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Fælles Mål
Musik (3.–6. klasse)

Kompetencemål
flerårige læringsmål

KOMPETENCEOMRÅDE
1. Musikudøvelse
2. Musikforståelse

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
1. Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i
musikalsk udfoldelse. (3.–4. klasse).
1. Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og
bevægelse. (5.–6. klasse).

Læringsmål
for undervisningsforløb

2. Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig
varieret om musik. (3.–4. klasse).

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Sangrepertoire (5.–6. klasse)
Eleven kan synge med på
et bredt repertoire af sange
på flere sprog

Eleven har viden om tydelig
tekstudtale og stilart

Spil (3.–4. klasse)
Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb
efter gehør og med støtte af
notation

Fællesdans (5.–6. klasse)
Eleven kan deltage i dans
fra forskellige kulturer

Eleven har viden om dansetraditioner og -trin

Musikoplevelse (3.-4. klasse)
Eleven har viden om enkel
notation og gehør

Eleven kan lytte til levende
fremført musik

Eleven har viden om lytteadfærd ved levende
fremført musik

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
•
•
•
•

Eleverne kan synge fællessang på norsk og svensk.
Eleverne kan danse en enkel færøsk folkedans.
Eleverne kan spille en enkel spillestemme efter indstudering med noder.
Eleverne kan lytte til professionelt fremført musik under hensyntagen til en koncertsituation.

BEMÆRK
Ovenstående Fælles Mål er eksemplariske og dækker ikke nødvendigvis hele målgruppen for skolekoncerten. Til gengæld er opgaverne i
undervisningsmaterialet enkle at justere i sværhedsgrad og kan tilpasses alle klassetrin i pågældende målgruppe. De udvalgte målpar er
med andre ord ikke udtømmende for materialets relevans.
Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Fælles Mål
Dansk (3.–4. klasse)

Kompetencemål
flerårige læringsmål

KOMPETENCEOMRÅDE
Kommunikation

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Sprog og kultur
Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster

Eleven har viden om norsk
og svensk sprog og kultur

EKSEMPEL PÅ LÆRINGSMÅL
• Eleverne kan forstå enkle sangtekster på norsk og svensk.

Bemærk: Ovenstående Fælles Mål dækker ikke nødvendigvis hele målgruppen for skolekoncerten. Til gengæld
er opgaverne i materialet ret enkle at justere i sværhedsgrad, så de kan passe til alle klassetrin i den pågældende
målgruppe. De udvalgte målpar er altså eksemplariske og ikke udtømmende for materialets relevans. Husk også,
at der i materialerne ofte er en obligatorisk introducerende del af materialet, som alle uanset klassetrin (og angivne
mål) forventes at blive præsenteret for.

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Til kontaktlæreren
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til de involverede musiklærere
KONCERTEN
Vokalselskabet Glas synger folkesange fra Finland, Norge, Sverige, Færøerne og Danmark i nykomponerede a cappella-versioner. Eleverne får indblik i historier, sproglyde og musikalske kendetegn, der binder
de nordiske lande sammen, og som også viser landenes individuelle musikalske særpræg. Eleverne kommer til at synge sange fra flere af de nordiske lande, lige som de skal lære at danse en færøsk kædedans.
Sangerne i Vokalselskabet Glas bevæger sig rundt i hele rummet under koncerten, synger blandt eleverne
og inviterer ind imellem publikum med ind i koncertens koreografi.

MUSIKERNE
Else Schantz Juutilainen
Katrina Petersen
Maria Kynne
Elisabeth Vik
Nini Julie Bang
Tine Refsgaard

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialet henvender sig primært til musik, men dele af det kan også indgå tværfagligt med dansk. I
musik sættes der fokus på baggrundsviden og fagbegreber gennem en præsentation af musikerne i tekst,
film og en dertilhørende onlinequiz. Herudover kommer eleverne bag om en af sangene fra koncerten.
Sangen introduceres med en enkel fællesdans og baggrundsviden. Ved at gøre brug af materialets udvidede del introduceres eleverne for en henholdsvis norsk og svensk sang, hvor der fokuseres på tekstlæsning, samtale og en notationsøvelse. Læs mere om brug af materialet på s. 8.

