Studiehäfte

Vår gemensamma sångskatt
Folkvisor och skillingtryck
Emigration och folkrörelser
Alice Tegnérs visor - sånglekar
Här börjar historien...

Grammofonen och radion
Skolsånger
Schlagers och slagdängor
Que sera sera
Här fortsätter historien...

Välkommen till studiecirkeln Musik att minnas!
I boken Musik att minnas skildras
en livshistoria med hjälp av ord,
bilder och sånger.
Svea Eugenia Vilhelmina Svedberg
föddes till världen i december 1912,
samma år som Titanic förliste.
Hon kom att tillhöra en generation
som fick uppleva världskrig och
ransonering, men också stora
sociala framsteg; allmän rösträtt,
folkpension, semester och barnbidrag.

Svea Eugenia Vilhelmina Svedberg
föddes den åttonde december 1912 i Stockholm.

Förslag till studieplan
Bläddra gärna igenom både studiehäftet och boken.
Se om Ni tycker att uppläggningen passar Er grupp.
Ni kanske vill ändra något i studieplanen?
Cirkeln är planerad för 10 sammankomster.
1. Vår gemensamma sångskatt
2. Folkvisor och skillingtryck
3. Emigration och folkrörelser
4. Alice Tegnérs visor - sånglekar
5. Här börjar historien...
6. Grammofonen och radion
7. Skolsånger
8. Schlagers och slagdängor
9. Que sera sera
10. Här fortsätter historien...
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Att samtala om...

1. Vår gemensamma sångskatt
Under tidiga barnaår är vi helt och hållet utlämnade
till den omgivning vi råkar ha hamnat i.
Vår musik kan komma att bli schlagers, 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!

Den första träffen bekantar vi oss med varandra i gruppen.
Nu passar det också bra att berätta lite om våra olika
musikintressen och vilka förväntningar
vi har på cirkeln.

Vår egen sångskatt

sid 2
Vi bär alla med oss vår egen sångskatt
från barndomen och ungdomen.
Vem har försett Dig med de visor Du kan idag?
Vilka sånger och sångminnen känns personliga?
Vad har Ni gemensamt i gruppen?

Sånger kring Svea

sid 3
Svea föddes 1912. På sid 3 i boken finns en ”tidsstege”som
visar hur gammal hon var när olika sånger blev populära.
Vi är alla födda någon gång under 1900-talet.
När kom Du själv in i handlingen?
Vilka sånger minns du själv?

Visor som sjungits i generationer
Så här kan det se ut när kulturarvet förmedlas!
Det stackars barnet kan förstås inte undvika att få i sig
både Gubben Noak, Calle Schewens vals och Love me tender!

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. Under åren samlar vi sedan
alla på oss personliga och unika minnen kring sång och
musik.
Tillsammans med andra har vi också en stor gemensam
sångskatt. Den delar vi med tusentals generationskamrater
över hela landet.
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sid 4
På sid 4 i boken finns en uppställning över sånger som har
sjungits i generationer. Skulle Ni kunna sjunga några av de
här tillsammans - utantill?
Kan Ni fler sånger än de som står här? Det är klart att Ni kan!
Men vilka? Det kan vara nyare visor, barnvisor, snapsvisor....

Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 6-13 i boken!
Det handlar om folkvisor, Carl Michael Bellman och skillingtryck.
Leta gärna hemma efter gamla visböcker att ta med till nästa gång!
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2. Folkvisor och skillingtryck
Ofta tänker vi oss folkvisor
som vackra visor om kärlek
eller om naturens skönhet.
Du kanske har hört uttrycket
”Vacker som en folkvisa”?
Det behöver inte alltid vare en
komplimang! Bland folkvisorna
hittar vi både skämtvisor och
fräcka visor!

