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Hjärtats nyckel heter sång är namnet på en av Evert Taubes vissamlingar.
Det är en mycket välfunnen titel. Få saker kan som sång och musik väcka
känslor och skapa gemenskap.
Med hjälp av välbekanta sånger kan vi sprida glädje och väcka minnen.

Ofta kan vi också nå människor som det är svårt att få kontakt med
på annat sätt.Inte minst bland dementa finns det många som kan ha
stor glädje av att träffas och sjunga välbekanta visor tillsammans.
Frågan är om det inte finns en reservnyckel till hjärnan också på samma nyckelknippa?

Eftersom musiken har en förunderlig förmåga att ta sig förbi människors sociala pansar
träffar vi också många direkt i hjärtat med våra sånger. Det medför ett stort ansvar för
oss som sjunger och spelar.
Vi måste vara noga med attta hänsyn och respektera andras känslor och värderingar.

Vi sjunger med varandra - inte för andra. Man skulle också kunna säga att sången
träffar människors hjärtan och inte i första hand öronen. Det kan vara ganska skönt
eftersom huvudsaken då inte är hur vi sjunger - utan att vi sjunger tillsammans!

Välkommen till Musiknavet!
Musiknavet är ett försök till utveckling av den musikaliska verksamheten.
Tanken är att skapa en mötesplats för musikintresserade människor både inom
och utanför äldreomsorgen. Här kan vi dela med oss av våra egna erfarenheter
och ta del av andras.
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Varför kan gamla människor så många sånger
utantill? Beror det på skolan? Vilken musik kom-

mer vi själva att minnas när vi blivit gamla?
Vem vet? Inte du.
Vem vet? Inte jag...

Barndomens musik
- vårt musikarv
Det verkar som om den musik vi
minns bäst närvi blir riktigt gamla
är de sånger vi hörde i barndo-
men och i skolan. Den här musi-
ken valde vi inte själva. Det var
föräldrar, lärare och andra vuxna
som bestämde över vår musik-
värld. Därför kan man säga att
det här är vårt musikarv - den
del av vår sångskatt som vi har
gemensam med vår
föräldrageneration.

Ungdomsåren
- nu väljer vi själva
Ungdomsårens musik intar en särställning i vårt musi-
kaliska minne. Det är nu de allra flesta aktivt börjar
välja sin musik. Just den här musiken vi mötte i ungdo-
men är en viktig del av vår personlighet. Det känns
som om det är vår egen musik - även om vi vet att vi
delar den med många andra som råkade vara unga just
när vi själva var det! När var Du själv ung?

Ung på 20-talet
De som är födda runt 1910 är ca 95 år i år. De gick i
sexårig folkskola och fick lära sig både psalmverser
och andra sånger utantill.
De var ungefär 15 år gamla
när Sveriges Radio började
sina utsändningar.
Under 1920-talet var Ernst
Rolf den store revykungen i
Sverige. Andra namn på al-
las läppar var Karl Gerhard
och S-O Sandberg.

Ung på 30-talet
De som är födda 1920 är fyller 85 år i år. De tillhör en
generation som gick i skolan i slutet av 20-talet och
början av 30-talet. Skolan förändrades inte särskilt
mycket under de här åren Det
är fortfarande utantill-läxor
och tragglandet med psalm-
verser som gäller.
Men populärmusiken då? Ja,
1935 fyller den här genera-
tionen femton år. Ernst Rolf-
epoken är över, men nya ar-
tister lyser nu upp schlager-
himlen; Edvard Persson,
Ulla Billquist, Harry Brandelius och Lasse Dahlquist.

Ung på 40-talet
Det andra världskriget slutade i maj 1945. De som var
födda 1930 fyllde 15 år just det här fredsåret. Nästan alla
utländska melodier som når Sverige får en svensk text. Få

svenskar får lära sig engelska i sko-
lan. Povel Ramels KnäppUpp-revyer,
Alice Babs, Ulf Peder Olrog och
Evert Taube sätter sin prägel på det
här decenniet.

Ung på 50-talet
Så flyttar vi fram 10 år till! De som
föddes 1940 fyllde 15 år 1955. Nu
har skoltiden förlängts. De flesta går
8 eller 9 år i skolan. Fortfarande får
många skolbarn lära sig både dikter,
psalmer och andra sånger utantill.
Gösta ”Snoddas” Nordgren och
Owe Thörnquist slår igenom via ra-
dio och grammofon. Och så förstås:
Elvis Presley!

Ung på 60-talet
Är du född 1950? Då var du 15 år när Cornelis Vreeswijk
sjöng I natt jag drömde tillsammans med Ann-Louise
Hansson och Fred Åkerström. Under 60-talet upplever vi
en visvåg och många sjunger svenska texter. Från Eng-
land kommer det nya popimpulser: The Beatles!

Ung på 70-talet
De som är födda 1960 kan knappast ha undgått att höra
ABBAsjunga Waterloo.Alla kan säkert Här kommer Pippi
Långstrump och Idas sommarvisa, eller hur? Förskolor
och daghem börjar nu ta över en del av det musikansvar
som skolan tidigare haft.Det här är en tid när få engelska
texter översätts. Dessutom börjar många svenska textför-
fattare skriva sångtexter på engelska.

Ung på 80-talet
Om du föddes 1970 var du 13 år när Carola vann schlager-
festivalen med Främling. Plötsligt var Sverige fullt av små-
Carolor som mimade framför spegeln med en hårborste
som mikrofon.

Ung på 90-talet
1994 slog Lisa Ekdahl igenom
med dunder och brak. Hennes
Vem vet spelades på alla radio-
kanaler som fanns.

Ung i år...
Nu har vi redan kommit en bit
in på 2000-talet. Generationer
kommer och går... Vad kommer
de nya generationernas ung-
domar att bära med sig för
musikskatt? Kommer Evert Taubes visor att sjungas 2075?
Sjungs Idas sommarvisa och Den blomstertid nu kom-
mer vid skolavslutningarna?
Ja, vem vet?

Alice Babs
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Musik att minnas



Musik och minnet
Musik att minnas bygger på tanken att våra liv är kopplade till musik
i olika skeden.
Barndomen, skolan, ungdomen, vuxenlivet - var tid har sin egen musik.
- Vilken musik då?
- Ja, det beror på när vi är födda!

Elna, som föddes på 20-talet har vuxit upp med
Ulla Billquist, Evert Taube och Harry Brandelius.
I skolan fick hon lära sig psalmer verser utantill.
Hon fick också sjunga Litet bo jag sätta vill
och I sommarens soliga dagar.

Birgitta, som är född på 40-talet lyssnade säkert
på Elvis Presley och The Beatles. Hon fick lära
sig Du gamla, du fria utantill i skolan och kanske
några psalmverser också.

Anneli, som är född på 60-talet gillar säkert
Ted Gärdestad och Cornelis Vreeswijk.
Hon kan Idas sommarvisa utantill,
i alla fall första versen.

Alla människor påverkas av musik.
Med hjälp av sång och musik kan vi sprida
glädje och skapa många trevliga stunder.
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Personliga minnen
Sång och musik väcker både sinnen och minnen. Musik aktiverar våra minnesbanor på ett
varsamt sätt, utan att vara påträngande. Ofta väcker sångerna minnen från andra perioder
i vårt liv. För många är det glada minnen från en aktiv tid i gemenskap med andra.

Utöver alla våra personliga minnen har vi
också minnen vi delar med tusentals männis-
kor som vi aldrig har träffat.
Det kan vara stora världshändelser, film-
stjärnor, bruksföremål eller sånger.

Det kan också vara radioprogram som
Frukostklubben med Sigge Fürst, Hylands
hörna på TV, eller varför inte Allsång på
Skansen?

Till stor del är dessa kollektiva minnen
generationsbundna.

Kollektiva minnen

Ps Finns det någon som vill byta två olika Pat Boone mot en Gina Lollobrigida, där inte Tony Curtis är med?
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Ibland kan också personliga minnen, som vi helst vill behålla för oss själva, väckas till liv.
Därför är det viktigt att vi nalkas människor och de minnen som musiken väcker med ödmjuk-
het och respekt. Vi som arbetar i nära kontakt med andra människor vet att många gärna delar
med sig av sina personliga minnen. Andra föredrar att behålla det mesta för sig själva.



Hur lär vi oss sånger?

Under tidiga barnaår är vi helt och hållet utlämnade till den omgivning
vi råkar ha hamnat i.
Vår musik kan komma att bli schlager, Taube, snapsvisor eller psalmer.
Det sker helt slumpartat och beror på föräldrars och släktingars musiksmak.

Vi får vi ta vad vi får helt enkelt, det är vårt kulturarv!

Det blir inte mycket bättre i skolan!
Nu är det riksdag, regering och lärare som bestämmer
vad vi ska sjunga. Det dröjer många år innan vi får tillfälle
att välja den musik vi själva är intresserade av.

Vishäften från Svenska Visförlaget,
Nordiska Musikförlaget och Konsum.

Så här kan det se ut när kulturarvet förmedlas.
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En människas liv kan liknas vid en löks tillväxt.
Från att ha varit ett litet frö lägger löken lager
på lager under sin växtperiod.
På samma sätt lägger vi människor lager på lager
av kunskaper och erfarenheter kring vår ärvda kärna.