MUSIKEKSEMPLER
Downloades fra gruppens katalogside på www.lms.dk
Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved
henvendelse til LMS på 8619 4570.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

HENT FRA WWW.LMS.DK
Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk
Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.

Med venlig hilsen

EN GOD KONCERT

LMS og Vokalselskabet Glas

Eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis
de er forberedt og sidder klar, når koncerten
starter. Snak også med dem om, hvad det vil
sige at være til koncert.
Som lærer kan man undervejs bidrage positivt
ved ikke at tysse, men i stedet sætte sig blandt
eleverne og dele oplevelsen med dem.

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Praktiske oplysninger

i

Målgruppe:

Mellemtrin

Antal elever: 	120
Opstillingstid:	20 minutter
Nedtagningstid: 	10 minutter
Hjælpere:	Ikke nødvendigt
Lokale:	Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang
(Gymnastiksal foretrækkes frem for dæmpede aulaer.)
Scene:	2 x 4 m på gulv midt for ved langsidevæg
Mørklægning:	Nej tak
Publikum: 	På gulv, evt. måtter, i en halvcirkel foran scene med eleverne
så tæt på som muligt.
Omklædningsrum:

Ja tak

Forplejning: 	Vand, kaffe/te og gerne lidt frugt og brød
Ved ankomst:

Musikerne henvender sig på kontoret for at blive vist til rette,
hvis ikke andet er aftalt

Kontakt til orkester:	Skolens kontaktlærer bedes tage kontakt til orkestret i god
tid inden koncerten for at sikre, at alle aftaler er på plads.
Informér fx om særlige parkerings- og tilkørselsforhold eller
andre særlige forhold ved afvikling af koncerten

KONTAKTPERSON
Katrina Petersen
Mobil: 4054 3910
E-mail: annakat.petersen@gmail.com

EVALUERING
Skolernes evaluering af koncerterne og undervisningsmaterialet er vigtig for
LMS’ videreudvikling af skolekoncertordningen, så derfor opfordrer vi jer til
at evaluere efter hver koncert. Det foregår elektronisk via nettet og tager kun
få minutter. Evalueringsskemaet findes i skolens koncertplan på www.lms.dk.
Brug skolens login for at komme til koncertplanen. Bemærk, at evalueringsskemaet kun kan udfyldes én gang pr. koncert.
I koncertplanen vil I også kunne se musikernes evalueringer af mødet med
jeres elever, lige som musikerne vil kunne se jeres.

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto: Per Morten Abrahamsen

KONCERT

VOKALSELSKABET GLAS
KLASSER
STED
TIDSPUNKT
www.vokalselskabetglas.dk

1. LYN-INTRODUKTION

Musik

2

LEKT

Sådan bruges materialet

PRÆSENTATION VIA ELEVØVELSE OG FOKUS PÅ ET ENKELT MUSIKNUMMER, HERUNDER SANGTEKST OG DANS
Præsentation af gruppen samt et enkelt musiknummer med tilhørende dans. Musiknummeret handler om
officeren hr. Sinklar, som lider et frygteligt nederlag under Kalmarkrigen.