Kännetecknande för en folkvisa är att den:
...saknar en känd upphovsman
...finns i flera varianter
...är spridd med muntlig tradition

Folkvisor

Musik att minnas sid 6-7

Vad är en folkvisa?
Tycker Du att definitionen på förra sidan stämmer?
Är alla folkvisor gamla?
Skapas det nya folkvisor i våra dagar?

Skillingtryck

Musik att minnas sid 10-13

Mer än 25.000 skillingtryck har dokumenterats!
Det finns alltså en hel del att välja bland.
Oftast dyker det upp flera varianter på samma visa.
Känner Ni igen någon av visorna i rutan på sid 10?
Kan ni något annat skillingtryck?
Bland skillingtrycken var visor som innehöll berättelser
om olyckor och skandaler självklart populära.
Kan Ni komma på någon modern händelse som är värd
en visa? Det kan vara en kärlekshistoria, en nidvisa om
en känd person eller en text om en smärre katastrof!

Studiebesök: Svenskt visarkiv, se sid 22!
Visor i skillingtryck är kända ända sedan 1500-talet.
Nyhetsvisorna är en stor grupp bland skillingtrycken.
De börjar ofta någonting i den här stilen:
Har ni hört den förskräckliga händelsen...
eller: En fruktansvärd olycka är ämnet för min sång...
Men alla skillingtryck handlar inte
om olyckor, mord och annat elände!
Det kan vara glada visor, kärleksvisor och beväringsvisor också.
I boken hittar Ni flera skillingtryck;
Elvira Madigan sid 13,
I en sal på lasarettet sid 11,
Lilla vackra Anna sid 29 och O Susanna sid 17.
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Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 14-21 i boken. Det handlar om 1800talet,emigrationen och folkrörelsernas sånger.

Överkurs:
Tänk om Aftonbladet och Expressen fått tag i historien om
Elvira Madigan och Sixten Sparre! Vilka löpsedlar det blivit!
Varför inte skriva ett modernt skillingtryck till nästa gång?
Välj ett hemskt, roligt, vackert eller upprörande ämne.
Du får säkert ett uppslag från kvällstidningarnas löpsedlar!
Använd en känd melodi: Gubben Noak, Elvira Madigan eller
Värnamovisan (Appladalen i Värnamo) Då kan alla sjunga med!
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3. Emigration och folkrörelser
1800-talet känns avlägset för oss som lever på 2000-talet.
Men är det så länge sedan egentligen?
Hur långt måste vi gå i vår egen släkthistoria för att komma dit?
För oss som är nära eller har passerat pensionsåldern räcker det
med två generationer.
Den som är född ungefär 1930 har föräldrar som är födda runt
år 1900, alltså ungefär vid det förra sekelskiftet.
Deras föräldrar i sin tur kom till världen ca 1870.
Nu har vi hamnat i en tid
med stora sociala problem
och motsättningar.
Sverige var ett fattigt land.
De flesta svenskar bodde
på landsbygden, många
under miserabla förhållanden.
Kyrkan hade en stark position
i samhället. Den hade också ett grepp
om människor som är svårt att föreställa sig i dag.
Fattigdom, missnöje med överhet och
religionsförtryck ledde till att
emigrationen tog fart under 1800talets andra hälft och fortsatte långt
in på 1900-talet.
Från mitten av 1800-talet bildades
allt fler frikyrkoförsamlingar.
Mot slutet av seklet började arbetarrörelsen att växa sig stark.
Kampen för allmän och lika rösträtt
hade börjat.
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Emigrationen

sid 16 i Musik att minnas

Nästan alla har vi väl någon släkting som emigrerat till Amerika?
Vilka var det som utvandrade?
Finns det några kontakter kvar med släktingarna i det gamla
landet?
Att läsa: Utvandrarna - Vilhelm Moberg

Andliga sånger

sid 18

Psalmer är en stor del av vårt
gemensamma kulturarv.
Många av oss har fått traggla
med psalmverser i skolan.
Hur mycket kan vi ännu utantill
av de psalmer och väckelsesånger som står i rutan på sid. 18?
Välj ut ett par tre sånger och pröva tillsammans!

