendes i det kulturelle
regi som Højskolesangbogen symboliserer. Indenfor denne diskurs beskrives optagelsen af sangen
som en ”smuk og helt naturlig gestus over for vores muslimer” ved at vise der er ”rummelighed og
storsind i den danske befolkning”.
I modsætning til ovenstående position er idéen om etnopluralisme hvormed det anses at forskellige
etniske og kulturelle grupper bør leve adskildt for at undgå negative konsekvenser af sammenblandingen. Dette kan karakteriseres som en tribalistisk form for identitetspolitik for folk der er
imod masseindvandring. For eksempel dukker følgende kommentar op:

Danmarks fremtid sammenkobles med døden ved at ’Ramadan i København’ forbindes til
en ”masseudstedelser af statsborgerskaber”. Disse vidt forskellige fænomener knyttes sammen
omkring folketinget. Denne sammenhæng kræver en historie om at multikulturalisme og
masseindvandring er en trussel mod dansk kultur, for at blive forstået. Lignende udtryk for frygt for
hvad den franske forfatter Renaud Camus kalder ”den store udskiftning” (Generation Identitær
2021) ses i mange kommentarer: ”Nu er det sidste udkald, inden vi heller ikke har vores jul eller
vores nationalsang længere” eller ”Snigende islamisering som ingen konsekvens har!!”. I den
følgende kommentar finder man også den samme forestilling om etnopluralisme som er at kulturer
må leve adskilt og ikke kunne blande sig i og med hinanden.

Muligvis afledt af ovenstående opfattelse kan man også lokalisere en noget-for-noget-diskurs. Der
opstår en diskurs om 'bogen til de andre' hvor nogen foreslår at ramadan hører til, mens den danske
kultur vil befinde sig i ”de andre”s konstitutive ydre såsom I danmark er jeg født og
frikadelleopskrift. Denne diskursive opfindelse skal bekræfte grænserne mellem kulturer, men det
får også én til at spekulere over om "Ramadan i København" virkelig ville kunne passe ind i andre
kulturelle og historiske traditioner og f.eks. være blandt muslimske bøger.

Interdiskursivitet
Allerede rummer mine eksempler i analysen referencer til andre diskurser og tekster. Jeg stiller i det
følgende skarpt på nogle udvalgte områder som inddrages i diskursen. Særligt inden for den
kulturelle diskurs skaber debattører mening ved at henvise til ’lignende’ historier der vidner om at
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vi har at gøre med et sammenhængende problem. Der er mange som drager referencer til traditionen
i den dansk fællessangskultur, og som i dette eksempel også danskernes lyttevaner på
musikstreamingtjenesten Spotify:

Den kulturelle diskurs udtrykkes i denne kommentar som noget der er blevet repræsenteret med
'Højskolesangbogen', men sådan er det ikke længere efter ”dette selvmål”. Denne sportsmetafor
henviser til det ærgelige i at ”erstatte” Shu-bi-duas Danmark med Ramadan i København. Antal
afspilninger på Spotify bliver koblet sammen med ”vi” og ”dansk fællessangskultur”.
Historier i omløb
I det følgende trækkes paraleller til ”Den danske sang er en ung blond pige” og sagen på CBS:

Sangen bliver omtalt i datid som om den ikke længere findes i sangbogen. De mange spørgsmålstegn vidner om en usikkerhed angående sagens afslutning. Det havde været en fordel for
vedkommende at læse op på sagen. Desuden er der også kommentarer hvori ting vedrørende Isam
Bachiris person og historie bringes op.

Flere debattører genfortæller denne historie om at Bachiri ikke ville optråde med den norske
sangerinde iført kjole og bare skuldre til DRs juleshow i 2006, og at DR bøjede sig for det
islamistiske krav i tolerancens navn. Dette passer ikke hvilket man kan se i følgende video fra
showet. Desuden er der ikke belæg for "Outlandish krav". Denne histories udbreddelse kan skyldes
at en af Berlingske Tidendes kulturkommentatorer Anne Sophia Hermansen indleder sin kronik
”Hvad skal en fundamentalistisk muslim som Isam B i Højskolesangbogen?” med denne historie
(Groth 2021). Journalisten Steffen Groth har dog gendrevet alle Hermansens anklager mod Isam
Bachiri i en artikel på det uafhængige netmedie POV hvor han viser at der ikke er belæg for at DR
bøjede sig for “islamiske forskrifter” (Ibid.).
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Betegnelsen Grundtvig
Et andet element som trækkes frem flere steder, er Grundtvig som diskursmarkør. Begge sider
placerer det grundtvigske til Højskolesangbogen, og derfor virker det som argument både for at
inkludere eller for at eksludere ’Ramadan i København’ fra ’bogen til Danmark’. Herunder er der to
eksempler der har fået hver sit like, og som afspejler hver sin opfattelse i forhold til Grundtvig.

I ytringen til venstre knyttes Grundtvig til ”åbent sind” og ”inklusion” som giver en forbindelse til
”andre kulturers aftryk”, mens Grundtvig i ytringen til højre kædes sammen med ”Glistrup” og ”i
graven” og ikke forbindes med noget der hører til i en ”himmelnissebog”. Selvfølgelig er det
usikkert hvorvidt man kan sammenkoble disse momenter på både den ene og den anden side, men
det viser at Grundtvig som betegnelse er tvetydig nok til at virke på begge sider. Følgende
kommentar forårsager sågar en mindre debat i debatten:

Kommentaren knytter Grundtvig med ”højskoletanke” og ”fædrelandet” i første sætning og stiller
så spørgsmålstegn ved om ”udenlandske sange” kan knyttes til dette. Spørgsmålet skaber en mindre
”debat i debatten” med femten kommentarer hvor udsagn stammer fra ti forskellige deltagere. Den
kommentar der forårsager flest interaktioner, går ud på at underkende præmissen bag ovenstående
spørgsmål ved at knytte ’Ramadan i København’ til ”dansk” og ”en dansker”.

Den første debattør anerkender indsigelsen, men uddyber så sit udsagn med at sangene burde handle
om ”noget oprindeligt dansk”. Dette får en anden til at sige: ”Bibelen handler heller ikke om noget
oprindeligt dansk”. Førstnævnte svarer ”biblen er så heller ikke udgangspunkt for Grundtvig vel” og
forsvinder fra debatten som overtages af andre debattører. Den afledte debat kredser derefter om
hvad der er oprindeligt dansk. Nogle argumenterer for at netop fordi Grundtvig var præst og digtede
kristne salmer, behøver sangene ikke stamme fra noget ”oprindeligt dansk”. Dette gør at en anden
udpensler at forskellen mellem religioner gør sangene uforlignelige: ”hvorfor indføre en sang med
et helligt islæt til islam i en sangbog som bygger på en gammel Grundtvigtiansk tanke ???”. En
videre diskussion om religion udfolder sig ikke i debatten. Det kan vidne om at subjekter føler sig
fragmenteret når højskolesange opfattes som både religiøse og danske.
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Ikke lige så vigtigt som andet
Selvom der er flest i debattråden der tager sagen alvorligt, findes der også noget jeg vil kalde en
ligegyldighedsdiskurs. Denne diskurs dækker over folk som synes sa(n)gen er ligegyldig for ens
personlige identitet fordi man bare kan lade være med at synge med når det er: ”Man kan vel bare
springe den over, hvis man ikke gider synge den. Jeg kender alligevel ikke alle sange i højskolesangbogen”; ”som min søster siger hvis det endeligt var, så kan man jo bare springe den over”.
Denne ligegladhedsdiskurs gælder også i forhold til folk der ikke synes Højskolesangbogen burde
være omdrejningspunkt for en diskussion om danskhed og identitetspolitik. For eksempel taler
nogle om ”agurketid” og mener dermed at kun når medierne og politikerne mangler noget at tale om
i sommerferien, taler man om højskolesange. Andre taler om at man først burde diskutere
forandringer i det danske hvis der f.eks. kommer ændringer ”grundloven” og ikke i en sangbog.
Denne ligegyldighedsdiskurs er en måde at signalere aktivt fravalg af stillingstagen som er en
position folk er begyndt at tage efter der har været flere og flere identitetspolitiske sager oppe at
vende blandt politikere og traditionelle medier på de sociale medieplatforme. Udover sagen om den
nye højskolesangbog har den identitetspolitiske debat drejet sig om mangt og meget: piktogrammer
i DSB-tog, revyplakater i Bogense, udsmykningen af forlystelser, frisurer og jokes i radioen
(Marker & Hendricks 2019). Det er ikke min opgave at afgøre hvad der er for stort eller for småt til
at være værdig for offentlig debat. Ifølge Falter og Hendricks bliver disse kulturprodukter eller
sproglige ytringer til sager på grund af noget de kalder det identitetspolitiske blik som jeg vil
diskutere senere under afsnittet ”Hvorfor ikke bare sige “det er ligegyldigt”?”.
Denne modstand mod at vurdere om bogen nu er mere eller mindre dansk har jeg også lokaliseret i
mine andre empiriske undersøgelser. Med dette afsæt bevæger jeg mig derfor videre til analysen af
mit spørgeskema og mine interview.