Så bygger vi upp en egen personlighet med våra egna
unika minnen och hågkomster.

När vi blir gamla och glömska tappar vi först bort det senast inlärda.
Likt en lök skalas sedan lager på lager av.
Speciellt gäller det den som blivit dement.
Tidiga minnen från ungdomen och barndomen sitter kvar länge.

Lökteorin

Vårt musikaliska minne

Det musikaliska minnet tycks ha fått en speciell plats i våra hjärnor.
Vi glömmer inte de sånger och melodier vi lärde oss när vi var små.
Sångerna blir ofta också bärare av andra minnen, som annars ligger
undangömda utom räckhåll för oss.

... och än slank han ner i diket!
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Att ordna en sångstund
Det är roligt att sjunga och lyssna på musik tillsammans!
Sång och musik öppnar hjärtan, sprider glädje och skapar
gemenskap. Musiken väcker både sinnen och minnen,
utan att vara påträngande

Särskilt roligt är det att sjunga sånger som ligger hjärtat nära.
Vi har alla vår egen sångskatt, men vi har också många sånger
gemensamma med tusentals generationskamrater över hela
landet.

Från ”På kvällskvisten” - Lennart Kjellgren

Under sångstunden träffas vi i en liten grupp på 6-10 personer
och sjunger gamla kända sånger. Var och en deltar efter sina
förutsättningar – Du väljer själv om Du vill lyssna eller sjunga med.

Vi samlas runt ett bord, så att alla kan se varandra och höra bra.
Eftersom vi ändå sitter till bords kan det vara gott med en kopp
kaffe eller ett glas saft efter en stund.
Med pausen inräknad brukar sångstunden vara ca 1 timme.

Det här behöver vi…

deltagare som är intresserade av en musikstund

i varandras sällskap.

en sammanhållande kraft med särskilt ansvar för

sångstunderna.

sånghäften, band, CD-skivor, musikfrågesporter m.m.
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Desto ”sämre” deltagarnas själsförmögenheter är, desto tätare
måste vi sitta i gruppen. Allt för att kunna behålla kontakten!
Ibland känns det som om de nödvändiga avstånden skulle gå
att mäta upp med en tumstock.

På ett demensboende där deltagarna har sjunkit djupt in i sin
sjukdom kan vi alltså inte vara så många i gruppen.
Då blir avstånden för stora och vi riskerar att förlora kontakten
med dem som kanske är i störst behov av stimulans.

På en dagcentral eller i en ”pigg” grupp kan vi kosta på oss
att vara några fler och därmed sitta lite glesare.

Bordsplacering

Det verkar kanske lite konstigt att diskutera bordsplacering
när det gäller en sångstund på ett äldreboende.
Men faktum är att både bordets storlek och placeringen
runt det kan ha en avgörande betydelse för hur vi lyckas
med sångstunden.

Den som hör
dåligt placeras
närmast

Ledare, som
spelar och sjunger
eller sköter
bandspelare m.m.

Orolig deltagare,
som själv väljer
när hon vill
komma och gå

Personal, som stöder,
uppmuntrar, lugnar,
torkar, väcker,

föreslår m.m.

(allt efter behov)

Kaffe eller saft
och kakor som
plockas fram
efter en stund

Avstängd
diskmaskin

Det är bra med en avgränsad
lokal, så att gruppen inte stör
eller störs av andra!

Ögonkontakt!
Så korta avstånd
som möjligt!
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Allmänt bemötande
De flesta som bor på våra äldreboenden är en bra bit över 80 år.
Många närmar sig hundra eller har till och med redan fyllt!
De har ett helt liv bakom sig, vart och ett unikt på sitt sätt.

Gemensamt för oss alla är att vi innerst inne också är små flickor
och pojkar. Vi är samtidigt också skolbarn, ungdomar och föräldrar.
Var och en bär vi på en egen livshistoria.

Så hur gör vi då när vi träffar
alla dessa unga flickor som
i dag är förklädda till gamla
gummor, men innerst inne
inte är en dag över 20?

Hur bemöter vi alla gamla gubbar,
som fortfarande i många stycken
fortfarande är ynglingar?

Det bästa sättet att är (förstås) att bemöta alla på samma sätt
som Du själv vill bli bemött på; respektfullt, artigt och vänligt!
Allt vad Ni vill att människor skolen göra Er, det skall Ni också göra dem.
Och icke att förglömma: Ett glatt humör är mer än pengar!
Själv brukar jag börja sångstunden med att ta alla i hand och hälsa goddag!
Sedan brukar det mesta lösa sig självt när vi börjar sjunga. Det beror helt
enkelt på att: Det ordnar sig alltid, om man tar´t som det kommer!
Det finns minst en sång för varje tillfälle - ibland är det en refräng,
ibland en psalm och ibland är det en snapsvisa!

Sångerna skapar också sina egna stämningar. Det är ju inte så konstigt!
Det är klart att deltagarna ser annorlunda ut när Du just har slutat sjunga
Blott en dag jämfört med om Du sjungit Johan på Snippen!
Snart lär Du dig läsa gruppens känslor och kan styra sångstunden med glada,
lugna eller taktfasta låtar.Allt efter behov och för att göra sångstunden trevlig
för alla.Ta också gärna upp önskesånger från deltagarna om Du kan.
Om Du inte kan den - försök hitta sången till nästa gång!
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Så voro de då beståndande,
dessa tre: Tron, hoppet och
kärleken,men störst bland
dem är kärleken.
Källa: Bibeln

Ordet amatör kommer från amare,
som betyder älska.Att vara amatör
på att sjunga och spela tillsammans
med andra är många gånger minst
lika bra som att vara proffs!
Källa: Tage Danielsson



Till Dig som ska leda sångstunden!
Vi tänker oss att Du har samlat en grupp människor som tycker det är roligt att sjunga.
Ni sitter runt ett bord i ett rum där Ni kan vara för Er själva en stund.
Rummet är vädrat och kaffet står färdigt på en bänk bredvid. Ni har placerat Er
så att alla kan se och höra varandra så bra som möjligt.
Vad händer nu?

Det finns inga regler! Gör sångstunden så kort eller lång
som Du tycker passar för dagen. Ibland är det lagom
med en timme - ibland kanske det känns för långt.
Du märker när deltagarna börjar bli trötta och okoncentrerade.

Ge inte upp om det känns motigt ibland! Försök igen!
Nästa gång har alla sovit gott, rummet är ordentligt vädrat,
diskmaskinen avstängd och solen skiner.

I början kan ledarrollen kännas både ovan och obekväm.
Men att vara ledare betyder ju inte att Du med hugg och
slag ska få andra att lyda! Det är snarare tvärtom faktiskt.
Som ledare gör Du ditt bästa för att Du och deltagarna i
gruppen ska få en trevlig stund tillsammans.

Det är ungefär som att ha gäster hemma.
Då försöker vi se till att alla trivs och vi är
lyhörda för våra gästers signaler och önskemål.

Tro på Dig själv och den glädje Du förmedlar genom musiken.
Du duger!

Du behöver inte kunna allt bara för att Du leder en sångstund.
Ställ inte för stora krav på Dig själv. Ingen orkar med en felfri
människa!

Unna Dig lyxen att komma av Dig eller göra fel ibland.
Ofta kommer Du då att få hjälp av deltagare som dessutom
tycker det är roligt att kunna hjälpa till.

Följ Din känsla!

Våga göra fel!

Lita på deltagarna!

Ledarrollen
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Runt Dig sitter människor som levt länge. De har erfarenheter och minnen från en tid
när Du själv inte ens var född. De har också hundratals texter och melodier i huvudet.

Flera sånger och psalmer har de fått lära sig utantill i skolan.Andra melodier har de
sjungit eller dansat till i sin ungdom.Med lite hjälp från Dig kommer de att få tillfälle
att sjunga sånger som de inte har fått höra på åratal.



Ungdomar på vift. Idag bor de kanske
på ett ålderdomshem nära Dig?

Ofta går det bra att sjunga tillsammans utan texthäften.
Om vi siktar in oss på korta sånger och kända refränger
klarar vi av förvånansvärt mycket tillsammans.
Vi kan mycket mer än vi själva tror!

Någonstans i bakhuvudet har vi både texter och melodier lagrade.
Bäst kommer vi ihåg sångerna från barndomen och ungdomen.
Det märker vi när vi får hjälp av någon som sjunger gamla kända
sånger. Vi kan ju egentligen det mesta själva!

Med lite stöd här och där i texten kan vi sjunga med i många,
många sånger.
- Vad vi kan!!! är ett vanligt utrop efter en stunds sjungande.

Vad ska vi sjunga?
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På de närmaste sidorna hittar Du titlarna på mer än 400 sånger
som sjungits mycket i Sverige under 1900-talets första decennier.
Se om Du hittar något Du tror kan passa för just ”Din grupp”!

Personalens arbete både före och under sångstunden är ofta
helt avgörande för hur bra det kommer att gå för gruppen.