2. LIDT LÆNGERE FORLØB

Musik
Dansk

4

LEKT

1. Til musiklæreren (s. 10)
2. Præsentation med film og quiz (s. 11)
3. Hr. Sinklars vise (s. 13)

NORDISK FOLKEMUSIK, TO MUSIKNUMRE
Aktiviteterne fra ’Den korte version’ suppleres med yderligere to numre, hvor der lægges vægt på tekst og
sang. Der indgår også en lille notationsøvelse. Forud for sangene introduceres nordisk folkemusik som
begreb med forslag til små overvejelser i klassen.
1. Undervisningsmateriale tværfagligt med dansk (s. 15)
2. Nordisk folkemusik (elevark) (s. 17)
3. 2 sange (norsk + svensk) med øvelser (s. 19)

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Undervisningsmateriale
til
MUSIK

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Sangrepertoire (5.–6. klasse)
Eleven kan synge med på
et bredt repertoire af sange
på flere sprog

Eleven har viden om tydelig
tekstudtale og stilart

Spil (3.–4. klasse)
Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb
efter gehør og med støtte af
notation

Fællesdans (5.–6. klasse)
Eleven kan deltage i dans
fra forskellige kulturer

Eleven har viden om dansetraditioner og -trin

Musikoplevelse (3.-4. klasse)
Eleven har viden om enkel
notation og gehør

Eleven kan lytte til levende
fremført musik

Eleven har viden om lytteadfærd ved levende
fremført musik

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
•
•
•
•

Eleverne kan synge fællessang på norsk og svensk.
Eleverne kan danse en enkel færøsk folkedans.
Eleverne kan spille en enkel spillestemme efter indstudering med noder.
Eleverne kan lytte til professionelt fremført musik under hensyntagen til en koncertsituation.

Se evt. side 3 for uddybning af Fælles Mål.
Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Til musiklæreren
KONCERTEN
Vokalselskabet Glas synger folkesange fra Finland, Norge, Sverige, Færøerne og Danmark i nykomponerede a cappella-versioner. Eleverne får indblik i historier, sproglyde og musikalske kendetegn, der binder
de nordiske lande sammen, og som også viser landenes individuelle musikalske særpræg. Eleverne
kommer til at synge sange fra flere af de nordiske lande, lige som de skal lære at danse en færøsk
kædedans. Sangerne i Vokalselskabet Glas bevæger sig rundt i hele rummet under koncerten, synger
blandt eleverne og inviterer ind imellem publikum med ind i koncertens koreografi.

Musikerne
Else Schantz Juutilainen
Katrina Petersen
Maria Kynne
Elisabeth Vik
Kamilla Kovacs
Tine Refsgaard
Musikeksempler til forberedelsen kan downloades fra
gruppens katalogside på www.lms.dk
NB: Læs også ‘Sådan bruges materialet‘ s. 8.
God fornøjelse

OPGAVER / MATERIALE
På de følgende sider er der:
1. Præsentation af de enkelte musikere.
Teksterne er i et letlæseligt sprog – udlever
siderne til eleverne. Der indgår to qr-koder/
links. Første link er til en lille film, som uddyber teksterne. Andet link er til en selvrettende online-quiz, hvor eleverne svarer på
spørgsmål om tekst og film.
2. Lærer + elevark med afsæt i Hr. Sinklar. Udlever elevarket og suppler med lytteøvelse +
fællesdans.
Herefter følger to sange, som evt. kan anvendes tværfagligt med dansk
(læs mere s. 16).

BEMÆRK
Materialet rummer også muligheder for at
inddrage dansklæreren – dette vil øge mulighederne for at kunne arbejde med norsk og
svensk.

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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LMS præsenterer:
Vokalselskabet Glas
Katrina Petersen
Jeg er opvokset i København med en færøsk mor og en dansk far.
Et af mine første møder med den nordiske folkemusik var, da en veninde spillede en CD med
det svenske band ’Enteli’ og sangerinden Lena Willemark. Hvilken kraft og ømhed der var i
denne urstemme. Jeg blev straks fanget ind. Jeg ønskede at synge sådan og øvede i mange
timer for at aflure alle Lenas små tricks med stemmen.
Jeg har også været i Sverige for at lære den ældgamle sangtradition ’kulning’, som bruges, når
man kalder dyrene til sig ude i fjeldet.
I dag ser jeg mig selv som ’folkesanger’, da det er som sådan, at jeg har trænet min stemme.
Det er især det kraftfulde og længselsfulde, den gode historiefortælling og de mange smukke
krøller på melodien, som jeg holder af.
•

