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Utskottsförslag 
om Nordens sångdag 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att avsätta medel till firandet av Nordens sångdag 

Bakgrund 

I alla de nordiska länderna finns en lång tradition av att sjunga tillsammans, både i 

körsammanhang och vid olika fester, idrottsevenemang och andra sammankomster. 

Länderna har också en rik sångskatt att ösa ur, en sångskatt som tillhör allas kultur-

arv och som måste bevaras men också utvecklas. Att sjunga tillsammans skapar en 

känsla av gemenskap i gruppen men också en kulturell samhörighet.  

 

Kunskapen om det egna landets sångskatt och traditioner riskerar dock att försvinna 

när både public service kanaler och kommersiella aktörer i hög utsträckning spelar in-

ternationell musik, i synnerhet från USA och England. Kunskapen om de andra nor-

diska ländernas sångtraditioner får nog sägas vara ännu lägre, kanske i synnerhet 

bland barn och unga.  

 

Utskottet för kunskap och kultur föreslår därför att alla nordiska länder och Färöarna, 

Grönland och Åland på Nordens dag den 23 mars varje år firar Nordens sångdag. En 

sångdag för hela Norden sätter både fokus och promoverar den nordiska samman-

hållningen och den nordiska sångskatten. Nordens sångdag får folk att komma 

samman och känna tillhörighet med både det egna landets sångtraditioner och med 

Nordens. Den bidrar också till ökad språkförståelse genom att man får lära sig sjunga 

på och lyssna till andra språk.  

 

Nordens sångdag genomförs i skolor, på bibliotek, på arbetsplatser, kultur- och kon-

serthus, kyrkor och varhelst människor samlas. För att göra dagen känd krävs samar-

betspartners och kampanjer. Biblioteken i Norden har i detta sammanhang en viktig 

uppgift i att informera och sprida information om den nordiska sångskatten. En refe-

rensgrupp tillsätts som har till uppgift att välja ut en nordisk sångsamling som sprids 

digitalt till bibliotek, skolor och arbetsplatser. För att också utveckla sångskatten kan 

de nordiska kompositörsföreningarna igångsätta en tävling där vinnanade bidrag får 
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ingå i sångsamlingen.  

 

Viktiga samarbetspartners som är involverade i projektet är bl.a. Arta Ghavami, som 

skrev musiken till den nordiska hymnen; de nordiska kompositörsföreningarna, 

Danmarks radio, Spil Dansk Dagen i Danmark, Nordic Music Days och Orkester Nor-

den. De nordiska folkhögskolorna kan bli viktiga samarbetspartners i det att de kan 

uppträda i sina närmiljöer. De nationella Föreningarna Norden bör även de engageras 

i projektet. 

 

Kontakter har tagits och kommer att tas med exempelvis rederiförtaget DFDS, Tele-

nor, Egmontfonden och Nordisk kulturfond, Nordisk kulturkontakt och andra möjliga 

finansiärer. Kontakter har också tagits med alla nordiska ambassader i Danmark och 

de ställer sig positiva till projektet. 

 

Den kreativa referensgruppen består av Michael Bojesen, kompositör och direktör för 

Malmö Opera; Helle Thun, sångerska; Teitur, sångare och musiker; Bent Sørensen, 

kompositör; Sunleif Rasmussen, kompositör från Färöarna; Hanne Mulvad, pianist.  

 

Ett utkast till mediastrategi är utarbetad som bl.a. involverar reklam via sociala me-

dier, samarbeten med public servicekanalerna i hela Norden, exponering genom ny-

hetsbyråer och tidningar, samarbete med ländernas ambassader. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur anser att Nordens sångdag blir en katalysator för att 

lokala, nationella och nordiska sångföreningar och organisationer tillsammans på 

samma dag sjunger Norden in. Fokus kommer att vara på skolor, kör- och sångfesti-

valer, musik- och kulturhus. Spännande samarbeten kan också uppstå mellan dessa 

så att elever i skolor tillsammans med professionella firar den nordiska sångskatten 

och Nordens sångdag. Nordens sångdag kan även bidra till att göra Nordens dag, 

den 23 mars, mer känd i hela Norden.  
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