Survey
Forestillingen om at Højskolesangbogen repræsenterer Danmark er udbredt
I spørgeskemaet svarer ¾ dele af de adspurgte, at Højskolesangbogen bør repræsentere Danmark.
Denne høje andel viser udbreddelsen af at folk ser selvfølgeligheden i og anerkender præmissen om
at det nationale og danske afspejles i Højskolesangbogen. ”Danmark” var en svarmulighed blandt
15 andre kategorier til spørgsmålet ”Hvad synes du Højskolesangbogen skal repræsentere?”. Det er
kun overgået af svarkategorierne ”Liv og kærlighed” og ”Kultur”. Dette stemmer fint overens at
kategorierne ”Liv og kærlighed” faktisk findes i Højskolesangbogen og er de to som rummer størst
antal sange, mens der i bogen ikke findes kategorien ”Kultur”. Ordet kultur dækker både over skel
mellem høj- og lavkultur og skel mellem en kultur og andre kulturer. Muligvis kan sagen om
’Ramadan i København’ have påvirket flere til at vælge ”Kultur” for at vise en positiv holdning
overfor andre kulturer, men det kan også være et svar der henviser til finkultur.
Desuden er det vigtigt at tilføje her at der i et andet spørgsmål er 13% som svarer at Højskolesangbogen er ”ikke til for at repræsentere danskhed”. Hver ottende respondent har valgt at svare dette.
Det kan være et udtryk for et signal om aktivt at tage afstand fra den ophedede debat. Et af formålene ved min interviewundersøgelse var at få indsigt i baggrunde for at tage dette standpunkt.
Dog har jeg kun interviewet én person, der valgte denne svarmulighed og begrundede det i at Højskolesangbogen repræsenterer Danmark uanset fordi den er et produkt af dens kontekst som
tilskrives danskhed. Informanten kom ellers ind på at Højskolesangbogen måske er lidt for utids-
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svarende fordi der opstår en debat om Ramadan i København som provokerer vedkommende, og
udtaler sig ”bogen repræsenterer bredt og indbefatter også normkritiske stemmer (…) den skal være
et vidnesbyrd for det Danmark der er i dag”. Det er altså ikke alle blandt disse 13% der mener
bogen slet ikke skal repræsentere det danske samfund – uden at kunne generalisere ud fra én
informant.
Gradbøjning af det danske som mere eller mindre dansk, er ikke udbredt
En anden af de centrale pointer er at det sammenlagt kun er 5% af respondenterne som bøjer dansk
som adjektiv (svarmulighederne rød: mere dansk; blå: mindre dansk) på følgende spørgsmål:

Dette er meget interessant set i sammenhæng med debatten der drejer sig om at indkredse hvad der
er mere eller mindre dansk. Over 80% af de adspurgte har svaret enten ”ikke tænkt over det” eller
”lige meget dansk”. Selvom denne holdning ikke er særlig udbredt i Facebooks debattråde, kan man
ikke nødvendigvis kalde dem ’det tavse flertal’. Det kan vidne om at der er mange som ikke deltager i debatten, og tillige bekræfte tidligere nævnte callme-undersøgelse af danskernes medievaner.
Det kan f.eks. vise at folk ikke har taget det til sig at bøje dansk i forskellige grader som en af mine
informanter der er ”skeptisk overfor en gradbøjning af dansk” og mener sangbogen er ”lige meget
dansk på grund af den indstilling til danskhedsdyrkelse og politisering af danskhed i dag”. Det
behøver ikke at signalere at man hverken er for eller imod ’Ramadan i København’ ved at svare
som 4/5 dele af gjort til dette spørgsmål, men det kan virke som et aktivt fravalg af at vælge side.
Det kan også tyde på at folk påvirkes af hvad andre skriver på de sociale medier. Blandt mine
informanter er der f.eks. én der siger: ”Jeg synes sangbogen skal afspejle samfundet til en vis grad,
altså ikke afspejle politik som i politiske tendenser, men det store billede”. Jeg tolker ytringen som
udtryk for en træthed over at Højskolesangbogen skal være emne for (identitets)politik.
Yderligere kunne respondenterne også placere sig i en skala fra 1 til 5 på spørgsmålet om hvorvidt
Højskolesangbogen er ”1 – ikke inkluderende nok og utidssvarende” eller ”5 – alt for inkluderende
og nutidig”. Også over 80% valgte 3 og dermed svare hverken den ene eller den anden yderlighed.
Der er et tydeligt behov for at nuancere debatten fordi det er de færreste som vil fuldstændig stå for
det ene eller det andet.
Dette midterstandpunkt betyder dog heller ikke at man mener at Højskolesangbogen repræsenterer
Danmark helt og aldeles. Flere informanter der har valgt denne position, nævner at ”den inkluderer
jo stadig ikke andre religiøse mindretal eller minoriteter såsom andre kønsidentiteter” og ”godt nok
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har den ramadan i københavn med, men kan ikke huske om der også er jødiske sange eller andre
minoriteter, katolikker repræsenteret”. De fleste taler for inklusion og fornyelse. Som en informant
der er tilfreds med den nye højskolesangbog, siger, er det ”fedt de gør noget for at inkludere, men
der er stadig for få kvinder hvilket kan tages op til diskussion”. Selv informanter der er fortalere
for forandring, mener at Højskolesangbogen kan blive bedre til at repræsentere nutiden ved
kommende revideringer af indholdet.
Interview bekræfter 'Ramadan i København' som værende et element
Hverken i spørgeskemaet eller i interviewene nævner jeg ’Ramadan i København’, men sangen har
betydning for det diskursive felt fordi alle informanter – pånær én uden kendskab til sagen om den
nye højskolesangbog – omtalte ’Ramadan i København’ på et eller flere tidspunkter i løbet af
interview. Særligt i forbindelse med de to overnnævnte spørgsmål bragte informanter sangen op
som et eksempel på ”inklusivitet”, ”brud med tradition”, ”nye danskere”, ”musik de unge hører så
som rap”, ”nye tider” og ”forandring”. Når det er så vigtigt at nævne ’Ramadan i København’, må
det betyde at sangen tydeligvis er et diskursivt element, som man behøver at omtale. Jeg ser to
årsager hertil:
1) Sangen er endnu ikke en selvfølgelighed og et moment i Højskolesangbogens
ækvivalenskæde sammen med ’Den signede dag’, ”vores kultur”, ”Grundtvig” osv.
2) I den medierede debat har mange stemmer forsøgt at placere den som element uden for det
der kan knyttes til nodalpunktet ’bogen til Danmark’, og informanterne vil gøre op med
sådan en diskurs.
Interviewundersøgelsen vidner om at Højskolesangbogens forandring drejer sig om hvorvidt den
kan blive ved med at repræsentere sangbogens tradition og om den kan afspejle nye identiteter der
bliver en del af det danske. ’Ramadan i København’ omtales som en sang der både afspejler noget
nyt og noget bekendt. Sangen repræsenterer en minoritetsgruppe i det danske samfund samtidig
med at den afspejler traditionen med at beskrive og besynge det danske landskab. Dette bekræfter
Stuart Hall forståelse af kulturel identitet hvor ”kulturelle andre” som f.eks. noget der både er dansk
og muslimsk, kræves at være både eksotisk og ønskeligt for majoriteten. Derfor giver det mening at
spekulere over om sangen var blevet optaget hvis den kun havde omhandlet København uden at
nævne ramadan, eller omvendt hvis den omhandlede muslismske skikke uden at foregå i Danmark.
Viden om nye højskolesange er medieret
Interviewundersøgelsen viser også at de fleste har fået deres primære viden om den nye sangbog
gennem medier og særligt sociale medier. Selvom jeg interviewer forholdsvis mange der ejer den
nye højskolesangbog (6 ud af 12), er det heller ikke alle af dem der har lært om de nye sange ved
rent faktisk at synge dem, men de har hørt om hvad der er med og ikke med igennem ”nyhederne”,
ved at ”google” eller ”gå på facebook”. En informant udtaler sig at ”der er måske 60 sange eller
flere der er røget ud, men jeg har kun hørt Shu-bi-dua nævnt ved navn, så jeg husker ikke andre (…)
jeg føler mig mindre oplyst, fordi nyhederne har skullet sælge en historie”. Udtalelsen er en kritik af
måden som nyhedskanaler har fremstillet sagen i offentligheden på, og som har forvrænget
informantens billede af Højskolesangbogen og efterladt vedkommende med en følelse af at blive
”mindre oplyst”.
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Diskussion
Blandt debattører, respondenter og informanter i mit datasæt finder jeg et fælles ønske om at synge
sange sammen om Danmark og en anerkendelse af at Danmark er under forandring. Spørgsmålet er
bare om man bør medvirke eller modvirke den sociale forandring gennem sang. Højskolesangbogen
anerkendes bredt som en katalysator for Danmarks udvikling. Selvom der også findes kritiske røster
der påpeger at sagen er et udtryk for agurketid og at sangbogen ikke er så vigtig som Grundloven,
er der stemmer i debatten der kobler sangbogen sammen folketingets beslutning om ”masseudstedelser af statsborgerskaber”.
Den kritiske analyse af selve diskursen lukker op for følgende diskussionspunkter.