Katrina Petersen

Sanger i duoen ‘Nordstemmer’

Nini Julie Bang
Jeg er vokset op på en gård i Jylland. I skolen fik jeg at vide, at jeg sang meget kraftigere end
de andre børn, og jeg har altid elsket at synge. Mine naboer var spillemænd, der ofte holdt
folkemusik-bal i deres runde stue. Som barn spillede jeg på cello, blokfløjte og klarinet. Da
jeg blev 20 år, rejste jeg med tog og bus her fra Danmark hele vejen til det sydlige Sibirien og
Mongoliet, hvor jeg fik undervisning i deres folkesang, som er strubesang. Efter det, boede
jeg i Indien i to år, hvor jeg studerede hos en indisk skuespiller. Da jeg var færdig der, tog jeg
til Polen, hvor jeg arbejdede i mange år som sanger og skuespiller på et teater. Vi rejste over
hele verden og spillede forestillinger, og vi tog til Georgien, Bulgarien, Armenien, Iran, Korsika
og Sardinien for at lære at synge, sådan som de gør der. Nu er jeg hjemme i Danmark igen og
er i gang med at dykke meget længere ned i al den fantastisk spændende folkemusik, vi har
herhjemme.
• Underviser tre kor, spiller forestillinger og koncerter både i Danmark og udlandet og har
udgivet en CD.

Nini Julie Bang

Tine Refsgaard
I mit barndomshjem blev der spillet svenske viser på pladespilleren, og min oldefar var spillemand. Han spillede violin, og jeg har violinen derhjemme. Den spiller min datter på. Da jeg var
studerende på konservatoriet, mødte jeg mange musikere og hørte meget forskellig musik. Jeg
begyndte også selv at spille nordisk musik i et orkester, der hed Morild. Vi spillede blandt andet sange af Carl Nielsen. ‘Tit er jeg glad’ var en af mine favoritter. Efter konservatoriet var jeg
højskolelærer i flere år, og her sang vi masser af salmer og viser fra Højskolesangbogen. Det
er en af de bedste bøger, jeg kender! Når jeg selv skriver musik, kan jeg høre, at den nordiske
musik skinner igennem. Det er fordi, jeg har hørt så meget af det. Da jeg synger på dansk, er
det ikke svært at høre, hvor jeg kommer fra. Men selvom ordene ikke var der, tror jeg alligevel,
man ville kunne høre, at min musik kommer fra Norden.
•

Tine Refsgaard

Sangskriver og har udgivet 3 CD’er på dansk

Fotos: Krestine Havemann
Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Maria Kynne Vennike
Så længe jeg kan huske tilbage, har jeg sunget danske sange og salmer som det mest naturlige i verden. Som ung rejste jeg rundt ude i verden og mødte alle mulige former for musik.
Ude i verden blev det tydeligt for mig, hvad den nordiske tone, lyd og melodi er for noget. Ud
fra alle disse oplevelser kom mine egne sange, og det har haft stor betydning for de ting, som
jeg har lavet siden hen. Da jeg for nogle år siden arbejdede mere i dybden med traditionerne i
den danske, svenske og norske folkemusik, fandt jeg ud af, at der er sammenhæng mellem fx
arabisk musik og folkemusik. Pludselig hang det hele sammen!
• Underviser i sang, kor og sammenspil på Musikhøjskolen på Frederiksberg

Maria Kynne
Vennike

Elisabeth Vik
Jeg er født og opvokset langt, langt oppe i Norge. Så nordligt at der er sol om natten om sommeren og ingen sol, men violette og grønne nordlys på den sorte himmel om vinteren. Da jeg
var lille pige kaldte vi nordlyset for “den grønne drage i skyerne” og den dansede for os, når vi
sang til den. Da jeg var 18 år gammel flyttede jeg til England for at studere musik, og jeg har
rejst meget siden. Jeg har besøgt næsten 100 lande og har boet og arbejdet med musik i New
York, Australien, Indien, Japan, Østrig, og ja, nu også i Danmark. Det som virkelig har fanget
mig i musikken er, at den kan bruges som et sprog. Sangere og musikere kan snakke med
hinanden gennem tonerne, og dele historier og følelser gennem instrumenterne og med alle
som lytter. Og lytteren, ja, dig! - du er den som oplever hvad musikken betyder. Det synes jeg
er spændende!