Innan sångstunden har det jobbats hårt med att samla alla
deltagare. De flesta vill förhoppningsvis vara med - men någon
kanske måste motiveras, en annan väckas o.s.v. Hur som helst:
Du kommer till ett dukat bord där stämningenredan är skapad
och mycket av arbetet redan är gjort av personalen.

Under sångstunden får gruppens deltagare hjälp med:
hörapparater, näsdukar, vänliga kommentarer, förslag
på sånger, toalettbesök och framför allt: ett intresse av
att göra sångstunden värdefull för alla som är med!

Efter sångstunden får deltagarna hjälp med att ta sig tillbaka
till sitt rum eller till matsalen omdet är lunchdags.
Kanske trallas det då på någon av de sånger ni sjungit tillsammans?

Att gruppens deltagare är glada och nöjda är förstås viktigast.
Själv är Du också en viktig person under sångstunden.
Personalens positiva inställningtill sångstunden kan Du inte vara utan.

Personalen



Vår gemensamma sångskatt
Vad kan vi sjunga tillsammans utan texthäften?
Är det bara Helan går, Ja må han leva och Små grodorna?

Nej, faktum är att de flesta som är över 60 år kan hundratals
sånger utantill. Det gäller förstås inte hela sångerna!
Ofta kan vi bara första versen, ibland kan vi bara refrängen.
Då och då kan vi några ord här och där.

Jag minns den ljuva tiden
Tryggare kan ingen vara
Vem kan segla förutan vind
När vi sitta i vår bänk
Kom, min lilla
Morgonsolen redan strålar
Din klara sol
Morgon mellan fjällen
Härlig är jorden
Den signade dag
Bred dina vida vingar
Du gamla, du fria
Ack,Värmeland du sköna
Kungssången
Sommarvandring
(Röda stugor tåga vi förbi)
Ute blåser sommarvind
I villande skogen
Trollmors vaggsång
Säg mig, du lilla fågel
Litet bo jag sätta vill
Kom, hör min vackra visa
Plocka vill jag skogsviol
Hösten är kommen
Långt bort i skogen
Å jänta å ja
Majas visa
Lasse liten

Har du sett herr Kantarell?
Kungens lilla piga
Vart ska du gå min lilla flicka
Längtan till landet (Vintern ra...)
Nu grönskar det

Den första gång jag såg dig
Här är gudagott att vara
Mors lilla Olle
Bä, bä vita lamm
Blåsippor
Fjäriln vingad
I denna ljuva sommartid
Den blomstertid nu kommer
Du mörka gran
Ack, nu är det vinter!
Staffan stalledräng
Sancta Lucia
Nu tändas tusen juleljus
Stilla natt
När juldagsmorgon glimmar
Ett barn är fött på denna dag
Tomtarnas julnatt
Vid Färjestaden
Per Spelman
Videvisan
Vårvindar friska
Alla fåglar kommit re´n
Hör hur västanvinden susar
Tre trallande jäntor
Spel-Olles gånglåt
Vi gå över daggstänkta berg
I sommarens soliga dagar
Uti vår hage

Skolsånger
Alla har vi minnen från skoltiden.
Vi minns vår första fröken, vad vi lekte på rasterna och vilka ämnen
vi tyckte bäst (och sämst) om. Många sånger har också fastnat i minnet
fast åren har gått.
Här är ett urval sånger som sjungits i våra skolor under många år:

Min far, han har...
Kalle P.
Du ska få min gamla kortlek när jag dör
Vi lossa sand
Tjabo rallare
Kiss i sängen och ha det bra
Under Paris broar
Ingeborg på pottan satt

På rasterna sjöngs det andra sånger:
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På de närmast följande sidorna hittar Du många sånger
som de flesta kan sjunga med i utan att behöva texthäften.
Det är skolsånger, sång- och danslekar, folkvisor, skillingtryck
och schlager från flera decennier.



Sång- och danslekar

Anders han var en hurtiger dräng
Aspelöv och lindelöv
Björnen sover
Bro bro breja
Dacka, dacka rävaskall
Denna ringen den ska vandra
Det brinner en eld
Domaredansen
Du tycker du är vacker
Flickorna de små
Hej tomtegubbar
Hoppe hoppe hare
Höga berg och djupa dalar
I dalaskog
I ett hus vid skogens slut
Imse vimse spindel

Morsgrisar är vi allihopa
Nu ha vi ljus
Nu ska vi skörda linet
Nu är det jul igen
Och jungfrun hon går i dansen
Opp och hoppa stå ej och dra dej!
Prästens lilla kråka
Ritsch ratsch filibombombom
Räven raskar över isen
Sju vackra flickor i en ring
Skära havre
Små fåglarna i skogen
Små grodorna
Så gå vi runt om ett enerissnår
Tjuv och tjuv det ska du heta
Tre små gummor
Törnrosa

Är det någon som kan Små grodorna utantill? Många av oss kan väl
också Bro, bro breja, Tre små gummor och Vi äro musikanter?

Jag gick mig ut en afton
Jag satte glasögon på min näsa
Julpolska
Karusellen
Klara solen
Kom lilla flicka, valsa me´ mej
Känner du Lotta, min vän?
Lunka på
Min hatt den har tre kanter
Udden står och sover
Uppå källarbacken
Vi ska ställa till en roliger dans
Vi komma ifrån Ria-ra
Vi äro musikanter
Viljen I veta
Väva vadmal
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Bonden och kråkan
Glädjens blomster
Gåsa,gåsa klinga
Herrarna i hagen
Igelkottaskinnet
Jag vet en dejlig rosa
Jag unnar dig ändå allt gott
Kristallen den fina
Limu, limu lima
Liten Karin
O, tysta ensamhet
Och jungfrun gick åt killan
Om dagen vid mitt arbete
Om sommaren sköna
Till Österland
Tänker du att jag förlorader är
Älvsborgsvisan

Folkvisor och skillingtryck

Adjö, farväl för sista gång
Alpens ros
Drinkarflickans död
Elvira Madigan
I en sal på lasarettet
I låga ryttartorpet
Karlsborgsvisan
Lejonbruden
Lilla vackraAnna
Lincolnvisan
Nu ä de sommar
När månen vandrar
Sandahls kanon
Si god afton och god kväll
Tycker du om mej
Vildandens klagan

Värnamovisan

Folkvisor och skillingtryck kan vara lite svårare att memorera.
Ofta är det långa och berättande texter utan refränger. Ändå brukar
det finnas en och annan som kan sjunga flera verser och ibland en hel visa.



Slagdängor och schlager

1920-talet och tidigare

1930 - talet

Fia Jansson, 1900
Båklandets vackra Maja, 1905
Amanda Lundbom, 1909
Flickorna i Småland, 1912
Arholmavalsen, 1913
Kostervalsen, 1913
Putte, du är min ögonsten, 1913
Barndomshemmet, 1914
Hässelbysteppen, 1914
Där björkarna susa, 1916
Gökvalsen, 1918
Elekricitetsvisan, 1919
I min blommiga blå krinolin, 1919

Nu ska vi vara snälla, 1936
Den gamla moraklockan, 1937
Nu ska vi opp, opp, opp, 1937
Klart till drabbning, 1938
Med en enkel tulipan, 1938
Lambeth Walk, 1938
Lili Marleen, 1938
Det är den stora kärleken, 1938
Jag har en liten melodi, 1939
BeatriceAurore, 1939
Kalle på Spången, 1939
Jag vet ett litet hotell, 1939
Lite grann från ovan, 1939

Det fina med schlager är inte bara att de är lättsjungna och ofta försedda med glada refränger
som många kommer ihåg. Dessutom går de nästan alltid att datera till ett bestämt år.
- Lambeth Walk? Ja, det var 1938, det minns jag särskilt, för då kom jag till Stockholm,

och då skulle alla dansa Lambeth Walk!

Flygarvalsen, 1927
Det är kvinnan bakom allt, 1927
Svinnsta skär, 1928
När bröllopsklockor ringa, 1928
Jungfrun på Jungfrusund, 1928
Dansen går på alla bryggorna, 1928
Sista man på skansen, 1928
Som varje liten pärla, 1929
Säg det i toner, 1929
Inte gör det mej nåt
När det våras ibland bergen, 1929
Kom till smörgåsbordet, 1929
Lyckan, 1929

Axel Öman, 1922
Frida i vårstädningen, 1922
Jazzgossen, 1922
Fem smutsiga små fingrar, 1923
Lilla Frida och jag, 1924
Polkan går, 1925
Hälsa dem därhemma, 1925
Man borde inte sova, 1925
Bor du hemma hos din mamma, 1926
Jag är ute när gumman min är inne, 1926
Anna, du kan väl stanna, 1927
Det gör gumman me´, 1927
Vintergatan, 1927

När tvenne hjärtan slår samma slag, 1933
Gamla stan, 1934
Håll takten spelemän, 1933
Den gamla spinnrocken, 1934
I en grönmålad båt, 1934
Två små fåglar på en gren, 1934
Öppna ditt fönster, 1934
Trolljazzen, 1934
Capri, 1934
Gamle svarten, 1935
Svarte Rudolf, 1936
Flicka från Backafall, 1936
Två solröda segel, 1936

Det är våren, 1930
Titta in i min lilla kajuta, 1930
När en stjärna från himlen faller, 1930
Får jag låna nyckeln, Ann-Marie? 1930
Köp hjärtan, 1931
Det ordnar sig alltid, 1932
Det sker blott en gång, 1932
Kan du vissla, Johanna?, 1932
Se, farfar dansar gammal vals, 1932
Tangokavaljeren, 1932
Waxholm Ettan, 1932
Jag kommer i kväll under balkongen, 1932
En natt påAncora bar, 1933

Tror Ni att det här gänget kan sjunga Jungfrun på Jungfrusund och Kan du vissla, Johanna?
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Evert Taube
Evert Taube är värd ett särskilt kapitel.
Han debuterade 1919 med vissamlingen
Sju sjömansvisor och Byssan lull.
Under sex decennier sjöng han sig sedan
in i svenska folkets hjärta.Kanske är det
någon som hittar sin egen Taube-favorit

bland de här sångerna?