③ Kan den sociale orden (netværk af praksisser) siges
at ’behøve’ problemet?
Fra flere sider er debatten om det danske nødvendig på en måde hvor jeg godt kan med Norman
Faircloughs ord beskrive at der er nogen der ’behøver’ problemet. Højskolesangbogen, politikere
og medier lukrerer på debatten.
For det første giver sangbogudvalget selv udtryk for at Højskolesangbogen altid er til debat og skal
være det. Debatten fører til opmærksomhed som igen fører til bedre salgstal. Det er værd at
bemærke i denne sammenhæng at første oplag af den nye højskolesangbog blev udsolgt inden for
en måneds tid (2020, højskolesangbogen.dk). På trods af at debatten har medført sociale
konsekvenser i form af personlige trusler.
For det andet har nogle politikere brug for en krise eller trussel hvis løsning de vil handle på eller
kan foreslå for at tiltrække stemmer til næste folketingsvalg. Mette Thiesen som står for den ene af
de videoer, er et eksempel herpå. Populistisk drevne politikere har brug for kriser så de kan sige de
har løsningen på problemet. F.eks. benytter Thiesen et antagonistisk folkebegreb hvor 'folket' står
lodret i modsætning til 'eliten' og vandret i modsætning til 'de andre', og dermed er videoen et
eksempel på populisme som affektiv stil. Videoens indledes med ordene "Nu er den gal igen". Det
er den første trope på den lodrette akse. Der sker et kollaps mellem 'folket' og 'eliten' som
favoriserer 'de andre' med "en ramadan-sang af Isam B" og udgør en trussel på den vandrette akse.
For det trejde kan man sige at medier har behov for debatter fordi de skaber trafik, seertal, interaktion osv. på platformen. Facebook har brug for brugernes opmærksomhed så de kan omdanne
skærmtid og digital adfærd til økonomi. Medierne har brug for at sælge historien ved at fokusere på
de mest opsigtsvækkende forandringer. Højskolesangbogens forvaltning af traditionen levnes
dermed ikke meget spalteplads. Denne vægtning kan ikke bare føre til mindre oplysning, men
efterlade én med en følelse af at være mindre oplyst pga. medierne som en informant gav udtryk.
Debatten om hele Danmarks sangbog blandt det danske folk har på grund af coronaen ikke udspillet
sig så meget i de folkelige kredse omkring de danske forsamlingshuse, i foreninger eller på de
danske folkehøjskoler, men på de sociale medier. Derfor har debatten foregået dels blandt folk uden
bogen ved hånden og dels efter mediers, politikeres og teknologiske virksomheders præmisser. Som
sangbogudvalgets formand Jørgen Carlsen har udtalt sig på sin egen underfundige måde, er det:
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godt nok øretævernes holdeplads at skulle bestemme, hvilke sange der skal med, men
lysten til at diskutere, balladen og uenighederne – det er jo selve højskolens væsen. Vi
kan være uenige, men enige om at holde sammen på uenigheden, og det at tolerere, at
vi er rygende uenige og har ret til at være det, er jo netop et symbol på demokrati og et
folkeligt sammenhold (højskolebladet.dk 2018)
Debat, ballade og uenighed er som nævnt omdrejningspunkt for folkehøjskoler, men er det også et
væsentligt træk ved det danske samfund? Det kan diskuteres. Der er flere andre aspekter af sangbogen som et fokus på Danmark holder ude. I live-videoen på Højskolesangbogens facebook er
præsentationen af sangbogen mere orienteret indad til foreningen for at promovere 'bogen til højskolen'. Frem for at betone Danmarks afspejling i 'Højskolesangbogen' beskriver Carlsen
sangbogen som "en af rygsøjlerne i højskolen". Carlsen anvender også en affektiv retorik hvor han
forklarer at de seks personer i udvalget har "puklet meget, men lystfyldt (...) drevet af voldsom
kærlighed til højskolesangen". "Ramadan i København" indgår ikke blandt de udvalgte sange.
Carlsen trækker på en global diskurs når han siger "farvel til nogle sange — that's life" hvor det
sidste engelske udtryk gør at det nationale er op imod det globale.
Alligevel præger de nationale diskurser også forordet til den nye højskolesangbog. Bogen forsøger
at ”modvirke et historisk hukommelsestab ved at forbinde nutiden med den fortid der har skabt
den”. Den danske historie konstrueres i bestemt form som ”den fortid, der har skabt” den danske
folkelige sang. FFD skriver at de ”byder al debat velkommen, men tager selvfølgelig kraftigt
afstand når denne debat bliver til personlige trusler mod Sangbogsudvalget”. Det er ikke uden
sociale konsekvenser for dem der forsøger på at repræsentere den danske sang og den danske
historie når overophedet debatkultur kan føre til personlige trusler.

