Jeg gik mig ud
					en sommerdag
Grundtvig
I 1783 blev der født en dreng i den lille by Udby tæt på Vordingborg. Han fik navnet
Niels Frederik Severin Grundtvig.
Grundtvig havde 3 brødre og en søster. Deres far var præst, og det blev Grundtvig
og hans brødre også.
Grundtvig var optaget af mange ting og skrev rigtig meget. Han har skrevet mange
sange og salmer.
Dengang Grundtvig levede, var det ikke alle, der gik i skole, men Grundtvig mente,
at det var vigtigt, at alle skulle lære noget. Det kaldtes oplysning.
Han var med til at skabe almueskolen i 1814. Almue betyder for hele folket.
Øvelse 1 – Læs sangen
• Find sangteksten frem, og følg med i den.
•	Lyt til sangen. Lyt især til melodien, og læg mærke til, hvordan den bevæger sig:
Opad? Nedad? Er der gentagelser? Er der spring?
• Syng med, så snart I kan.
Hvad er formen i sangen?
Læg godt mærke til, hvornår der bliver sunget, og hvad de synger. Er det
“La-di-da-di-dam” eller de rigtige ord?
I en sang er der ofte vers og omkvæd, men der kan også være intro, dvs. en slags
forspil, og der kan være mellemspil.
Lyt efter det hele i sangen.
Øvelse 2 – Syng flerstemmigt
• Lær først introens melodi (1).
•	Lyt til sangen, og læg mærke til, hvordan
melodien bevæger sig. Er der gentagelser?
• Syng alle sammen melodien.
•	Kig nu på den nederste melodi (3). Den skal
synges mellem versene og sammen med
introens melodi.
• Øv begge melodier mange gange.
• Del jer evt. op i 2 grupper, og øv hver for sig.
•	Gå sammen igen, når I mener, I kan
melodierne.
• Syng nu de to melodier sammen.
•	Sæt til allersidst den øverste stemme (2) på. Det behøver bare at være 3-4 elever
med lyse stemmer.
• Syng det hele sammen. Alle synger hele tiden, ingen holder pause!
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