1919
Byssan lull
Albertina
Turalleri
KarlAlfred och Ellinor
Fritiof Andersson

1922
Flickan i Havanna
Vals ombord

1924
Serenaden i Prästgatan
Skärgårdsfrun
Sjuttonde balladen
Som stjärnor små

1925
Älskliga blommor små

1927
Kom i min famn
Linnèa
Första torpet

1929
Balladen om briggen Blue Bird
Jag är fri, jag har sonat
Tatuerarevalsen
När jag var en ung caballeiro
Havsörnsvals
Fritiof Anderssons paradmarsch
Stockholmsmelodi

1936
Calle Schewens vals
Fritiof och Carmencita
Eldarevalsen
Möte i monsunen
Balladen om Gustaf Blom

1938
Brevet från Lillan
Himlajord
Den glade bagarn i San Remo
Fritiof iArkadien
Vals i gökottan
Tango i Nizza

1942
Rosa på bal
Sjösala vals

1943
Brudvals
Maj på Malö
Min älskling
Inbjudan till Bohuslän
Vals på Ängön

1948
Nocturne
Huldas Karin

1950
Pierina
Vidalita

1953
Dansen på Sunnanö
Solola

1954
Den lycklige nudisten

1960
Så länge skutan kan gå

1967
Så skimrande var aldrig havet

1971
Änglamark

Den här bilden av den unge Evert Taube prydde
omslaget på flera av hans tidiga nothäften.
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Andliga sånger
Många har hittat sina älsklingssånger i psalmboken eller i de olika frikyrkornas sångböcker.
Här är ett litet urval sånger från den stora sångskatt som sjungits i kyrkor och församlingssalar
under många år.

Barnatro
Bereden väg för Herran
Blott en dag
De komma från öst och väst
Det strålar en stjärna...
Det är en ros utsprungen
Där rosor aldrig dör
En såningsman går
En vänlig grönskas rika dräkt
Fädernas kyrka
Gläd dig, du Kristi brud
Gläns över sjö och strand
Guldgrävarsången
Gyllne morgon
Gå, Sion din konung att möta
Hosianna

Närmare, Gud, till dig
O, du saliga
O, store Gud
O, hur saligt att få vandra
Ovan där
O, sällhet stor
Pärleporten
Sorgen och glädjen
Tack, min Gud, för vad som varit
Tänka att få vakna
Var inte rädd
Var jag går i skogar berg och dalar
Vilken vän vi har i Jesus
Vår Gud är oss en väldig borg
Är du glad av hjärtat nöjd?

Jag har hört om en stad ovan molnen
Jag har i himlen en vän så god
Jag lyfter ögat mot himmelen

Klippa, du som brast för mig
Långt bortom rymder vida
Låt mig få höra om Jesus
Löftena kunna ej svika



1950-talet

1940-talet

Jag har bott vid en landsväg, 1940
Med dig i mina armar, 1940
Säg det med ett leende, 1940
Vårat gäng, 1940
Min soldat, 1940
Midsommarblomster, 1940
Det kommer en vår, 1940
Bohus bataljon, 1941
Brännö brygga, 1941
Rumba i Balders hage, 1941
Swing it magistern!, 1941
Får jag lämna några blommor, 1942
Godnattvalsen, 1942
Världen är full av violer, 1943

Den vackraste visan, 1944
Gå upp och pröva dina vingar, 1943
En månskenspromenad, 1943
Nordsjön, 1944
Under takåsarna i Paris, 1944
Samling vid pumpen, 1945
Blomman,1945
Schottis på Valhall, 1945
Violen från Flen, 1945
Oh boy, oh boy, oh boy, 1945
En prästkrage i min hand, 1946
Luffarevisa, 1946
Per Olssons bonnagård, 1946
Konvaljens avsked, 1946

1944 kostade en liter mjölk 29 öre. Man började äntligen kunna skönja
slutet på världskriget. Snart fick alla beredskapssoldater komma hem igen!
Nu väntar vi på bättre tider....

Visa vid midsommartid, 1946
Ungmön på Kärringön, 1947
Här kommer det en viking, 1947
Klockorna i Gamla stan, 1947
Två små röda rosor
Då börjar livets vår, 1948
Kafferepet, 1948
Res med mej Stina, 1948
Tjo, vad det var livat, 1948
Konserverad gröt, 1948
Där näckrosen blommar, 1949
Den gamla dansbanan, 1949
Bullfest, 1949
Adress: Rosenhill, 1949

Kokosnöten, 1950
Jag ska ta morfar med mej ut i kväll, 1950
Gräsänklingsblues, 1951
Gärdebylåten, 1951
Högt uppe på berget, 1951
Rudolf med röda mulen, 1951
Små nära ting, 1951
Titta jag flyger, 1951
Flottarkärlek, 1952
Jag ska måla hela världen lilla mamma, 1952
Sommar, sommar, sommar, 1952
Torparevisa, 1952
En gång jag seglar i hamn, 1953
På söndag, 1953
Valpen i fönstret, 1953
Mjönarens Irène, 1954
Sjung och le, 1954

Den glade vandraren, 1954
Famnen full utav solsken, 1954
Ann Caroline, 1955
Filosofisk dixieland, 1955
Rumba i Engelska parken, 1955
Viktoria,Viktoria, 1955
Aftonklockor, 1956
Anders och Britta, 1956
Rosenkyssar, 1956
Titta, titta, 1956
Tulpaner frånAmsterdam, 1956
Que sera, 1956
Albin och Pia, 1957
Okända djur, 1957
Jag står här på ett torg, 1957
Naturbarn, 1957
Roslagsvår, 1957

Dagny, 1958
Den som glad är, 1958
Gungeligung, 1958
Vi hänger me ,́ 1958
Piccolissima serenata, 1958
Flickor bak i bilen, 1959
Klas-Göran, 1959
Jazzbacillen, 1959
Nu tändas åter ljusen, 1959
Vid foten av fjället, 1959
Gun från Dragarbrunn, 1959
Augustin, 1959
Gotländsk sommarnatt, 1959
Det gåtfulla folket, 1959
Mitt eget land, 1959
Storfiskarvals, 1959
Varm korv boogie, 1959
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1960-talet och senare
Tunna skivor, 1960
Loppan, 1960
Trubbel, 1960
April, april, 1961
Jämtgubben, 1961
Alptoppens ros, 1961
Sån´t är livet, 1961
Kära mor, 1961
Regniga natt, 1962
Sakta vi gå genom stan, 1962
Sol och vår, 1962
Överbyvals, 1962
Ett litet rött paket, 1963
GulliGullan,1963
Fröken Fräken, 1964
Min gitarr, 1964
I natt jag drömde, 1964
Brev från kolonien, 1964

Om maskros och tjärdoft, 1964
Säj inte nej, säg kanske, 1965
Du är den ende, 1966
Kristina från Vilhelmina, 1966
Rosen, 1966
Ta av dej skorna, 1966
Vid din sida, 1966
Visa vid vindens ängar, 1966
Jag tror på sommaren, 1967
Maria Therese, 1967
Det som göms i snö, 1968
Drömmen omElin, 1968
Mamma är lik sin mamma, 1968
Tiotusen röda rosor, 1968
Här kommer Pippi Långstrump, 1969
Hönan Agda, 1969
Man ska leva för varandra, 1969
Teddybjörnen Fredriksson, 1969

Höstvisa, 1971
Jag vill ha en egen måne, 1971
Idas sommarvisa, 1973
Nu går sista visan, 1973
Ring, ring, 1973
Barfotavisan, 1974
Waterloo, 1974
Ljuvliga ungdom, 1977
Musik ska byggas utav glädje, 1978
Turistens klagan, 1978
Titanic, 1979
Köppäbävisa, 1981
Öppna landskap, 1981
Sommaren är kort, 1982
Främling, 1983
Ta mej till havet, 1986
Två mörka ögon, 1990
Vem vet, 1994

18

Kände Du igen några sånger?
Sammanlagt var det faktiskt 464 sångtitlar!

I bland kan det hända att själva sångtiteln inte ger något gensvar,
men när vi börjar sjunga brukar både text och melodi komma fram.