④ Identificér mulige veje forbi forhindringerne
Hvis man i omtalen af Højskolesangbogen havde lagt vægt på nogle andre aspekter af sangbogen
end dens repræsentation af ”hele Danmark”, havde der formodentlig været mindre mediedækning.
En vej udenom den overophedede debat hvor Højskolesangbogen formentlig kunne være noget af
kritikken forundt, ville være hvis FFD havde valgt at bogen blot skulle repræsentere højskolerne i
stedet for danskerne helt generelt. Højskolesangbogen kunne hjælpe med at skabe en breddere og
mere divers sammensætning af højskole-, efterskole og friskoleelever. I så fald kunne ’Ramadan i
København’ konkret virke som en indbydelse til muslimske danskere i højskoleverdenen – frem for
abstrakt at symbolisere et Danmark der er åbent overfor nye danskere.
Ved flere lejligheder har sangbogudvalgets formand Jørgen Carlsen forsøgt at kommunikere at
’Ramadan i København’ ikke er uforlignelig med Højskolesangbogen (deadline, P1) hvor han har
brugt et citat der stammer fra andet vers i højskolesangen ’Folket er endnu forblindet’ som lyder:
Sanddru hedning, tyrk og jøde, dem har Gud i grunden kær,
Hader frem for alt de søde, som på skrømt ham træder nær!
(Højskolesangbogen 2020: 197)
Minoriteter såsom tyrk som henviser til muslimmer, jøde og hedninge inkluderes i denne salme af
Grundtvig. Ifølge dette argument bruges Grundtvig til at tale for inklusion af minoriteter på de
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kristnes side som til gengæld må forstås som majoriteten. En lignende frase findes i Grundtvigs
værk Nordens Mythologi hvori han har skrevet:
Ja, Christen eller Hedning, Tyrk eller Jöde, ethvert Menneske, der bliver sig sin
aandige Natur bevidst, er sig selv en saa vidunderlig Gaade, at han stöder visselig Intet
fra sig blot fordi det er underligt, og synes uforklarligt, som han selv, nei, det Underlige drager ham tvertimod næsten uimodstaaelig til sig, fordi det i Grunden ligner
ham, og fordi han venter deri at finde sin Gaades Lösning, hvad han umulig kan vente
af hvad han som ingen Ting kan giennemskue (1832, s. 13).
Derudover mente Grundtvig at der burde være religionsfrihed i kristne stater hvad der efter hans
opfattelse bl.a. ville fremme ærlighed og trofasthed over for staten (Grundtvig 1827, s. 159).
Ligeledes var han tilhænger af, at borgerlige rettigheder ikke skulle erhverves i forbindelse med
religiøse ceremonier som konfirmationen, men skulle opnås gennem en borgerlig konfirmation (s.
156 f.).
Før man godtager et citat af Grundtvig som sandheden for en bestemt sag, er det vigtigt at minde sig
selv om at Grundtvig har har haft forskellige holdninger og betydninger både i hans egen tid og for
eftertiden. Som Jes Fabricius Møller – lektor i historie ved Københavns Universitet – forklarer,
findes der i Grundtvigs forfatterskab så mange forskellige synspunkter, citatvenlige ”godbidder” og
endda modsatrettede synspunkter at alle kan slå op i Grundtvig og finde noget de kan citere og tage
til indtægt for deres eget synspunkt (danmarkshistorien.dk). I en anden sang til skolebrug om floden
Nilen ”Jeg løber igennem Ægypti land” der har været udeladt fra højskolesangbøgerne siden Anden
Verdenskrig, kan man f.eks. citere Grundtvig for at udtale ”araber og tyrker, det tyvekram”.
Ovenstående citater er ikke gyldige som hjemmel for at en social gruppe skal repræsenteres af det
danske samfund i 2020.
Når Grundtvigs salmer eller andre forfatteres sange bruges til at begrunde hvorfor en sangbog godt
kan rumme social mangfoldighed, kræver det at man anerkender at nationer ikke blot udtrykker en
fælles erindring, men også et kollektivt hukommelsestab. Nogle sange udelukkes, mens andre
indoptages så Danmark fremstilles på en bestemt måde. En anden vej hvor debattens præmisser
havdet været anderledes og muligvis mere gunstige, kunne være hvis Danmark ikke var blevet
fremstillet som fornyet. Et fornyet folk bliver mange steder i debatten fortolket som et samfund der
har bevæget sig væk fra sin kerne. Danmark går fra at være en kulturel nation der var forbundet af
ét sprog, én kultur og én religion, til først i dag at blive en politisk nation der er flersproget,
multikulturel og inkluderer flere religioner. Kun få stiller spørgsmåltegn ved dette, så jeg forledes til
at spørge om Danmark ikke også er samlet som et demokrati og folkestyre og skabt ved politiske
ideer frem for kulturel nationalisme?
Ifølge historikeren Niels Kayser Nielsen har vi i Danmark og Sverige behov for at afetnificere
spørgsmålet om nationalisme fordi han mener at der er og har altid været forskelle i de sociale og
økonomiske forhold indenlands. Skole, militær og medier har tilstræbt et kulturelt hegemoni i form
af en national grundfortælling der ikke har levnet plads til afvigelser som tilfældet er ved
manglende anerkendelse af bondekultur, arbejderkultur, forstadskultur, periferikultur og andre
former for kulturel "anderledeshed". Sverige og Danmark har altid været ”indvandrerlande” – men
denne del af de to landes historie har ofte været glemt. Den nationale grundfortælling er derfor at
”det først er med den nye indvandringsbølge efter 1945, at Danmark og Sverige er blevet multikulturelle samfund. Jo mere man betoner dette, desto større tilbøjelighed er der til at kultur-
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homogenisere den hidtidige historie og gøre den mere ensartet national, end har været i
virkeligheden” (Kayser Nielsen 2013).
Man kan diskutere om der findes dele af befolkningen hvis vilkår ligner de nyeste danskeres. Nogle
lider fortsat under en manglende eller ufuldstændig kulturel integration og anderkendelse med
manglende kulturel repræsentation. Det kan f.eks. være folk der lever på steder som Thy og den
jyske vestkyst, Tornedalen, Täfteå med sin dansbana, Strilelandet uden for Bergen, Finnmarken og
den svensktalende befolkning på øen Replot på Finlands vestkyst - og andre udkantsområder. Disse
har fortsat svært ved både at komme til orde og at blive hørt i offentligheden. De har i høj grad befundet sig i et kulturelt mørke. Nok sikrer det danske statsborgerskab disse sociale grupper et
kulturelt borgerskab, men det at nationen forstås som (kulturel) homogen gør at dialekter ikke er
ligeværdige, lokale særforhold mindre vigtige og giver religiøse forskelle i befolkningen. Nogle
samfundsforhold forhindrer dele af befolkningen i medborgerskab – i betydningen deltagelse – dvs.
som aktive medborgere i vedligeholdelse af dansk kultur med handlinger og aktiv medskabelse.
I de nordiske konsensussamfund med stærke nationale grundfortællinger om nationale
enhedskulturer er der en indbygget fare for ikke at anerkende kulturforskelle. Det
gælder uanset, om den kulturelle forskellighed består i at være bøsse, indvandrer,
finlandssvensker, vestjyde eller tornedaling (...) Andre minoriteter og egne har
vanskeligere vilkår i det kulturelle demokrati - herunder også i musikalsk henseende
(Kayser Nielsen 2011).
Det er vigtigt at have for øje hvem der forsøger at lægge en ring om danskheden. Det er ikke Dansk
Folkeparti som har "opfundet" modviljen mod det fremmede og mod anderledes kulturer blandt
mange danskere. Det er der en næsten 200 år lang tradition for i Danmark – med de Nationalliberale
som de væsentligste og farligste aktører. Denne nationale grundfortælling læner man sig op ad når
man taler om at Højskolesangbogen først er blevet multikulturel med Ramadan i København, eller
at det ikke fjerner facetter af det danske når Shu-bi-duas Danmark ikke indgår i den fortælling. Man
får f.eks. et helt andet indtryk af Danmark hvis man synger de mange forskellige dialektsange der
står i højskolesangbøgerne. Det er derfor ikke hensigtmæssigt at man i forordet til den nye højskolesangbog taler de om at bogen skal modvirke et kollektivt hukommelsestab. I virkeligheden er det
omvendt.
Sang som identitetsskabende handling kan medvirke til det kollektive hukommelsestab som er
nødvendigt for at vi kan komme videre og begynde at anerkende kulturel anderledeshed i alle
former. For som Benedict Anderson skriver, forholder det sig med nationer at ”alle dybe
forandringer i bevidstheden bærer i sig karakteristiske amnesier som en integreret del af deres
natur” (Anderson 2003: 272). Citatet er en henvisning til den franske nationstænker Ernest Renan
som mente at nationen er karakteriseret ved at glemme for at ihukomme fællesskabet. Det er mere
et spørgsmål om hvilke hukommelsestab man vil medvirke til.