Elisabeth Vik

• Studerer til Nordic Master of Global Music ved Rytmisk Musikkonservatorium i Århus

Else Schantz Juutilainen
Jeg har altid sunget. Først på bagsædet af mine forældres bil, når vi kørte rundt i Sverige,
Norge og Finland, så på gaden rundt om i Europa, siden i forskellige kor og nu i Glas. Jeg har
også altid rejst meget, og når jeg har rejst, har jeg udvekslet sange med folk - både viser, folkesange og ballader fra hele verden. Deraf udspringer min interesse for folkesange. Ved siden
af mit liv som sanger er jeg teamleder.
• Teamleder i virksomheden Væksthuset

Else Schantz
Juultilainen

Film og quiz
BEMÆRK
Brug din QRscanner på telefonen eller indtast
kort-linkene (skriv
ikke www foran).

Se en kort Video (1.46), hvor Vokalselskabet Glas
præsenterer sig selv.

Løs en lille quiz.
kortlink.dk/kgms

kortlink.dk/kgm9

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Sinklars Vise
Visen om hr. Sinklar er et eksempel på en norsk vise, som også er blevet fortolket i andre nordiske lande. Visen
findes i flere variationer og med forskellige melodier. I denne sammenhæng fokuseres på en færøsk tilgang, fordi
den her findes både som indspilning og som dans. Folkemusik og viser kan have mange forskellige iklædninger!
Visen indgår i koncerten, hvor eleverne lærer omkvædet og danser til.
Kort om visen:
Vi er tilbage i 1612 i Kalmarkrigen, hvor Kong Christian
4. var i krig mod Sverige. Den svenske konge var gammel og havde lejet et kompagni af skotske soldater,
som skulle kæmpe mod Danmark og Norge. Dengang
var Norge under den danske konge. De skotske lejesoldater blev ledet af oberst Sinklar. Men de nåede aldrig
frem, for de blev overfaldet og nedkæmpet af norske
bønder undervejs. De norske bønder lod kun 18 mænd
overleve, som de sendte til København.
Slaget hjalp til, at Danmark og Norge vandt Kalmarkrigen over Sverige. Siden hen blev det dyrt, for den
gamle konges søn tilgav aldrig Danmark, og da han
nogle år senere blev konge, var han en klar modstander
af Christian 4. i Danmark.

Hr. Sinklars skotske styrker går i land ved Isfjorden i Romsdalen på vej
til Sverige for at slutte sig til de svenske soldater. Marchen omtales
ofte som ’Skottetoget’.

Visen har oprindelig 19 vers, så elevarket udgør en
forkortet version.

Lad eleverne lytte til visen (elevark), og samtal
med eleverne om visens indhold. Lad herefter
eleverne lave deres egen genfortælling af historien med afsæt i visens tekst.

Når eleverne kender visen, så prøv at danse til
den. Tag afsæt i følgende indspilning med færøske folkedansere, og dans sammen med dem
ved at vise dansen på projektor eller lign.
Dansen er meget enkel. Opstilling i en lang
række. 2 skridt til venstre og 1 skridt til højre –
men sørg for at holde rytmen!
http://kortlink.dk/kdc8