Ordspråk

Tomma tunnor - skramlar mest
Det roliga med ordspråken är
att de har en så fast form.
De är oftast uppbyggda av
två led t.ex. Ingen rök - utan
eld eller Borta bra - men
hemma bäst. Det här gör att
vi kan läsa ena halvan av ett
ordspråk och sedan låta nå-
gon annan fylla i med
den andra halvan.

Hur lär vi oss ordspråk?
En del ordspråk har vi säkert lärt oss i skolan, men de
flesta har vi nog snappat upp från föräldrar och an-
dra vuxna.Vad vi vet med säkerhet är att många ord-
språk är mycket gamla.

Tappadesvansar
Några ordspråk är numera på väg att tappa svansen!
Eftersom alla förutsätts veta fortsättningen säger vi
ibland bara ordspråkets första led.

Först till kvarn (får först mala)
När man talar om trollen (så står de i fars-
tun)

Gammal kärlek rostar aldrig
Borta bra men hemma bäst

Enighet ger styrka
Arga kattor får rivet skinn

Kan Ni fler ordspråk? Det är klart att Ni kan!
Det finns ordspråk för alla situationer i livet.

Vad är ett ordspråk?
Ordspråk brukar definieras som ”korta satser av levnads-
visdom som blivit allmän egendom hos ett folk.”
Människor i alla kulturer har använt ordspråk i tusentals
år. Vi använder förstås ordspråk i dag också. De flyter in
så naturligt i vårt språk att vi oftast inte tänker så mycket
på det.

Några exempel
Om vi lyckas bra med något (till omgivningens förtret)

får vi kanske höra: En blind höna hitta också ett
korn!
När vi misslyckas blir vi i gengäld tröstade med: Alla
barn i början eller Försöka duger! Kommer vi för

sent till en träff möts vi av ett lite småsurt: Bättre sent
än aldrig! Förslag på svar: Den som väntar på



Den här lilla ordspråkssamlingen rymmer 30 av våra vanligaste ordspråk.
Har Ni lust att pröva Era egna ordspråkskunskaper? Håll för den högra spalten med en tidning
eller ett papper. Läs sedan första delen och försök fylla i med fortsättningen!

Tänk bara på att Ärlighet varar längst!

En sida med ordspråk

1.Allt är inte guld - som glimmar
2. Arga kattor - får rivet skinn
3. Borta bra - men hemma bäst
4. Bra karl - reder sig själv
5. Bättre fly - än illa fäkta

6. Bättre sent - än aldrig
7. Delad glädje - är dubbel glädje
8. Den illa gör - han illa far
9. Den som gapar efter mycket - mister ofta hela stycket

10. Den som gräver en grop åt andra - faller ofta själv däri

11. Den som spar - han har
12. Det ska vara don - efter person
13. En svala - gör ingen sommar
14. En olycka - kommer sällan ensam
15. Finns det hjärterum - finns det stjärterum

16. Först till kvarn - får först mala
17. Gammal kärlek - rostar aldrig
18. Har man tagit fan i båten - så får man ro honom i land
19. I de lugnaste vattnen - går de största fiskarna
20. Ingen rök - utan eld

21. Ju fler kockar - desto sämre soppa
22. Kalla händer - varmt hjärta
23. Man vet vad man har - men inte vad man får
24. När man talar om trollen - står de i farstun
25. När katten är borta - dansar råttorna på bordet

26. Ont krut - förgås inte så lätt
27. Skadeglädjen - är den enda sanna glädjen
28. Skrattar bäst - som skrattar sist
29. Som man bäddar - får man ligga
30. Som man sår - får man skörda

Hur gick det?

25 - 30 rätt Mästerligt!
20 - 24 rätt Utmärkt!
15 - 19 rätt Bra!
10 - 14 rätt Godkänt
5 - 9 rätt Tja...
0 - 4 rätt Ni har i alla fall inte fuskat...
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Nu dricker vi kaffe!

Det är mycket att tänka på när man dricker kaffe...

Glömmer man att lägga socker i koppen innan man slår i kaffet
blir man inte gift.

Den som spiller kaffe blir inte gift det året.

Står man och dricker kaffe blir ens tillkommande man svartsjuk.

Den flicka som inte torkar kaffepannan då hon kokat kaffe
får en snusig man.

Dricker man kaffe på bit får man maskätna tänder.

Ska vi våga oss på en kopp ändå?

Skulle det smaka med en kopp kaffe?

Ja tack, kaffe tackar man
ju aldrig nej till!

Inte tackar jag nej till kaffe,
det var ju därför jag kom!

Nej, titta vad mycket pengar

Du kommer att få! (bubblor på ytan)

Vill Du ha socker i kaffet?

Nej tack, jag är så söt ändå!

Lite mjölk kanske?
Nej tack, jag är ovän med korna!

Kors vad hett det var!
Det här måste vara kokt på björkved!

Får det vara en påtår?
Ja, en halv kopp, kanske....

Får jag spä på bekymren?
Ja tack, några droppar till kan jag väl ta!...

Liten kaffekonversation
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Av allt

Em H7 Em H7




det go

  
da- som man

 
för tär

   
- bland al




la- jor

  
dis- ka- dryc

  
ker


- ju







kaf

Em H7 Em H7

fe- tå

  
- ren- den bäs

 
ta- är:

   

Den sking




rar- män

  
ni- skans- nyc

  
ker.


- Den







styr

G D7 Em

ker- krop

  

pen,- den li

 

var- sjä

  
len,- den känns

 

från hjäs

  
san,- ja,

 




ned

H7 Em H7 Em

i hä

  
len!- Hå hå

 
ja ja,

  

hå hå




ja ja!


 

Em H7

3. Förutan kaffe – o, gudadryck!
Em H7

Vad vore mänskliga livet?
Em H7

Allt nytt som ännu ej finns i tryck
C H7

i pannans botten står skrivet:
G

Ty sen man druckit
D7

ur sista slumpen,
Em

stå livets gåtor
H7

i kaffesumpen!
Em H7 Em

Hå hå, ja ja. Hå hå, ja, ja.

Em H7

2. Den ena dricker sin tår på bit,
Em H7

en annan älskar att doppa.
Em H7

Parlerar därvid med sådan flit
C H7

att man bör öronen proppa.
G

Som trumman bullrar
D7

vid krigsreveljen
Em

så bullra tungorna
H7

i konseljen.
Em H7 Em

Hå hå, ja ja. Hå hå, ja, ja.

Kaffetårens text är skriven av Mauritz Cramaer. Melodin är känd
ända sedan 1600-talet. Det är en av våra mest sjungna melodier.
Eftersom den blev så omtyckt har den också givit upphov till flera
andra texter. Den mest kända är nog Christina Lagerlöfs:

När månen vandrar på fästet blå
och tittar in genom rutan
då tänker jag understundom så
och knäpper sakta på lutan.... men det finns många fler...

C D7Em GH7

Kaffetåren Mauritz Cramaer
Trad.
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Vår busschaufför

Den här visan sjungs i dag av skolbarn på bussresor
till olika destinationer. Tyvärr är det väl inte så att de-
ras busschafförer alltid har ett väldigt glatt humör. Det
är det kanske heller inte så lätt att ha om man hört
sången flera gånger om dagen under många år.

Vår busschaufför
Vår busschaufför, vår busschaufför
han har ett väldigt glatt humör.
Och har han ej ett glatt humör
då är han ingen busschaufför.
Vår busschaufför, vår busschaufför
han har ett väldigt glatt humör!

Nu tar vi den!
När man träffas tillsammans i glada vänners lag kan
det hända ett en och annan bordsvisa avsjungs. Vad
är då viktigt att tänka på om man vill att alla ska kunna
sjunga med? Jo, det behövs:
1. En känd melodi
2. En kort och enkel text
Få sånger uppfyller de här kriterierna bättre än visan
Nu tar vi den! Visan återges på nästa sida med ackord
i D-dur, men ackorden spelar kanske mindre roll...

Finns det fler varianter?
Om Ni känner till andra texter till den här melodin tar
Musiknavet gärna emot dem. Hör gärna efter med vän-
ner och bekanta! Vid första lämpliga tillfälle kan vi
sedan publicera texten för vidare spridning.

PS. Det måste inte vara snapsvisor!

OTannenbaum
Hur som helst har visan om
busschauffören haft det
goda med sig att melo-
din förts vidare genom
generationerna. Ur-
sprungligen är det här
nämligen en tysk folk-
melodi. Den fick text av
Ernst Anschütz och
hette då O Tannen-
baum. Före det an-
dra världskriget var
tyska ett språk som
många barn lärde sig
i folkskolan. Därför finns det fortfarande några som
kan åtminstone första versen (eller några ord) utantill
på tyska. Melodin kan nästan alla! Många äldre män-
niskor kan också visan med svensk text: Du mörka
gran.
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Du


D A7 D

mör ka- gran,

  
du mör




ka- gran

  

i sko




gens- tys

  

ta


- dun


kel!


-



I







vin

A7 D

terns- som

  

i som




marns- dar

  

din grö




na- skrud

  

du stän




digt- har.

  

Du





mör

A7 D

ka- gran,

  
du mör




ka- gran

  
i sko




gens- tys

  

ta


- dun


kel!