⑤ Reflekter kritisk over analysen
Jeg håber at analyser som dette speciales, kan bidrage til at løse nogle af de problemer som jeg har
fokuseret på. Jeg forestiller mig at analysen gør det tydeligere at der findes forskellige briller som
gør at vi ser forskelligt på det danske. Selvom debattøres holdninger er forskellige, ønsker jeg at
bidrage med at vise dem der bakker op om en nation med åbenhed overfor andre kulturer at denne
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indstilling også nødvendigvis medføre eksludering f.eks. overfor de mindre veluddannede borgere
eller de der forsvarer politisk ukorrekte holdninger. Jeg håber også at folk der bakker op om en
nation der ekskluderer andre kulturer, kan se at denne indstilling også nødvendigvis kræver at man
inkluderer og tolererer andre politiske holdninger end ens egen. Hvis en nation skal samle sig om én
kultur og ét sprog, stiller dette høje krav til kulturel homogenisering og borgerlig dannelse som er
svær at tilegne sig. I en kulturel nation står man på mål for ens dannelsesniveau. Det gør at sproglig
variation bliver set som stavefejl eller andet der har haft betydning for den historiske udfasning af
dialekter i det danske offentlige rum.

Reliabilitet og validitet
Når man skriver et speciale, er det en nødvendig del af ens selvkritik at diskutere om andre har
mulighed for at lave en lignende undersøgelse og finde samme resultater. Det er også værd at
overveje om ens metode reproducerer de selvsamme skel for og imod som den beskriver.
Jeg har fremstillet den måde jeg har samlet, læst, beskrevet og gennemgået min data på i afsnittet
”fremgangsmåde”. Først og fremmest giver min metode kvalitative indsigter som hviler på
hundredvis af skriftlige udsagn. Specialets analyse beskriver derfor bedst den måde vi debatterer på
i de sociale medier.
Jeg har opdelt diskursordenen i kulturel og politisk diskurs om det danske og sætter dem over for
hinanden. Disse to modstående diskurser har jeg forsøgt at nuancere så de ikke fremstår som klare
og uforligneligelige. For at det ikke skulle være helt misvisende har jeg i analysen insisteret på at
fremhæve interne forskelle og modstridende pointer i begge diskurser.
Man kan sige at den kritiske diskursanalyse er den effektiv metode til at synliggøre uligheder i
magtforhold, men der er grænser for hvor meget man kan generelisere fordi sandheden er en social
konstruktion. Speicalets opdeling af diskurser kan vel være selvopfyldende eftersom man ser det
man kikker efter. Desuden er det vigtigt at understrege at min survey ikke er gyldig for at sige noget
om danskerne generelt.

Hvorfor ikke bare sige “det er ligegyldigt”?
Analyser som denne kræver et identitetspolitisk blik som er at alt kan være politik. Når man gør
litteratur eller kommunkation til politik, betyder det at hvad en tekst egentlig betyder ikke afgøres af
dens forfatter. Sandheden om en tekst findes af den kritiske læser. Dette bliks filosofiske grundlag
er hentet i litteratur- og kulturteoretikere som Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida
(Marker & Hendricks 2019). I teorien foregår debatten blandt akademikere, men i praksis foregår de
fleste identitetspolitiske domme og debatter uden for det akademiske område. Ligesom i de
kommentarspor jeg har undersøgt, kæmper folk fra hver sin side af de identitetspolitiske akser på de
sociale medier eller i underholdningsprogrammer som Debatten på DR, mens man overser mange
nuancer. Flere sager er også udsprunget på kunstneriske uddannelser som f.eks. rektorens
udskiftning på Den Danske Filmskole og Det Kongelige Kunstakademi (dr.dk 2020, 2021) hvorfra
de er blevet grebet af meningsdannere eller politikere vha. de sociale medier.
Netop fordi den identitetspolitiske debat ofte foregår uden for den traditionelle akademiske sfære og
platforme, mener jeg at det er nødvendigt ikke at sige ”det er ligegyldigt”. I værste fald kan vi
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komme til at overlade debatten om tekster som i Højskolesangbogen såvel som svært forståelige
teorier om nationalisme til at foregå i kredse der kan misbruge identitetspolitikken til at kræve safe
spaces, trigger warnings, deplatforming osv. på steder det ikke hører til. Den udbredte brug af
engelsksprogede fagudtryk på venstrefløjsdrevet identitetspolitik vidner om at debatten har et internationalt udspring. På den modsatte fløj er det lige så vigtigt at bevare faglighedens betydning da
identitetspolitikken kan misbruges til at kræve afbrænding af bøger eller landsforræderidomme for
at nævne et par eksempler.
Globaliseringen slører i hvert fald til stadighed grænserne mellem nationer så det kan være svært at
fastholde princippet bag national suværenitet og tydelige grænser mellem et os og et dem. Som
reaktion på dette har socialantropologen Arjun Apparadurai forekommer der i samfund (såvel som
nationer) over hele kloden forskellige former for angst over for det ufuldendte. I bogen Fear of
small numbers (2007) diskuterer han den reaktion der vokser ud af dette:
The anxiety of incompleteness is the basis for the fear of small numbers. Small ethnic
minorities threaten the nationalist majority because they remind the majority that the
unsullied and complete national whole doesn’t exist. To fix this, they must be
“assimilated.”
Denne assimilationsmekanisme er farlig fordi den fungerer på en måde hvor majoritetet ændrer
minoriterne. Debatten om ’Ramadan i København’ betydning for Danmark og en sangbog der tæller
601 sange, er et godt eksempel på denne angst for den ufuldendte nation som indfanges i begrebet:
frygt for små tal. Denne frygt kan få bægeret til at flyde over og den kan forklares ud fra hvordan
nationale diskurser virker for vores verdensbilleder. Selvom mange personer i min data giver udtryk
for denne frygt og lige så mange underkender frygtens realitet, er det op til diskussion hvor meget
indflydelse én sang i virkeligheden har blandt flere hundrede andre sange.
I eftertiden vil vi se hvad vi synger når (og hvis) vi samles for at synge fra Højskolesangbogen og
ikke bare bruger den som omdrejningspunkt for en samtale på nettet. En sådan undersøgelse befinder sig uden for dette speciales rammer. Jeg har ikke produceret viden om hvad vi synger i Danmark, men i stedet for belyst forskellige afkroge af internettet for at vise hvad vi siger om sang og
sange der er danske. Specialets fokusområde har været på samtalen om hvad vi bør og ikke bør
synge i fællesskab. For at samle op på hvad man kan lære af specialet, følger herefter konklusionen.
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Konklusion
Formålet med specialet har været at producere viden om de måder vi taler på og om de sange vi vil
synge sammen i Danmark. Jeg har lokaliseret to fremherskende nationale diskurser som jeg har
kaldt den kulturelle diskurs og den politiske diskurs. I disse to diskurser findes en enighed om:
- at 'Højskolesangbogen' er ’bogen til Danmark’
- at ’Ramadan i København’ er et nødvendigt element at definere og placere (enten inden for
eller uden for diskursen)
- at det nationale er kontingent og dermed i forandring; at højskolesang og -sange er
diskursivt og er en handling der lukker op for forskellige tolkninger af vores historie(r)s
gang.