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Kalmarkrigen og hr. Sinklar
Lyt til færingernes måde at synge en gammel folkevise på. Brug QR-scanneren på din mobil eller youtube-linket:

https://www.youtube.com/watch?v=0I1geB7U5VI
1. Hr. Sinklar drog over Salten hav,
mod Norrig hans kurs monne stande;
blandt Gudbrands klipper han fandt sin grav,
der vanked så blodig en pande.
Vel op før dag
de kommer vel over den hede.
2. Ved Romsdals kyster han styred i land,
erklærede sig for en fjende;
ham fulgte efter fjorten hundrede mand,
som alle havde ondt i sinde.
Omkvæd
3. De skændte og brændte, hvor de drog frem,
al folkeret monne de krænke;
oldingens afmagt rørte ej dem,
de spotted den grædende enke.
Omkvæd
4. „Soldaten er ude på kongens tog,
vi må selv landet forsvare;
forbandet være det niddingsdrog,
som nu sit blod vil spare.“
Omkvæd

De skotske lejesoldater nedkæmpes af norske bønder d. 26.august
1612 i slaget ved Kringen syd for Otta.

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

5. De bønder af Våge, Lesje og Lom
med skarpe økser på nakke
i Bredebøjgd tilsammen kom,
med skotten vilde de snakke.
Omkvæd
6. Tæt under lide der løber en sti,
som man mon kringen kalde;
Lågen skynder sig der forbi;
i den skal Fjenderne falde.
Omkvæd
7. Med døde kroppe blev kringen strø´d
de ravne fik nok at æde, det ungdomsblod, som der udflød,
de skotske piger begræde.
Omkvæd
8. End knejser en støtte på samme sted,
som Norriges uvenner mon true.
Ve hver en nordmand, som ej bliver hed,
så tit hans øjne den skue!
Vel op før dag
de kommer vel over den hede.

«Støtte ved veien som viser George Sinclairs grav»
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Undervisningsmateriale
tværfagligt med
DANSK og MUSIK

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Sprog og kultur
Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster

Eleven har viden om norsk
og svensk sprog og kultur

EKSEMPEL PÅ LÆRINGSMÅL
• Eleverne kan forstå enkle sangtekster på norsk og svensk.

Se evt. side 3-4 for uddybning af Fælles Mål.
Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
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Til dansklæreren + musiklæreren
Følgende sider henvender sig både til musik- og dansklæreren. I dansk handler det om at kunne forstå forskellige
svenske og norske tekster. Her er der mulighed for at inddrage to relevante sangtekster. Samarbejd om at nå igennem øvelserne.

INTRODUKTION TIL ØVELSERNE
Nordisk folkemusik
Teksten kan udleveres til eleverne og danner
afsæt for at forstå koncertens identitet. Brug
teksten som oplæg til en lille samtale om,
hvad eleverne egentlig forstår ved folkemusik.
I kveld er eg glad
’I kveld er eg glad’ er en gammel norsk vise
på nynorsk.

OPGAVER / MATERIALE
På de følgende sider er der:
1. Nordisk folkemusik (Elevark) baggrundsviden i forhold
til koncerten og de efterfølgende to sangtekster.
2. Notationsøvelse til ’I kveld er eg glad’ (Elevark)
3. ’I kveld er eg glad’ (Elevark)
4. Spillestemme til ’I kveld er eg glad’ (Elevark)
5. ’En midsommarafton’ (Elevark)