-

Du mörka gran

D A7 D

Du fagra gran, du fagra gran är kär i slott och koja
A7 D

När julens stjärna strålar klar, i julefröjder del du tar
A7 D

Du fagra gran, du fagra gran är kär i slott och koja.

Tysk folkmelodi

D

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
A7 D

wie treu sind deine Blätter!
A7

Du grünst nicht nur zur sommerzeit,
D

nein auch im Winter wenn es schneit
D

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
A7 D

wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum
D

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
A7 D

du kannst mir sehr gefallen;
A7

wie oft hat nicht zur Weinachtszeit
D

ein Baum von dir mich hoch erfreut!
D

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
A7 D

du kannst mir sehr gefallen.

D

Vår busschaufför, vår busschaufför
A7 D

han har ett väldigt glatt humör!
A7

Och har han ej ett glatt humör
D

då är han ingen busschaufför.

Vår busschaufför, vår busschaufför
A7 D

han har ett väldigt glatt humör!

D

Nu tar vi den, nu tar vi den,
A7 D

nu tar vi den, nu tar vi den.
A7

Nu tar vi den, nu tar vi den,
D

nu tar vi den, nu tar vi den.

Nu tar vi den, nu tar vi den,
A7 D

nu tar vi den.... Nu tog vi den!

Vår busschaufför Nu tar vi den!

Ernst Anschütz

Trad. Trad.

D A7
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Artister att minnas - Ulla Billquist

Ulla Billquist föddes 1907 i Eslöv. Hon kom att bli
en av våra mest älskade grammofonsångerskor,
så länge hennes korta liv varade. Hon dog redan
1946, inte ens 40 år gammal.

Grammofonartisten
Ulla Billquist var framför allt en radio- och grammofon-
artist. Hon trivdes aldrig på scen inför en publik, främst
beroende på hennes blyghet och dåliga självförtroende.I
grammofonstudion trivdes hon bättre och här spelade
hon in hundratals melodier från debuten 1929.
Under hela 30-talet var Ulla knuten till skivbolaget Co-
lumbia. Här gjorde hon 180 inspelningar innan det var
dags att byta skivbolag.
Under våren 1940 började Ulla Billquist spela in skivor
för skivmärket Sonora. Hon blev fast engagerad av
Sonora med en må-
nadslön på 700 kr. Un-
der de närmaste åren
gjorde hon en lång rad
framgångsrika skiv-
spelningar.

Min soldat
Sin största skivsuccé
fick hon med Min sol-
dat av Nils Perne. Den
spelades in 1940 till-
sammans med Sven
Arefeldts orkester.
Andra Ulla Billquist-in-
spelningar som säkert
många minns är: En månskenspromenad (1943) Värl-
den är full av violer (1943) Öppna ditt fönster (1944)
Säg det med ett leende (1940), Godnattvalsen (1942)
och Räkna de lyckliga stunderna blott (1944).

Stark självkritik
Trots alla framgångar på radio och grammofon var Ulla
Billquist aldrig riktigt nöjd med sina inspelningar. En
vanlig kommentar när hon lyssnat till sig själv på skiva
var: - Det kunde varit bättre!

Ulla Billquist privat
Ulla var yngst av fyra syskon. Hennes pappa, som
var militär, dog innan hon hunnit fylla ett år. Mam-
man och barnen flyttade först till Värnamo och sedan
till Örebro. Här träffade Ulla sin blivande man, skåde-
spelaren Fritiof Billquist. Då var hon bara 18 år gam-
mal. Äktenskapet varade under åren 1926-32. 1927
föddes dottern Åsa. 1943 gifte sig Ulla på nytt, denna
gång med musikprofilen Gunnar Hahn.

För den som är intresserad av att läsa mer om Ulla
Billquist rekommenderas boken Köp rosor (Åsa
Billquist- Roussel - Olov Svedelid, Sellin & Partner
1990)

Ulla Billquist på CD
Ulla Billquist sjöng in mer
än 350 skivsidor. Det
finns alltså en hel del
sånger att välja bland
för den som vill sam-
manställa en CD med
Ulla Billquist-melo-
dier!
Sonora har i serien
Melodier som bedåra givit
ut en dubbel-CD med 36
inspelningar från åren 1940-45.
Skivbolaget Naxos har också en utmärkt Ulla Billquist-
CD som heter Vilken melodi det skall bli. Här finns
21 originalsinspelningar från åren 1939-40.
Det lilla skivbolaget Vax Records har givit ut Ulla
Billquist 1939-1944. Här finns också en 12-sidig
booklet där dottern, väninnan samt kollegorna Alice
Babs, Charlie Norman och Erik Frank berättar om sina
minnen med Ulla Billquist.
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Edvard Persson
1888-1957

Är du kär i mig ännu Klas-Göran? 1959

Vem vet 1997

Öppna landskap 1982

Waterloo 1974

Jag tror på sommaren 1967

I natt jag drömde 1965

Ett litet rött paket 1963

Tulpaner frånAmsterdam 1956

Flottarkärlek 1952

Tjo va´ det va´ livat i holken 1948

Samlingvidpumpen 1945

Ungmön på Kärringön 1947

Swing it, magistern! 1941

Min soldat 1940

Jag har bott vid en landsväg 1939

Lambeth Walk 1938

Se farfar dansar gammal vals 1932

Hälsa dem därhemma 1925

Axel Öman 1922

Vi gå över daggstänkta berg 1919

Jungman Jansson 1917

Kostervalsen 1913

Flickorna i Småland 1912

Tess lördan 1909

Fia Jansson 1900

Svinnsta skär 1928

Calle Schewens vals 1936

Den första gång jag såg dig 1922

Maj på Malö 1943

Där björkarna susa 1916

Jazzgossen 1922

Så länge skutan kan gå 1960

Bullfest 1949

Kokosnöten 1950

En gång jag seglar i hamn 1953

Här kommer Pippi Långstrump 1969

Jag vill ha en egen måne 1971

Idas sommarvisa 1973

Främling 1983

Amanda Lundbom 1905

Barndomshemmet 1914
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Ernst Rolf
1891-1932

Karl Gerhard
1891-1964

Zarah Leander
1907-1981

Lasse Dahlquist
1910-1979

Evert Taube
1890-1976

Povel Ramel
f. 1922

Harry Brandelius
1910-1994

Owe Thörnqvist
f. 1929

Lisa Ekdahl
f. 1971

Margareta Kjellberg
1916 - 2005

Cornelis Vreeswijk
1937 - 1987

Alice Babs
f. 1924

Karin Juel
1906 -1976

1986
Mordet på Olof Palme

1967
Högertrafikomläggning

1963
Fyra veckors semester

1956
TV-sändningarna startar!

1951
Tre veckors semester

1948
Barnbidrag

1945
Fred! Andra världskriget slutar

1939
Andra världskriget bryter ut

1909
Allmän rösträtt för män

1914
Andra världskriget bryter ut

1919
Fred! ”Aldrig mera krig!”

1921
Kvinnlig rösträtt

1925
Radiosändningarna startar!

1938
12 dagars semester!

2000

1900



Diktare att minnas: Dan Andersson

Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.

Hören - något går och viskar,
går och lockar mig och beder:
Kom till oss ty denna jorden
den är icke riket ditt!

Det här är ett utdrag ur Dan Anderssons dikt Om-
kring tiggarn från Luossa. Dikten publicerades 1917
i diktsamlingen Svarta ballader. Gunde Johansson ton-
satte dikten 1971 och sedan dess lever den vidare i
mångas hjärtan.

Han blev bara 32 år gammal
Dan Andersson blev bara 32 år gammal. Han föddes i
Grangärde socken i Dalarna 1888 och dog på ett ho-
tellrum i Stockholm 1920. Rummet hade nyligen blivit
cyanväterökt mot vägglöss. Cyanväte är också det
medel som används vid avrättningar i de amerikanska
gaskamrarna. Flickan som städade Dans hotellrum
hade vädrat ordentligt, men glömt att bädda upp säng-
kläderna...

Diktaren DanAndersson
Som diktare har han blivit kallad vildmarkspoet. Många
av hans dikter handlar om naturen och människorna i
Finnmarken. Hit, till de stora skogarna mellan Värm-
land och Dalarna kom det under 1600-talet invandrare
från Finland. Deras ättlingar har lyckats bevara stora
delar av den finska traditionen in i våra dagar. Många
platser bär fortfarande finska namn.

Stugan i Luossa
Luossastugan ligger i Skattlösberg nära Ludvika i
södra Dalarna. Här skrev DanAndersson flera av sina
mest kända dikter, bl.a. Helgdagskväll i timmerkojan.
Stugan öppen för visning:
15 maj - 31 augusti alla dagar 11.00 - 17.00
Entré: 25 kr Större grupper bör boka hos

Ludvika turism: 0240 - 860 50
Besök också gärna hemsidan www.loussa.com

Dikterna
Debutsamlingen Kolarhistorier publicerades 1914. Se-
dan kom Kolvaktarens visor 1915 med Jag väntar...,
Helgdagskväll i timmerkojan och Gunnar Vägman: Det
kallas vidskepelse kom ut 1916 och Svarta Ballader 1917.
I den senare ingick Till min syster och Omkring tiggarn
från Luossa. Dan Anderssons sista diktsamlingar var:
De tre hemlösa 1918 och David Ramms arv 1919.
1920 dog så Dan Andersson. Med tanke på den mognad
och människokärlek hans diktning visade känns det
mycket sorgligt att hans liv blev så kort. Han hade ju
bara börjat sin diktarbana...