Højskolesangbogen er som ’bogen til Danmark’ et eksempel på det danske samfunds forandring,
men hvor man med den politiske diskurs ser den nye sangbog som et udtryk for udvikling af
traditionen, ser man med den kulturelle diskurs forandringen som et udtryk for afvikling af
traditionen.
I den kulturelle diskurs og den politiske diskurs konstrueres hvert sit verdensbillede der fører til
forskellige tolkninger og sociale handlinger. Noget som føles ’naturligt’ for nogen, føles ’unaturligt’
for andre. Netop denne splittelse og uenighed viser sig når vi støder på andre diskurser end vores
egne. Den kritiske diskursanalyse kan derfor fungere i tråd med Benedict Andersons teori om
nationer som forestillede fællesskaber. Nationens grænser og suværenitet opfattes forskelligt blandt
nationens medlemmer uden den enkelte lægger mærke til det. I tilfældet med den nye højskolesangbog lægger medlemmerne først mærke til nationens interne paradokser og indbyrdes forskelligheder når de bliver uenige om nye elementer eller man kaster nyt lys over gamle momenter.
Ligeledes understøtter Sarah Ahmeds teori om affektive økonomier den kritiske diskursanalyse som
metode og argumentationen at der går ”inflation” i bestemte følelser. Når det gælder fremstillingen
af Højskolesangbogen, viser min analyse af debatten på Facebook at mennesker konstruerer deres
selvforståelse som danske i den sociale virkelighed. Der er forskellige meninger om Danmark alt
efter hvilke dele af Højskolesangbogen som det enkelte subjekt identificerer sig med.
’Ramadan i København’ kræver en hegemonisk intervention fordi den er ny og ikke over årene eller
automatisk er blevet en del af højskolesangpraksisser. Ligeledes har Shu-bi-duas ’Danmark’ som
sammen med en række andre danske populære sange blev optaget i den 17. udgave af Højskolesangbogen, haft brug for at indskrive sig i den hegemoniske orden fordi den var skrevet i en anden
tone og rytmik end salmerne og måske tiltænkt folk med en anden baggrund end den typiske højskoleelev. For at forblive inden for sangbogens danmarksbillede fordrer det en gentagende hegemonisk intervention. Det vil tiden vise om ’Ramadan i København’ kan.
Som jeg nævnte i kapitlet om min fremgangsmåde, er der grænser for hvor meget man kan tillade
sig at generalisere ud fra en analyse af debattråde på facebook og en survey. Man skal læse mine
resultater med en række forbehold. 1) vi taler om tendenser, ikke sandheder; 2) den danske folkelige
sang er ikke lige med højskolesang, så noget og noget er underrepræsenteret; 3) det er ikke alle
danskere som kan finde på at deltage i debatter på sociale medier; 4) min survey er en stikprøve og
må ikke anvendes til at udtrykke ”hvad danskerne synes” for det er ikke til at vide med min metode;
5) der findes flere kilder til indsamling af viden om folks holdning og adfærd hvoraf min
dataindsamlingsmetode (spørgeskema, interview) kategoriseres som refleksion over handlen.
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Jeg har opfyldt målet med at påvise nogle tendenser i facebookdebatten som kunne danne baggrund
for videre undersøgelser. Tendensen mod at gradbøje dansk som almindelige adjektiver er udbredt
blandt deltagerne i debattrådene, men forekommer sjældent blandt respondenter i min survey. Dette
vidner om en forskel mellem dem der debatterer på de sociale medier og dem der kun læser med i
debatten og holder sig fra holdningsudveksling. Til gengæld har jeg fundet ligheder på tværs af data
fra debattråde og survey. Det er udbredt at se Højskolesangbogen som repræsentant på den ene eller
anden måde for det danske. Ramadan i København forekommer ligesom i debattråde under
interview også som et af de centrale diskussionsemner. Det betyder at selvom mange mennesker der
ikke deltager i debatten, alligevel er påvirket af hvad de har læst og hørt så de bringer emnet op når
jeg spørger ind til den nye højskolesangbog.
Debatten om hele Danmarks sangbog blandt det danske folk har på grund af coronaen ikke udspillet
sig så meget i de folkelige kredse omkring de danske forsamlingshuse, i foreninger eller på de
danske folkehøjskoler, men på de sociale medier. Derfor har debatten foregået dels blandt folk uden
bogen ved hånden og dels efter mediers, politikeres og teknologiske virksomheders præmisser.
Hellere opfatter jeg det således at det kulturelt nationale støder sammen med det politisk nationale.
Denne kamp viser sig i de tråde som jeg har undersøgt.
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Bilag 1

Bilag 2

12 videoer omhandlende 'Ramadan i København'
(i kronologisk rækkefølge)

2019
Maj

27/05/2019
Mellemfolkeligt Samvirke
27 000 visninger
Verdenspremiere og fællessang med Isam B:
"Ramadan i København"

Aug

02/08/2019
DR Nyheder
98 000 visninger
Sangbogsformand: Derfor hører
Ramadan-sang til i Højskolesangbogen

02/08/2019
24syv
55 000 visninger
Go or no-go: Ramadan-sang i
Højskolesangbogen?

10/08/2019
Søren Espersen
31 000 visninger
Elendig Ramadansang skubber danske
mesterværker ud af Højskolesangbogen.

2020
Nov

06/11/2020
Politiken
48 000 visninger
’Ramadan i København’ kommer med i
Højskolesangbogen

10/11/2020
Berlingske
28 000 visninger
Ramadan i Højskolesangbogen?
Ja: eller Nej:

12/11/2020
Mette Thiesen
156 000 visninger
Ramadan-sang erstatter Shu-bi-duas dejlige
sang om Danmark i Højskolesangbogen

12/11/2020
Højskolesangbogen
42 000 visninger
Den 12. november udkom 19. udgave af
Højskolesangbogen. Derfor sendte vi LIVE.

12/11/2020
Kristian Thulesen Dahl
41 000 visninger
Ny Højskolesangbog

2020
13/11/2020
Deadline - DR
28 000 visninger
DR2 Deadline

16/11/2020
DR P1
58 000 visninger
Ramadan i Højskolesangbogen?|
P1 Debat | DR P1

Dec

02/12/2020
DR P2
51 000 visninger
Ramadan i København //
Højskolesangbogen 2020

Bilag 3

4 udvalgte videoer af de 20 mest sete videoer
fundet under søgningen: “Højskolesangbogen”
156.000 visninger

98.000 visninger

55.000 visninger

51.000 visninger

42.000 visninger

41.000 visninger

Bilag 4

28.7.2021

Højskolesangbog, dig og Danmark

Højskolesangbog, dig og Danmark
257 svar

Offentliggør analyse

Alder
257 svar

13-17
11,3%
12,8%

11,3%
8,9%

18-24
25-30
31-40
41-50
51-60

31,9%

20,6%

61-70
71-80
80+

Køn
257 svar

Kvinde
28%

Mand
Andet

71,6%

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Postnummer
254 svar

2300
8000
8800
2200
8200
5000
2500
2400
2720

Hvad er din højst fuldførte uddannelse?
257 svar

Folkeskole eller kortere
30,7%

Erhvervsuddannelse
Gymnasiel uddannelse STX/
HHX/HF/HTX
Videregående uddannelse,
bachelor, professionshøjskole
(op til 3 år)