Arbetarrörelsen sid 20
Arbetarrörelsen växte. 1921 fick kvinnor rösta för första gången i
ett riksdagsval.Hela tiden hade kulturen och sångerna en självklar
plats i rörelsen. Det var inte bara kampsånger - Dan Andersson
och många andra diktares verk lästes också.
Vilka dikter och sånger av Dan Andersson lever vidare i dag?
Att läsa: Dan Andersson - samlade dikter

Studiebesök:
Arbetarrörelsens arkiv, se sid 22!

Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 22-27 i boken!
Det handlar om Alice Tegnér, sång- och danslekar.
Leta gärna hemma efter Sjung med oss mamma,
Sjung svenska folk och Nu ska vi sjunga!

7

4. Alice Tegnérs visor
Alice Tegnér är säkerligen den som
påverkat vår gemensamma sångskatt
mest av alla.
Ännu idag, efter mer än hundra år,
sjungs hennes visor av tusentals
barn i Sverige.

Hennes vishäften Sjung med oss mamma! gavs ut 1893-1913.
Här finns många visor som är välbekanta för flera generationer!
I rutan på sid. 22 i Musik att minnas finns 20 sångtitlar.
Hittar Du någon Du inte känner igen?
Den första upplagan av Sjung svenska folk
gavs ut 1906. Som redaktör hade Alice
Tegnér förstås ett stort inflytande över
vilka sånger som fick vara med i boken.
Boken har med senare upplagor tryckts
i över en miljon exemplar!

Den här sångboken känner väl de flesta
av oss igen? Den kom ut 1943 och användes
i alla Sveriges skolor under många år.
Den gavs ut på initiativ av Alice Tegnér.
Nu ska vi sjunga kommer ständigt ut i nya
upplagor och möter på så sätt hela tiden
en ny publik.
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Alice Tegnér

sid 22 i Musik att minnas

Sångerna i rutan på sidan är bara ca 10% av Alice Tegnérs sånger.
Kan Ni komma på fler? De flesta visor från den här tiden är ju
glömda för länge sedan.Hur kan det komma sig att Alice Tegnérs
visor fortfarande sjungs idag?
Att läsa och bläddra i:
Visor av Alice Tegnér, Sjung svenska folk och Nu ska vi sjunga.

Sång- och danslekar sid 24
Är det några sånger som sitter som spikar i vårt minne så är det
Uppå källarbacken, Små grodorna och många andra sång och danslekar som vi sjungit som barn. Vilka sånger kan Ni sjunga allihop?
Sjunger Ni likadant eller hittar Ni fler varianter på samma visa?
Att läsa: Räven raskar - Danielsson/Ramsten, Gidlunds förlag

1900 - ett nytt sekel sid 26
Nu lämnar vi 1800-talet bakom oss - ett nytt sekel randas!
Fortfarande finns ingen radio och de flesta saknar grammofon.
Ingen av oss har personliga minnen, men från föräldrar och deras
föräldrar har vi ändå fått lite kunskaper om den här tiden.
En och annan sång kanske vi också kommer ihåg?

Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 28-37 i boken - Här börjar historien!
Leta hemma efter mynt, böcker, fotografier eller andra saker
med anknytning till sekelskiftet och början av seklet!
Hittar Ni någon visbok med Taube-melodier så ta med den också!
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5. Här börjar historien...
Knut Erik Eugén Svedberg och Elsa Vilhelmina
Jonsson kommer båda
från Stockholm.
Knut är född 1883 i Nikolai församling
och Elsa föddes på söder 1888.
Dessa bägge gifter sig och flyttar ihop i en
lägenhet på Timmermansgatan 20.
De kommer snart att bli föräldrar till Svea,
men det dröjer fram till 1912.

