
LUFT 

Vi inleder med musik om vind och himmel som en koppling till 

luften, det första elementet i vårt program. 
 

DIKT – Så sakta i vinden 

Colors in the wind  Alan Menken 

Legenden om Pocahontas berättar om de första 
kolonisatörerna som anländer till Virginia 1609. Bland dem 
finns den engelske soldaten John Smith som förälskar sig först 
i det vackra landskapet, sen i indianhövdingens äldsta dotter, 
Pocahontas.  I Disneys filmversion hör vi sången ”Colours in 
the wind.” Indian-prinsessan försöker få soldaten att se 
naturen på ett djupare sätt. ”Att uppleva naturen är som att 
måla färger i en vind.” 
 

Två folkvisor; Som stjärnan uppå himmelen arr. G. Hahn 

Till himmelen dit längtar jag                arr. E. Nordström  

Gunnar Hahn använde sig mycket av folkmusik i sitt 
komponerande. Under 1950-talet hördes hans musik ofta i 
radion och präglade den dåtida uppfattningen om hur 
folkmusik ska låta. Han var producent i Rikskonserter samt 
drev projektet "Musik för alla".  
Erik Nordström är cellist i Ludvika spelmanstrio och 
musiklärare vid Parkskolan i Grängesberg. Han arrangerar 
musik, samt är dirigent för Grängesbergs Orkesterförening.  
 
DIKT – Träd varsamt på jorden 
Himmelen på jorden   L. Kristjansen Edström  
är en del av ett större kör och kammarmusikverk där alla 
delar är fristående. Melodin, presenterad i kontrabasen, 
kommer från ett körstycke med texten. 

”Träd varsamt på jorden du går på en stjärna. 

Livet är blott en sekund. Vårt liv lämnar avtryck, som spår i 

sanden. Lägg mening i de steg du går.” 

Lene säger om sitt komponerande: En ny dörr öppnades när 
jag insåg att mina texter kunde få nytt liv genom tonsättning. 
Komponerandet har för mig blivit ett sätt att få ner just 
”Himmelen på jorden” 

 

JORD 

Himmelen på jorden leder över till vårt andra element, jord. 

Landskap som inspirationskälla är vanlig i klassisk musik, men 

jord och natur spelar stor roll även i folkmusik. 
 

DIKT – Lille barn 
Dans över de saligas ängder  C.W.Gluck 

Handling: Orfeus älskade Eurydike har dött. Gudarna lovar att 
ge henne tillbaka om han varken ser eller talar till henne i 
dödsriket. Orfeus startar sin återfärd till jorden. Eurydike tror 
att han inte älskar henne längre eftersom han inte ser på 
henne. Hon vill återvända till dödsriket. Orfeus vänder sig om 
i desperation och Eurydike faller död ner. Originalmyten 
slutar olyckligt, men Gluck var i sin opera tvungen att införa 
ett ”happy end” för att göra den dåtida publiken nöjd.  
Händel – en annan kompositör i vårt program – var 
motståndare till hans operor och menade att Gluck inte 
kunde mer kontrapunkt än hans kock. Idag är operan är den 
äldsta som fortfarande spelas regelbundet, så Gluck kan väl 
sägas ha fått revansch beträffande påståendet. 
 

Dans på kolbotten  efter Spess-Jon Andersson, Åmot 

Att sköta en kolmila var ett ansvarsfullt arbete. Det gällde att 
den inte fattade eld för då var arbetet med att göra kol 
förgäves. Runt om i våra skogar finns spår efter dessa milor. 
Kolbottnarna var ofta helt utan växtlighet, avgränsade och 

cirkelformade. Ibland upphöjda från marken. Kanske en 
idealisk plats för danssugna ungdomar. Denna gästrikepolska 
talar för detta. 

 

VATTEN 

Vatten är en vanlig inspirationskälla för tonsättare och 

arrangörer. Här har vi åter musik från grekisk mytologi och 

från tonsättarnamnet – Bach – som betyder just ”Bäck”. 
 

DIKT – Jag tar mitt kärl  

Syrinx  C. Debussy 

Syrinx är det grekiska ordet för panflöjt men också namnet på 
en nymf som blev förföljd av en pilsk Pan. Hon flydde till en 
flod i Arkadien där hon med gudarnas hjälp förvandlades till 
ett vassrör för att undkomma. Dessvärre gjorde Pan en flöjt 
av vassrören. Myten har inspirerat Debussy i detta flöjtsolo.  
 

Triosonata in G major  J.S.Bach 

Adagio – Allegro – Adagio - Presto  

Beethoven ska ha sagt om sin kollega, att han istället för Bach 
(bäck) borde ha hetat ”Meer” (ocean). Han lämnade ett 
otaligt antal verk efter sig och hade stort inflytande på 
samtida och senare kompositörer och musiker. Lek gärna fritt 
med tanken att var och en av de fyra satserna i Bachtrion får 
representera vart och ett av de fyra elementen.  

 

ELD 

Nu till musik som spänner över fyra århundraden, från 

Händels barockmusik till Deep Purple och Sareks musik under 

1900-tal.  Det sista elementet får genom vårt lite yviga val av 

musik, omfatta både barock, hårdrock och etnopop. 
 

DIKT – De små tingens lycka 
Smoke on the water                    Blackmore/Lord/Gillan/Glover/Paice 

"Smoke on the Water" är en rocklåt från 1972 av 
hårdrocksbandet Deep Purple. Det inledande riffet är ett av 
världens mest kända. Texten beskriver en incident när Frank 
Zappa spelade i Montreuxs kasino. En person i publiken 
avfyrade en signalpistol som startade en brand som förstörde 
byggnaden. Medlemmarna i Deep Purple fanns i publiken, 
tvingades fly och såg röken från branden slå ut över 
Genèvesjön ("Smoke on the Water").  
 

Genom eld och vatten  S. Jadelius – M. Eriksson 

Den svenska etnopopgruppen Sarek deltog med denna sång i 
svenska Melodifestivalen 2003. Etnopop är en musikgenre 
som omfattar alla typer av populärmusik som tar inspiration 
från icke-västerländska och forntida kulturer som indianska, 
keltiska, fornnordiska, germanska och arktiska. Nordman och 
Roger Pontare är andra som representerar genren i Sverige.  
 

Ur Kungliga Fyrverkerimusiken   G.F. Händel 
Bourrée – Menuet I-II – La Rejouissance 

Musiken till det Kungliga Fyrverkeriet komponerades på 
uppdrag av kung George ll av England. Man ville fira slutet på 
det Österrikiska tronföljdskriget. Uruppförandet ägde rum i 
Green Park i London 1749. Musikerna spelade i en särskild 
designad träbyggnad och fungerade som bakgrund till det 
påkostade fyrverkeriet. På Londons gator uppstod trafikkaos 
eftersom 12 000 personer begav sig till konserten. Dessutom 
kollapsade det stora brovalvet i den nybyggda London Bridge. 
Inte nog med det. Några dagar efter tillställningen rasade en 
stor staty av kungen ned i konsertbyggnaden som fattade eld.  
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