39,7%

23,7%

Lang videregående uddannelse,
kandidat, master mv. (5 år ell…
Ved ikke

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Har du en højskolesangbog?
257 svar

Ja
29,6%

Nej

70,4%

2) Hvorfor
Hvor fik du Højskolesangbogen?
181 svar

I skolen
17,1%

Ved efterskolen
På højskolen
På sognegården

17,7%

Derhjemme
Fra boghandleren eller anden…

24,3%

17,1%

Fik den i gave
Gave
1/5

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Fortæl gerne om en eller flere særlige situationer du har haft med
Højskolesangbogen
129 svar

Jeg synes det var en fjollet men fin gave
Fællessang på efterskolen
Morgensang
Jeg har haft mange gode og særlige oplevelser med højskolesangbogen. Vi brugte altid
højskolesangbogen, når vi sang morgensang på min efterskole. Det er fedt at have nogle
bestemte sange man bliver fælles om, og som kommer til at betyde meget i kraft af
fællesskabet - også mange år efter. Jeg har også brugt højskolesangbogen i mange år til
Sankt Hans, hvor vi har sunget i den nede ved stranden sammen med de, der bor i den
landsby, som jeg kommer fra.
Alle familiesammenkomster nogensinde.
Til morgensang i folkeskolen, ellers ikke
Jeg har personligt ikke brugt mit eget eksemplar

2) Hvorfor ikke
Har du ikke en højskolesangbog, fordi...
75 svar

du har mistet den
du bruger bare dem, der er til…
du kunne ikke finde på at hav…
du bruger den ikke længere

10,7%

andre i familien har dem
9,3%
42,7%

har bare aldrig haft en. Mine f…
Det er ikke tradition i min familie
Har aldrig haft brug for én - of…
1/4

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Du må gerne uddybe, hvorfor du ikke har en højskolesangbog? Eller bare gå
videre til resten af spørgeskemaet (ca. 2 min. endnu)
33 svar

Jeg har haft en del sangbøger/melodibøger i stedet for. Og en salmebog.
Jeg synger ikke
Har aldrig været i et fællesskab hvor vi skulle bruge en
Den er blevet væk.
Vi har aldrig haft eller brugt det i familien.
Har ikke gået på højskole
Har ikke manglet en højskolesangbog indtil nu.
Jeg har aldrig været på højskole og fællessang er kun noget vi gør til højtider eller
lignende. Generelt til kom sammener skriver min mor egne sange på kendte melodier
Jeg forstår heller ikke at du undrer dig så meget over hvorfor ikke. Det er da meget mere

3) Fællessang og fællesskab
Har du sunget mere eller mindre det sidste år herunder coronaen, end du
plejer?
257 svar

Mere

42%

Mindre
Uændret
Har ikke tænkt over det

30,7%

20,6%

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Synes du, at det er godt, at fællessang er genopblomstret under
coronaen?
256 svar

Ja
Nej
Ved ikke
12,1%

86,7%

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Hvilke sangbøger har du sunget i over årene?
251 svar

Arbejdersangbogen
Den blå sangbog i…
Den Danske Salme…
De små synger
Efterskolesangbogen
Kirkesangbogen
Højskolesangbogen
Sangbogen med sp…
555 sange for folke…
100 salmer
Lystige viser
DGI sangbogen
Spejdersangbogen,…
Dansk skolesangbo…
Dansk sang
Spejdersangbogen
Katolsk sangbog
151 sange m.fl.
DGI - sangbogen (ti…
Teen-sangbogen
“Dansk Sang”
Friskolesangbogen…
Børnebøger med s…
DGI sangbogen
The real book, Half…
Dansk friskolesang…
Forskellige sangbø…
Kan ikke huske hva…
Andre og mere part…
DGI den hvide, På…
Intet af det
Primo
Sangbog fra et tros…
100 Salmer og PULS
151 og march og lej…
Dgisangbogen
DGI sangbog
Ikke direkte fra de f…
DGI sangbogen, K…
Den nye sangskat
Rudolf steiner skole…
Kfum spejdersangb…
100 salmer - et sal…
March og lejr (FDF…
Folkedansernes Sa…
151 sange mm
Har kun sunget jule…
0

45 (17,9 %)
6 (2,4 %)
14 (5,6 %)
56 (22,3 %)

176 (70,1 %)
199 (79,3 %)
201 (80,1 %)

113 (45 %)
116 (46,2 %)

4 (1,6 %)
2 (0,8 %)
2 (0,8 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
100

200

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Hvis du tænker på de sidste par gange du har sunget sammen med andre, har I
sunget sange om Danmark - og i så fald hvilken/hvilke?
162 svar

Nej
Kan jeg ikke huske
nej
Midsommervisen
I Danmark er jeg født
Nationalsangen
Jeg tror sidste gang jeg sang med nogen, var sammJeg er ret sikker på vi blandt andet
sang 'Danmark, dit indre ocean' og der har helt sikkert også være nogle sange om den
danske natur, som 'Efterårsvise' og 'Det er i dag et vejr'
Vi har ikke sunget om Danmark.

4) Højskolesangbogen i det hele taget
Hvad tænker du er den kategori i Højskolesangbogen, der indeholder flest
sange?
255 svar

Morgen
18%

Tro
Liv

16,5%

Sprog og ånd
Frihed og fællesskab
Året

20,4%

Danmark
9,4%

14,5%

Norden
1/2

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Og næstflest sange?
255 svar

Morgen

16,5%

Tro
Liv
Sprog og ånd
Frihed og fællesskab

18%

Året
12,2%
13,7%

Danmark
Norden
1/2

Til- og fravalg af sange i Højskolesangbogen har igennem historien været
drastiske: Hvilke sange blev taget ud af den 17. udgave af
Højskolesangbogen i 1989?
256 svar

De "svenske og norske"
46,1%

De "europa-kritiske"
De "engelske, tyske og franske"
De "jødiske"
De "socialistiske"

26,6%

8,6%

De "fremmedfjendske"
Ved ikke

10,5%

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Mener du, at Højskolesangbogen tvinger "Gud, konge og fædreland" ned
over hovedet på ungdommen?
256 svar

Ja
Nej
Har ikke tænkt over det

18,4%

76,2%

Er du enig med følgende forslag om at afskaffe sangbogudvalgets rolle?
255 svar

100

100
(39,2 %)

75

78 (30,6 %)
58 (22,7 %)

50
25
0

1

2

3

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics

16 (6,3 %)

3 (1,2 %)

4

5
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Hvad synes du Højskolesangbogen skal repræsentere?
257 svar

Kristendom
Danmark
Norden
EU
Bibelhistorien
Naturen og årstiderne
Kultur
Liv og kærlighed
Sprog
Frihed
Morgen og aften
Tro
Historie og traditioner
Folkeligheden
Musik. Jeg tager det i…
Noget af det hele!!
Den kunne også godt…
Klimakamp
kultur og folkelighed i…
Højskolesangbogen
Fællesskab
synes generelt bare…
Med klar vægt på de…
Jeg synes bare den s…
Diversitet og normkrit…
Diverse immigrantkul…
First Flush
Nogle kristne samler,…
Fællesskabet
Noget af det hele
I min omgangskreds…
Lidt af det hele
højskoleværdier:) de…
Fællesskabet, samh…
Alt der høre til Dansk…
Andre religioner
Den skal repræsente…
Humor / filosofi
Tro det eller ej = Høj…
Det hele
0

64 (24,9 %)
31 (12,1 %)
39 (15,2 %)

1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)
1 (0,4 %)

191 (74,3 %)

116 (45,1 %)