Start med at udlevere en lille nodeøvelse,
hvor eleverne arbejder med at skille teksten
ad og sætte den under nodelinjen (s. 19).
Udlever herefter sangen med den danske oversættelse og lær eleverne sangen (s. 20). Sangen kan evt. høres på
http://kortlink.dk/kbp6 Prøv at lægge mærke til, hvordan der rulles på fx ’bra’.
Suppler evt. sangen med xylofoner og/eller blokfløjter ved at inddrage en lille spillestemme. Skift mellem spilledel og syngevers. Spilledelen passer til akkorderne i de første 4 takter af verset. Spilledelen spilles hver gang to
gange (s. 21).
En midsommarafton
’En midsommarafton’ er en gammel svensk folkevise, der handler om en drukneulykke. Melodi og tekst har karakter af en salme.
Udlever den svenske tekst til eleverne og lad dem lytte til Vokalselskabet Glas’ version af nummeret. Samtal med
eleverne om, hvad teksten handler om. Kan eleverne mon udlede dele af den dramatiske handling ved bare at
lytte til melodien og støtte sig til den svenske tekst og dens gloser? Er der sammenhæng mellem melodi og handling i teksten? Lad eleverne forklare. Oversæt om nødvendigt teksten for eleverne.
I folkemusikken skabes ikke en sørgelig stemning pga. teksterne – de melankolske melodier har tværtimod hjulpet
mennesker, så de har kunnet udtrykke og bære livets mere vanskelige oplevelser. Hvorledes udtrykker vi disse ting
i dag?
I de fællessange, som stadig bliver brugt i Danmark, er der ikke så mange tilbage, hvor det går ’galt’. Vi vil helst
synge om ’hyggelige ting’. Men tidligere har vi også haft flere af sådanne kendte sørgelige viser og tekster på
dansk. Mange skoleelever har tidligere sunget (og grædt) over fx ’I en sal på hospitalet’. Overvej, om det giver mening at afspille den som reference-tekst. Den er indspillet af fx Alberte, men findes også i en musicalversion her:
http://kortlink.dk/kdem En mulig sammenligning kan også være eventyret om ’Den lille pige med svovlstikkerne’.

Vokalselskabet Glas: Nordisk a Capella
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

MUSIK - DANSK

16

EL E V
ARK

Nordisk folkemusik
Folkemusik er altid et spejl af det folk, som dyrker musikken. Folkemusik har eksisteret i en eller anden form i flere
tusinde år. Faktisk har man slet ikke kendskab til et folk, som har levet uden at udtrykke sig i musik på en eller
anden måde. Gennem musikken kan man fornemme kulturens sprog og historie. Sådan er det også med nordisk
folkemusik.
Et kendetegn ved den nordiske folkemusik er selve melodien. En melodi er ikke bare
et spørgsmål om toner. Ofte gør man noget ved den, når man synger – man kan
sige, at man udsmykker melodien ved at tilføre den et særligt præg. Når folk har
gjort det i generationer, bliver syngemåden en naturlig del af melodiens klang.
Melodierne i den nordiske folkemusik er ofte særlig lyriske. Det betyder, at melodierne virker lyse og lette. Normalt forbinder vi det lyse og lette med dur og
det mørke og tunge med mol, men så enkelt er det ikke altid i folkemusik. En
melodi kan godt være lyrisk, selvom den spilles i mol. Det er fordi, folkemusikken ofte består af andre tonearter end det, vi kalder for dur og mol.
Melodiernes klang har også meget med sprog at gøre. Ethvert sprog
har en form for tone, som går igen i musikken. Det er også derfor,
at man ofte kan kende et sprog og måske efterligne det, selvom
man ikke taler det. I Vokalselskabet Glas kommer medlemmerne fra forskellige nordiske lande. Ved at blande de nordiske
sprog i deres musik, rammer de en slags fælles nordisk
folkemusik. Når du lytter til nordisk folkemusik, så prøv
at lægge mærke til den måde, som melodierne synges på.
Selvom folkemusik ofte vidner om et særligt folk eller område, så er der alligevel
plads til at gøre musikken til sin
egen. Man siger, at musikken
kan fortolkes. Det betyder, at
den samme sang kan spilles og synges på forskellige
måder. Det er på den måde,
at folkemusik altid følger med
tiden. Den er aldrig gammeldags, men har bare en meget lang historie. Kender du
sange, som er særlig danske?
Hvis du skulle præsentere en
udlænding for typiske danske
sange, som vidner om dansk
kultur og historie, hvad ville du
så vælge?
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Når du lytter til sangen på Youtube, så sæt en streg under de stavelser, som der ’rulles’ på.
(Videoen findes på kortlink.dk/kbp6 ).