Nu är vi framme vid år 1913.
Det är säkert dåligt med pengar
i kassan. Ändå har Elsa tagit med
Svea till ett besök hos fotografen
på Götgatan.
Snart skjuts skottet i Sarajevo
och första världskriget bryter ut.

Åren går... det är redan 1917!
Ute i världen rasar världskriget.
Svea fyller fem år och fotograferas
med sin älskade docka Britt.
I Stockholm är det matköer och hungerkravaller - men om två år blir det fred
igen och världen kan andas ut.
1919 debuterar också Evert Taube
med sin första vissamling.
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Här börjar historien sid 28 i Musik att minnas
Knut och Elsa, Sveas föräldrar, kom båda från Stockholm,
men från helt olika sociala förhållanden.
Förmodligen har deltagarna i gruppen rötter i olika landsändar.
Många har också minnen från föräldrars och andras berättelser.
Den som har lust att dela med sig har ett bra tillfälle här!
Sångerna på sid 28 kan alla mycket väl ha hört sjungas av
äldre släktingar. Visst hittar Ni några sånger Ni känner igen?

Svea sid 32
I rutan Populära melodier under 1910-talet finns det 20 sångtitlar.
Kan Ni sjunga några av sångerna tillsammans?

1920-talet sid 36
Under 1920-talet började Evert Taube
att etablera sig som grammofonartist.
I rutan Tidiga Taube-melodier hittar Ni
20 sånger som säkert är välbekanta för
de flesta.”Är det något vi svenskar kan
sjunga tillsammans är det Evert Taubes
visor!” Stämmer det, tror Ni?
Kan Ni sjunga några av de här sångerna utantill?
Om inte -så finns det många sångsamlingar med Taube-melodier
att botanisera bland. En av de bästa är:
50 visor till luta och gitarr - Nordiska Musikförlaget

Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 38 och sid 46 i boken - det handlar om
grammofonen och radion. Har Ni kanske bilder eller andra
minnen kring grammofoner eller radioapparater Ni haft i Er ägo?
Det kanske till och med finns någon som har möjlighet att ta med
sig en bärbar grammofon eller CD-spelare till nästa gång?
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6. Grammofonen och radion
Det är en lång väg att gå från
Edisons fonograf från 1877.
Via stenkakor och vinylskivor
har vi nått fram till dagens
sofistikerade CD-och MP3spelare som kan bäras i skjortfickan!
Snart är de också omoderna...
När grammofonen gjorde sitt insteg i
hemmen var det förstås en musikalisk
revolution!
Bland de första grammofonartisterna
var Ernst Rolf. Han följdes snart av
Karl-Gerhard, Zarah Leander,
S-O Sandberg, Ulla Billquist m.fl.
AB Radiotjänst började sina sändningar
1925. De första åren spelades inte så
mycket musik i radion.
I dag finns det som bekant många kanaler
som bara har musik på programmet!

Att samtala om...

Grammofonen

sid 38 i Musik att minnas

Vilka slags grammofoner och bandspelare har deltagarna
i gruppen haft?
Vad var för- och nackdelarna med de olika skiv- och bandtyperna?
stenkaka (78-varvare)
LP-skiva (vinyl, 33 varv/min)
ljudband
kassettband
CD-skiva
MP3
Vilka tidiga grammofonartister minns vi bäst?
Är det någon sång som Ni minns speciellt?

Radion

sid 46

När AB Radiotjänst började sina utsändningar
skakades grammofonindustrin i sina grundvalar.
Snart visade det sig dock att det gick ganska bra
att samarbeta.
Många har varit rädda för att grammofonen och radion skulle
komma att förflacka folkets musiksmak.
En annan farhåga har varit att den folkliga sången skulle tystna
när alla lyssnade på artister i radio och på skiva.
Hur har det gått? Har sången och det folkliga musicerandet
minskat i omfattning?

Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 40 - 45 i boken - Nu ska det handla om
skolan och sångerna vi sjöng där! Om Ni har möjlighet att leta
hemma efter skolsångböcker eller andra böcker med anknytning
till skolan vore det förstås fint!
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7. Skolsånger

Svea

Musik att minnas sid 40

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 snart försvann
då allt utom min läxa jag lätt och lustigt fann.

I december 1922 fyller Svea 10 år.
De sånger som sjungs omkring henne
av föräldrar och andra kommer hon
att minnas genom hela livet. Så är det
för oss alla - vi är barn av vår tid!

- Om jag kommer ihåg vad min första fröken hette?
Nej, hur ska jag kunna komma ihåg det, det var ju
så länge sedan - Jansson hette hon!

I rutan på sid 40 finns 20 sånger som
Svea och hennes generationskamrater
fick med sig i bagaget som en gemensam sångskatt.
Detsamma gäller visorna på sid 41!

Skolan

sid 42

Är det någon av Er som kommer ihåg vad Er första fröken hette?
Vad tyckte Ni om sånglektionerna i skolan?
Har Ni några skolfotografier eller klasskort kvar ?

Skolsånger sid 44
Alla fick inte behålla sina sångböcker efter skoltiden. Tack vare
det eviga utantilltragglandet i den gamla skolan kommer vi ihåg
en hel del sånger i alla fall!
Det är inte bara psalmverser som sitter kvar. Titta igenom sångtitlarna i rutan på sid 44 och sjung så många Ni kommer på!

Alla har vi minnen från skoltiden!
De flesta av oss minns vår första fröken. Vi minns också
multiplikationstabellen, Hallands floder och kons fyra magar.
Sånglektionerna var högtidsstunder för några och en plåga
för andra. Hur som helst har nästan ingen kunnat undgå att
snappa upp en mängd sånger som glatt eller plågat skolbarn
under flera decennier.
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Studiebesök: Stadsmuseét vid Slussen
Här finns bland annat ett litet skolmuseum att besöka!

Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 48 - 61 i boken. Nu kommer det att handla
om Sveas ungdomsår och de sånger hon sjöng tillsammans med
vänner och bekanta på fester och utflykter!
Leta gärna hemma efter vishäften med schlagers och slagdängor!
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8. Schlagers och slagdängor
Det fina med schlagers 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, för då
kom jag till Stockholm och då skulle
alla dansa Lambeth Walk!
Under många år gavs det ut små sånghäften med texter till tidens
populära melodier. Den största utgivaren var Svenska Visförlaget.
Häftena kostade omkring 50 öre på 1940-talet och innehöll
i regel ca 40 texter.
Bakåt i tiden kan vi anknyta till de gamla skillingtrycken.
Framåt finns det nog ingen riktig efterföljare, men fortfarande
har säkert många av oss kvar några häften i bokhyllan.
Eller är de kanske undanstoppade i en låda?

1930-talet

sid 50 i Musik att minnas

Beroende på när vi är födda kan 1930-talet
betyda ungdomsår, barnaår eller också var
det helt enkelt före vår tid!
Melodierna som skapades under den här
tiden har levt vidare genom skivor, filmer
och radio.
Visst känner Ni igen alla melodier i rutan
på sid 50?
Hur skiljer sig de här sångerna från dagens
schlagermelodier? Tänk gärna på både text
och melodi!

1935

sid 56

Den 26 oktober 1935 gifte sig Svea
och Ruben. Det är en tid när världen
börjar gå mot ett nytt krig.
Håller Ni med om att populärmusiken
ändrat karaktär sedan 20-talet?

1940-talet sid 60
Nu är kriget ett faktum!
I rutan på sid 61 hittar Ni sånger under krigsåren 1939-1945.
Är det några sånger Ni minns särskilt väl?