Tonsättningarna
Dan Andersson fascinerades av de historier och berät-
telser han fick höra, och detta kom att prägla hans dikt-
ning. Några få dikter har gjort musik till själv, men de
flesta har blivit tonsatta av andra. Sven Scholander,
Gunnar Thuresson och Gunde Johansson har gjort flera
melodier, liksom även Thorstein Bergman och Pär
Sörman.

DanAndersson på CD
Det finns många skivor att välja bland när det gäller Dan
Anderssons dikter och sånger:
Pär Sörman tolkar Dan Andersson
Nisse Munck sjunger Dan Andersson
Thorstein Bergman - Dan Andersson
Hootenanny singers - Dan Andersson på vårt sätt
Sofia Karlsson - Svarta ballader
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Bevingade dikter

Sov, du lilla vide ung
än så är det vinter
än så sova björk och ljung,
ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår
innan rönn i blomma står
sov, du lilla vide
än så är det vinter

Zacharias Topelius

Ur Videvisan

Den första gång jag såg dig, det var en sommardag
på förmiddan, då solen lyste klar,
och ängens alla blommor av många hundra slag,
de stodo bugande i par vid par.
Och vinden drog så saktelig, och nere invid stranden,
där smög en bölja kärleksfull till snäckan uti sanden.
Den första gång jag såg dig, det var en sommardag,
den första gång jag tog dig uti handen.

Birger Sjöberg

Ur Den första gång jag såg dig

Kärleken kommer och kärleken går
ingen kan tyda dess lagar.
Men dig vill jag följa i vinter och vår
och alla min levnads dagar.
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min när du gråter.

Nils Ferlin

Ur I folkviseton

Många diktare har skrivit mängder av dikter under årens lopp.
Stora poeter har skrivit både gripande och tänkvärt. De har
skrivit humoristiskt och allvarligt om ämnen som berör oss
alla. Ändå tycks deras dikter ha svårt att få den uppskattning
och den folkliga förankring de är värda. Esaias Tegnér,
Verner von Heidenstam, Johan Olof Kellgren - deras namn
är väl närmast bortglömda i dag? Och deras dikter? Tja...

Tonsatta dikter
Så vilka dikter är det som når ut och lever kvar i vårt medve-
tande? Jo, ofta är det tonsatta dikter. När en dikt fått en pas-
sande melodi är det som om orden plötsligt fått vingar. Melo-
din lyfter dikten och den får möjlighet att flyga långa vägar
för att träffa människors sinnen och hjärtan.

Diktare med bevingade dikter
Carl Michael Bellmans dikter lever vidare trots att det är mer
än 200 år sedan han dog. Fortfarande kan många sjunga (i
alla fall den första versen) på både Gubben Noak och Fjäriln
vingad. Birger Sjöberg, Dan Andersson, Zacharias Topelius,
Nils Ferlin, Gustaf Fröding är andra goda exempel på diktare
vars poesi fått luft under vingarna med hjälp av musiken.

Är en dikt finare utan musik?
Den amerikanske poeten Leonard Cohen förundrade sig en
gång över var i tidningarna hans dikter recenserades. Så
länge han publicerade sina dikter utan musik blev han recen-
serad på tidningarnas kultursidor. Men när han började ton-
sätta dikterna blev recensionerna förflyttade till nöjessidorna.

Litet bo jag sätta vill,
gård med trädgårdstäppa till.
Liten åker till att grava
vill jag uppå landet hava
huset utan vank och brist
fyra rum och förstukvist.

Elias Sehlstedt.

Ur Visa

Fjäriln vingad syns på Haga
mellan dimmors frost och dun.
Sig sitt gröna skjul tillaga
och i blomman sin paulun.
Minsta kräk i kärr och syra
nyss av solens värma väckt
till en ny högtidlig yra
eldas vid sefirens fläkt.

Carl Michael Bellman

Ur Fredmans sång nr 64

Flicka från Backafall, briggen Tre bröder
kryssar i kväll i Karibiska sjön.
Medan en landvind från kusten i söder
stryker som sunnan där hemma kring ön.
Luften är kryddad av tusende salvor
men jag ger bort dem varendaste en
mot att få vandra bland Backafalls malvor
allt medan månen går vakt över Hven.

Gabriel Jönsson

Ur Vid vakten

Jag minns den ljuva tiden,
jag minns den som i går.
Då oskulden och friden
tätt följde mina spår.
Då lasten var en häxa
och sorgen snabbt försvann
då allt utom min läxa
jag lätt och lustigt fann.

Anna Maria Lenngren

Ur Pojkarne
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Egon Kjerrman
1956 - 1966

Anders Lundin
2004 -

Bosse Larsson
1974 - 1993

Lasse
Berghagen

1994 - 2003

Sven Lilja
1935 - 1951

Allsångsledare på Skansen

Allsång på Skansen

Sångerna

Ända sedan 1935 har det sjungits allsång
på Skansen.Som allt annat här i livet har
det gått upp och ned för allsången.
Med några få års undantag har sången
ändå hållits igång i mer än sjuttio år!

Sångerna som sjungits har förstås ändrat karaktär under åren.
När Sven Lilja ledde sången var det nationalromantiska inslaget
tydligt. Vi gå över daggstänkta berg, Uti vår hage och Tre trallande
jäntor hörs numera ganska sällan från Sollidens scen.

Ändå är det förunderligt och väldigt roligt att höra gamla sånger
sjungas av nya artister. När Magnus Uggla sjunger Karl Gerhards
stora slagnummer Jazzgossen har det faktiskt hunnit gå mer än 70
år sedan sången lanserades. Året var 1921 och då fanns det förstås
varken TV, radio eller allsång på Skansen!
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Allsångsledarna har inte varit särskilt
många under åren. De har uppenbarli-
gen trivts bra med uppgiften.



Allsångsledarna

”Jag sjunger hellre än bra!” Det var orkesterledaren Egon Kjerrman
som myntade detta bevingade uttryck. Han tog över allsången
på Skansen efter Sven Lilja. Då hade allsångskvällarna legat nere
under åren 1951-1955. Men 1956 var det alltså dags för allsång igen!
Under Egon Kjerrmans tid som allsångsledare började programmet
sändas i radio under namnet Bästa man på Skansen. Hans avslutnings-
sång var Auf wiedersehn (På återseende) och publiken kom verkligen
tillbaka. 1966 slutade Egon Kjerrman som allsångsledare.

1974, efter några års uppehåll startade allsångskvällarna på Skansen
igen. Nu var det Bosse Larsson som drog igång allsången med stor
framgång. Bosse var van vid både TV och allsång från sin program-
serie Nygammalt. Den första TV-sända allsången ägde rum 1979.
Det blev en stor succé. Bosse Larsson stannade sedan som allsångs-
ledare på Skansen i 20 år. Från och med 1987 har programmet sänts
direkt i TV varje sommar.

Med Lasse Berghagen ändrade allsångskvällarna inriktning.
Hans 69 program långa allsångsserie startade 1994. Lasse Berghagen
satsade på att nå en yngre publik och gästartisterna kom numera inte
bara från Sverige. Det nya konceptet blev oerhört framgångsrikt och
publiken strömmade till som aldrig förr. Den 8 juli 2003 satte hans
allsångsprogram nytt publikrekord. Det var också Lasses avsked till
sin trogna allsångspublik som den kvällen uppgick till 36.526 personer.

Anders Lundin tog över efter Lasse Berghagen som allsångsledare
sommaren 2004. Han fick möjlighet att både prya och vikariera för
Lasse säsongen innan. Det gick ganska bra! I genomsnitt hade han
nästan två miljoner TV-tittare per program!
Anders publikrekord på Skansen sattes i juli med 26.591 sångglada
gäster i publikhavet på Solliden.

Den 26 maj 1935 är ett historiskt allsångsdatum. Då arrangerades nämligen den
förstaallsångskvällen påSkansen. M an firade Sångens dag och den som ledde
sången just den här kvällen var musikläraren och kantorn Sven Lilja.
Man skulle kunna säga att Sven Lilja med sin eleganta framtoning och sitt vinnande
sätt kom att bli den svenska allsångens stamfar. Under hans tid blev allsången snart
oerhört populär.
1938 lockade Sven Liljas allsångskvällar upp emot 16.000 besökare till Skansen.
1939 bröt det andra världskriget ut, intresset för att sjunga allsång svalnade.
Lilja sjöng trots allt vidare på Skansen inför en krympande publik ända fram till
sin död 1951.
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Brobyggare - Alice Tegnér

Alice Tegnér - Porträtt i olja av Natanael Beskow

En sockerbagare
här bor i staden
han bakar kakor
mest hela dagen.
Han bakar stora,
han bakar små
han bakar några
med socker på.