187 (72,8 %)
192 (74,7 %)
211 (82,1 %)
138 (53,7 %)
172 (66,9 %)
159 (61,9 %)
103 (40,1 %)
182 (70,8 %)
165 (64,2 %)

100

200

300

5) Den nye udgave af Højskolesangbogen

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Højskolesangbog, dig og Danmark

I forrige Højskolesangbog var der 40 sange i kategorien "Danmark". Tror
du, at der i den nye Højskolesangbog er...
255 svar

150

100

115 (45,1 %)

50

0

75 (29,4 %)

65 (25,5 %)

1

2

3

Uanset antallet af sange om Danmark, synes du, at den nye
Højskolesangbog er...
256 svar

mindre dansk
41%

mere dansk
lige meget dansk
ikke til for at repræsentere
danskhed

12,9%

har ikke tænkt over det

41%

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Højskolesangbog, dig og Danmark

Antallet af sange skrevet af Kim Larsen er dobbelt så mange i den nye
Højskolesangbog. Hvor mange er der nu?
255 svar

2
8
18,8%

16
20

61,2%
16,1%

Antallet af sange, hvor både melodi og tekst er skrevet af kvinder, er
seksdoblet. Til hvor mange?
256 svar

6
18
20,3%

41,4%

36
60

10,2%

28,1%

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics

13/16

28.7.2021

Højskolesangbog, dig og Danmark

Hvor mange sange i den nye Højskolesangbog har N.F.S. Grundtvig
skrevet?
257 svar

Halvdelen (ca. 300)
En tredjedel (ca. 200)

28%

En fjerdedel (ca. 150)
En sjettedel (ca. 100)

31,5%

En ottendedel (ca. 80)
En tiendedel (ca. 60)

18,3%

14%

Mener du, at den nye Højskolesangbog er...
254 svar

300

200

205
(80,7 %)

100
2 (0,8 %)
0

1

16 (6,3 %)
25 (9,8 %)
2

3

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics

4

6 (2,4 %)
5
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Højskolesangbog, dig og Danmark

Sidste spørgsmål: Vil du nævne en yndlingssang?
197 svar

Livstræet
Du kom med alt det der var dig
Noget om kraft
Jens vejmand
Linedanser
Jeg elsker den brogede verden
Tit er jeg glad
Sorrig og glæde de vandre til hobe
Se, nu stiger solen

TAK for din deltagelse

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Højskolesangbog, dig og Danmark

Hvis du skulle have lyst til at deltage i et kort telefoninterview, så må du gerne
skrive dit navn og telefonnummer i boksen nedenunder (Oplysninger slettes efter
endt interview)
38 svar

Dette indhold er hverken oprettet eller godkendt af Google. Rapportér misbrug - Servicevilkår - Privatlivspolitik

Analyse

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1bQnQNy3o0_lJy4-de9Y5moYPv3dN8636zw2Hk5riRGo/viewanalytics
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Bilag 5

Interviewguide
Forskerspørgsmål
Hvad vil jeg vide noget om?

Interviewspørgsmål

Præsentation af interviewer og
projektets formål

Jeg hedder Alexander og studerer Dansk på
Københavns Universitet.
Jeg skriver speciale om Højskolesangbogens
betydning og om folks forhold til og meninger om
bogen. Jeg har selv gået på en skole, hvor vi sang
meget i højskolesangbogen, men jeg kender den
ikke ud og ind.

Briefing
Tidsramme
Dokumentation
Anonymisering

Interviewet tager ca. 20 min. Det bliver optaget. I
transskription vil navne blive anonymiseret, og
optagelsen vil blive slettet efter afleveringen.

Samtykkeerklæring
Afklaring inden interviewets
begyndelse

Til det har jeg brug for samtykkeerklæring - ved at du
siger ja i samtalen her. Er det okay med dig?
Min opgave som interviewer er at stille spørgsmål, at
forholde mig objektivt, at tage noter undervejs og evt.
stille opfølgende spørgsmål.
Du må endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl
om, ønsker at stoppe interviewet undervejs eller
lignende.

Præsentation af informant

Vil du præsentere dig selv? – navn, alder og bopæl

Tema 1: Spørgeskema
(Uddybende og fortolkende
spørgsmål om svar fra
spørgeskema)

Du svarede ja til ’Har du en Højskolesangbog?’, så
er det den nyeste eller hvilken udgave?

Har jeg forstået vedkommendes
ytringer rigtigt?
(Betyder det, at bogen ikke bliver
mere dansk af at repræsentere
muslimer med ’Ramadan i KBH’,
eller mindre dansk af at fjerne
Shu-bi-duas tekster?)
Hvad betyder det at tage et
mellemstandpunkt overfor to
ekstremer, hvor den hverken er
ikke inkluderende nok og
utidssvarende eller alt for
inkluderende og nutidig?
(Betyder det, at bogen lykkes med
at rumme nye og gamle identiteter)

På spørgsmålet ’Uanset antallet af sange om
Danmark, synes du, at den nye Højskolesangbog
er...’ svarede du ’lige meget dansk’. Kan jeg få dig til
at uddybe?

På spørgsmålet ’Mener du, at den nye
Højskolesangbog er...’ svarede du (1, 2, hverkeneller, 4, 5). Kan jeg få dig til at uddybe?
Evt. flere:
På spørgsmålet ’xxx’ svarede du (1, 2, 3, 4, 5) og
betyder det xxx.

Tema 2: Din fortælling og
baggrund
Hvilket forhold har personen til
sin(e) yndlingssang(e)?

Du nævnte xxx som din yndlingssang i
spørgeskemaet.

Hvilken historie forbinder personen Hvad har gjort den til din yndlingssang?
med sangen?
Føler personen et tilhørsforhold /
tilknytning til Højskolesangbogen?

I forordet til den nye højskolesangbog skriver de, ”At
du nu sidder med den nye Højskolesangbog i
hænderne fortæller noget om dig”.

Hvad ”fortæller”
Højskolesangbogen om personen? Kan Højskolesangbogen ’fortælle’ noget om dig?
I så fald hvad (synes du den fortæller om dig)?
Tema 3: Tradition, fornyelse og
identitet
Hvad forstår personer ved
fornyelse af Højskolesangbogen?
(Hvad i TIDEN er bogen på
øjenhøjde med?)

Hvad er nyt i Højskolesangbogen?

Hvad forstår personer som
Højskolesangbogens tradition?
(Hvad i HISTORIEN skal bogen
modvirke at vi glemmer?)

Hvad gør det stadig til den samme sangbog?

Hvad er ikke længere
repræsenteret?

Har du tænkt på, om noget er blevet væk?
I så fald hvad betyder det for Højskolesangbogen?

Hvordan opfatter personer
udtrykket fra forordet:
”Højskolesang er kort sagt
kærlighed i anden potens”

Hvad tænker du, at Højskolesangbogen er kærlighed
til?

Har du tænkt på, at nutiden er bedre repræsenteret?
I så fald på hvilken måde?

Har du tænkt på, at du bliver forbundet med fortiden,
når du synger i Højskolesangbogen?
I så fald på hvilken måde?

Her er deres liste: morgenstunden,
årstiden, landskabet, sproget,
fællesskabet, kærligheden og alt
det andet

Kan du be- eller afkræfte eller tilføje noget udover de
ord, som skrives i forordet?

Debrief

Hvordan har det været at deltage i interviewet i dag?

Hvad synes du, at Højskolesangbogen er kærlighed
til?

Afslutning
Intervieweren opsummerer og
Er der ellers andet du vil tilføje?
sammenfatter de væsentligste
- evt. rettelser?
pointer, der er kommet frem i
interviewet, således at informanten
har mulighed for at validere disse
Tak for din tid og tillid.
og eventuelt komme med
uddybende kommentarer og
tilføjelser.