Snapsvisor och festvisor
är en speciell kategori
visor där en ny text är satt
till en välbekant melodi.
Här finns många intressanta
uppslag att forska i:
Vem är författaren?
När har visorna sjungits?
Vilka melodier har använts mest?
Är det någon som har en text hemma
till melodin Turalleri?
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Till nästa gång:
Läs gärna igenom sid 62 - 75 i boken.
Que sera sera - Det som sker det sker.
Titta gärna hemma om Ni hittar några fotografier eller något
föremål från 1950-talet som kan ha ett allmänt intresse!
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9. Que sera sera...
När vi börjar återgå till ett mer normalt liv
efter de långa krigsåren börjar en ny tid.
Engelska blir första språk i skolan.
Tyskan tappar mark och försvinner så
småningom nästan helt från skolschemat!
Impulserna från USA ökar stadigt.
Allt som kommer från Amerika är bra.
Kläder, filmer och inte minst musik!
Ännu några år får de populära engelska och amerikanska sångerna
svenska översättningar när de sjungs in på skiva av svenska artister.
On top of old Smokey blir Högt uppe på berget, Mockingbird Hill
blir Adress: Rosenhill och You can have him! blir Sån´t är livet!

Att samtala om...

Familjen

sid 62 i Musik att minnas

Ögna gärna igenom sångtitlarna på sid 62!
Här finns flera visor av Evert Taube och Ulf Peder Olrog.
Tror Ni att några av de här sångerna kommer att leva vidare
om 50 år?

1950-talet sid 64
Hur upplevde deltagarna i gruppen 1950-talet?
Var det verkligen så idylliskt
som många vill göra
gällande i dag?
Sångerna i rutan på sid 64
andas väl i alla fall både
glädje och trygghet?

1960-talet sid 68
Nu börjar de barn som föddes under efterkrigsåren att bli vuxna.
En ny ungdomskultur växer fram.
Den här gången är det England som består oss med mode från
Carnaby Street och popgrupper som Beatles och Rolling Stones.
Alltmer sällan får de engelska texterna en svensk översättning.
Vad tror Ni det här har fått för betydelse för vår gemensamma
sångskatt? Håller generationerna på att tappa sin musikaliska
kontakt?

Till nästa gång:
Det föddes många barn efter kriget. Vanliga flicknamn var Birgitta, Christina,
Margareta, Barbro,Yvonne och Monika. Pojkarna hette Leif, Lars, Bengt,
Rolf, Gunnar och Anders.
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Den här gången blir det ingen läsläxa!
Fundera i stället över vad Ni skulle vilja studera närmare.
Det kanske är fler i gruppen som är intresserade av samma sak?
Nästa gång fortsätter historien!
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10. Här fortsätter historien...
När historien nu fortsätter är det vi själva som skapar den!
Har Ni haft turen att hamna i en grupp där deltagarna trivs
bra tillsammans? Känns det som om alla har mer att ge?
Ni kanske rentav inte vill sluta?
Om gruppen vill fortsätta tillsammans finns det förstås
mycket roligt att välja bland. Det kan vara ett helt nytt ämne eller en fördjupning av någon av delarna i Musik att minnas...
Bläddra gärna igenom boken och se efter om det är något
Ni vill lägga till eller utveckla!

Sånggrupp
Har Ni redan en sånggrupp - eller vill Ni starta en?
Börja gärna med en liten grupp!
En handfull deltagare med ett
stort musikintresse har lättare
att komma igång än en stor grupp.
Välj sedan ut ganska få sånger (10-12 st)
till att börja med. Det brukar gå lättast
att utgå från ett tema;
+ Evert Taube
+ Schlagers och slagdängor
+ Dan Andersson
+ Skillingtryck

OBS! Det krävs en hel del energi för att starta en sånggrupp.
När sedan gruppen väl har kommit igång brukar det gå lätt
att få nya medlemmar!
Ge inte upp!

Sång och musik i äldreomsorgen
Musik att minnas, Källslätten 12, 647 91 Mariefred

www.musikattminnas.se
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