I kveld er eg glad, rett no skal eg stad og dansa bra med guten min.
Når fela læter eg inkje græter; så frisk i sinn.
Til otta grå skal spelmann leika og dansen gå.

Her ser du melodien til ’I kveld er eg glad’ på noder. Men noget af teksten mangler! Skriv den manglende tekst under noderne, så der er
præcis én stavelse under hver node. Vær opmærksom på bindebuerne – her skal du ikke skrive noget under den node, som bindebuen
fører hen til (se fx ’glad,’). Start med at skrive med en let blyant, så du evt. kan viske ud undervejs.

EL E V
ARK

EL E V
ARK

I kveld er eg glad

Så kom då Mari og vesle Kari og vene Olav snøgg dykk stad;
Alt maten ryker og bogen stryker og det er bra.
Til otta grå, skal spelmann leika og dansen gå.

HVAD BETYDER MON FØLGENDE
NORSKE ORD?
Find ud af det ved at sammenligne versene
med den danske oversættelse.
kveld

=

fela

=

otta

=

vene

=

bogen =
bra

=

PÅ DANSK BETYDER TEKSTEN
I aften er jeg glad, lige nu skal jeg afsted og
danse med min kæreste.
Når violinen spiller, græder jeg ikke,
men er i godt humør.
Til den tidlige morgen skal spillemanden spille,
og vi skal danse.
Kom Mari og lille Kari og pæne Olav,
skynd jer afsted.
Al maden damper, og violinbuen spiller,
og det er godt.
Til den tidlige morgen skal spillemanden spille,
og vi skal danse.

Hvilke gamle danske sange kender du, som
er helt enkle og lette at synge (måske også
danse)?
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VAR
K

Spillestemme

I kveld er eg glad

EL E
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En midsommarafton

EL E V
ARK

efter Dansar Edvard Jonsson - Malung/Dalarna

En midsommarafton
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Upptecknad av Mats Edén 2014
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En midsommarafton den aldrig jag förglömmer
//: om än jag bleve gamlare än mossa på trä ://
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GLOSER

Text:
mossa
= mos
För när jag står och ser hur vattnet far förbi
midsommarafton
förglömmer
tycker
= synes
//: jag tycker jag hör lillaEn
vännen,
han ropar därutiden
:// aldrig jag
vännen
= den
//: om än jag bleve gamlare än mossa på trä
:// lille ven

drogo
= trækker
notar
= vod
hur vattnet
far förbi
krokar
= kroge
//: jag tycker jag hör lilla vännen,återfå
han ropar= däruti
://
få tilbage
Nu får jag er flickor lära, I som ogifte äre,
flickor
= piger
//: behållen eder ärekrans intill er bröllopsdag ://
ogifte
= ugift
Där drogo dom notar, där smidde dom krokar
äre
= er
men
allt ord
det var förgäves att återfå
sin vän ://
Nu får jag fatta mod och//:
följa
Syraks
ärekrans = brudekrans
//: den döde gråter ej mera, han är kommen uti ro ://
er
= din
Syraks äre,= Siraks bog (fra de apokryfe skrifter)
Nu får jag er flickor lära, I som ogiften
Där drogo dom notar, där smidde dom krokar
//: men allt det var förgäves
sin vän
:// ser
För att
näråterfå
jag står
och

//: behållen eder ärekrans intill er bröllopsdag ://

Prøv at genfortælle teksten med egne ord.

Nu får jag fatta mod och följa Syraks ord
//: den döde gråter ej mera, han är kommen uti ro ://

Visan är hämtad från CD'n Sångarportätt - Dansar Edvard Jonsson, Malung.
Utgiven av Svenskt Visarkiv. SMSCD 002. Inspelningen av En midsommarafton gjordes av
Hugo Gustavsson 1966.
Visan handlar om en drunkningsolycka.
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