Nu ska vi sjunga!
Visan om Sockerbagaren är en
av många klassiker i sång-
boken Nu ska vi sjunga. Den
kom ut 1943 på intiativ avAlice
Tegnér. Tusentals svenska
skolbarn har haft boken i sin
bänk och visst kommer vi ihåg
många sånger från den?

Sjung med oss mamma!
Alice Tegnér, 1864 – 1943, har haft ett avgörande in-
flytande över vår gemensamma sångskatt. Under åren
1892 - 1906 arbetade Alice Tegnér som musiklärare i
Stockholm. Hon satte musik till många olika diktares
verk, men skrev också egna texter. Totalt blev det mer
än 200 sånger! Hennes första vishäfte Sjung med oss,
mamma! utkom till julen 1892.
Det här första häftet innehöll 14 sånger, bland andra
Bä bä vita lamm och Borgmästar Munthe.
Under åren 1893 - 1913 följde ytterligare 8 häften.

Sjung svenska folk
Under redaktion av Alice Tegnér, gavs en för-
sta upplaga av sångboken Sjung svenska folk!
ut 1906. Den kostade då 35 öre i inbunden
form.

Det var Samfundet för unison sång som ville
verka för ”utbredandet af fosterländsk och
annan vacker sång bland vuxen ungdom i fa-
briker, verkstäder, butiker, kaserner o.s.v.”

Till och med den 40:e upplagan hade boken
sålts i över 1 miljon exemplar! 1989 trycktes
den 41:a upplagan med många nya sånger.

Visor av Alice Tegnér
Många av Alice Tegnérs sånger får också da-
gens barn lära sig. Bättre betyg kan väl sång-
erna egentligen inte få? De flesta skrevs ändå

för mer än hundra år sedan!
För den som letar efter visor av Alice Tegnér finns det en
bra sångbok med hennes mest kända visor. Den heter
Visor av Alice Tegnér. Urvalet är gjort av Margareta
Schildt på Bonniers JuniorförlagAB 1987. Här finns hela
86 visor med noter och
ackordanalyser.
De klassiska illustratio-
nerna är gjorda av Elsa
Beskow, Ottilia Adel-
borg och Jenny Ny-
ström.
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Studieplanen omfattar fem sammankomster. Den är utformad att passa både
Musiknavets egna musikanter och personal som redan arbetar i äldreomsorgen.

1. Musiken och minnet
2. Sångstunden, kommunikation och bemötande
3. Vår gemensamma sångskatt
4. Konsten att sjunga och spela utantill
5. Sammanfattning och fortsättning

Studiematerial: Idéhäfte för sångstunder
Konsten att sjunga och spela utantill
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Musiknavets studieplan

Den första träffen: Musiken och minnet

Vi presenterar oss för varandra och diskuterar kursupplägget.
Alla får var sitt exemplar av Idéhäfte för sångstunder.
Vi går igenom häftet och lämnar också utrymme för egna tankar och idéer.
Den här första träffen bestämmer vi också hur vi ska träffas i fortsättningen.

I Idéhäftet läser vi sid.3-7 om hur musiken är kopplat till minnet.

Att diskutera:

* Varför kan (nästan) alla gamla så många sånger utantill?

* Hur lär vi oss sånger?

* När lär vi oss sånger?

* Är det melodierna eller texterna som är lättast att minnas?

* Lökteorin

* Vilka sånger kommer vi själva att minnas när vi blir gamla?

* Musiken som bärare av andra minnen.

* Hur hanterar vi alla dem som inte har haft svenska som modersmål?



Den tredje träffen: Vår gemensamma sångskatt

Funderingar kring våra tidigare träffar.
Efter det läser vi sid.13-19 om vår gemensamma sångskatt.

Att diskutera:

* Barnvisor, sång- och danslekar - kan vi bli för barnsliga?

* Schlager och slagdängor - kan oftast knytas till ett specifikt år

* Snapsvisor - kvitto på att melodierna är allmänt kända

* Andliga visor - psalmer och läsarsånger

* Skillingtryck,folkvisor och skolsånger

* Bellman, Taube och andra diktare

Den andra träffen: Sångstunden

Vi börjar med att ta upp frågor och funderingar kring vår första träff.
Efter det läser vi sid.8-13 om sångstunden, allmänt bemötande m.m.

Att diskutera:

* Allmänt bemötande -artighet, vänlighet, respekt, glatt humör.....

* Musikantens roll före, under och efter sångstunden

* Personalens roll

* Deltagarna - måste alla vara med?

* Hur ska vi placera oss? Hörapparater m.m.

* Ska vi ha sånghäften?

* Sångstund på för- eller eftermiddag? Hur länge ska vi hålla på?
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Den fjärde träffen: Konsten att sjunga och spela utantill

Vi börjar med att ta upp frågor och funderingar kring våra tidigare träffar.
Den här fjärde gången satsar vi på vårt eget framträdande.
Alla får var sitt ex. av Konsten att sjunga och spela utantill

Här finns flera lätta sånger att träna sitt eget minne med.
Tanken bakom är att sångerna ska vara:
välkända - korta - enkla och ha få ackordbyten!

Det finns faktiskt ganska många....

Att diskutera (om vi hinner):

* Hur svårt är det att lära sig sånger utantill?

* Tänk om man kommer av sig.....

* Ögonkontaktens betydelse under sångstunden

Den femte träffen: Sammanfattning och fortsättning

Nu är vi framme vid vår sista träff.
Vi sammanfattar och utvärderar det vi gått igenom under våra tidigare träffar.
Vad har varit bra, vad har vi saknat?

1. Musiken och minnet
2. Sångstunden
3. Vår gemensamma sångskatt
4. Konsten att sjunga och spela utantill

Vår hemsida www.musiknavet.se
innehåller en speciell musikantsida
för oss som spelar och sjunger
på äldreboenden.
Sidan är lösenordsskyddad,
men med hjälp av användarnamn
och lösenord kan Du logga in och

hämta många sånger med text och ackord.

Så hur fortsätter vi? Ja, kanske med att:

* Ta kontakt med ett trevligt äldreboende för att ordna en sångstund

* Ordna en fortsättning på kursen med t.ex. skolsånger eller något annat tema.
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Har Du tänkt på att när Du berättar om en privat upplevelse för någon annan får Du ofta en
liknande upplevelse tillbaka? När vi hör någon berätta om t.ex. ett fruktansvärt åskväder
börjar vår egen hjärna genast att söka i minnet efter ”egna” minnesvärda åskväder. Rätt snart har vi
hittat ett eget åskväder. Det var om möjligt ännu värre! Om det är det fler som deltar i samtalet
kommer vi till slut att få höra om det ena åskvädret efter det andra!

Berättar någon om ett stort getingbo, ja, då kommer
vi säkert att prata om getingbon en stund. Så här tycks
hjärnan arbeta för att göra omvärlden begriplig för oss.
Vi förstår vad andra berättar genom att relatera till egna,
liknande händelser.

Om vi inte kan dra paralleller till något självupplevt
begriper vi ofta inte vad den andre pratar om!

Med den här kunskapen om hjärnans kopplingar
behöver vi alltså inte vara påträngande och fråga
för direkt om personliga minnen.

Vill vi t.ex. ge Elna en möjlighet att berätta om sitt
bröllop behöver vi inte fråga:
- Hur var det på ditt bröllop, Elna?
Det räcker ofta med att någon annan berättar om sitt
bröllop eller att vi visar ett bröllopskort. Då börjar
tankarna snart att vandra till det egna bröllopet.

Ps Ibland måste vi putta på lite grann i alla fall...

Några ord om åskväder, getingbon och bröllop...

Prästen i en liten landsortsförsamling var noggrann-
med att besöka alla 80-åringar på deras högtidsdag.
Adolf var ingen trägen kyrkobesökare, men självklart-
skulle han också upp-
vaktas.
Prästen cyklade iväg
till Adolf med fladd-
r a n d e
p r ä s t k a p p a . H a n
knackade försiktigt på
dörren. Det dröjde en
stund,men till sist
öppnades den Men
inte av Adolf, utan av
en kvinna.
Prästen hajade till,
men så fick han syn
på Adolf inne i
stugan.Adolf gick
fram till dörren.
- Nu blev jag allt för-
vånad, sa prästen!
-Jaså, sa Adolf, ja, det är bara min hushållerska det här.
Jaha, sa prästen, bor hon också här?

- Jajamensan, sa Adolf, här bor vi båda två!
- Men ni är väl inte gifta, frågade prästen.
- Nej, nej, saAdolf. Gifta är vi inte.

Prästen tittade sig runt i
stugan.
- Jag lägger märke till att
ni bara har en säng, sa
han.
Sover ni i den båda två,
fast ni inte är gifta?
- Ja visst gör vi det, sa
Adolf glatt.
Nu tyckte hushållerskan
att pratstunden började
ta en obehaglig vänd-
ning. Hon gick fram till
dörren igen och sa:
- Pastorn förstår sa hon,
att vi lägger alltid stryk-
brädan emellan oss på
natten!

- Jaa, sa prästen fundersamt. Men.... tänk om lusten
ändå skulle bli för stor?
- Ja, då tar vi bort brädan, sa Adolf.

En berättelse som är för lång ibland, men bra ibland också...
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