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1

Indholdsfortegnelse
Forord
Anvendelse
Faglige mål
Om disse musikfortællinger

3
4
5

Om at lytte og skabe lyduniverser
Sans fortællingen
Lær om fortælleteknikker
Lær om instrumenterne

6
6
7

Livstræet, asketræer og træers liv
Samtaler om træer
Viden om asketræer
Viden om træer
Træet som symbol
Vær som et træ (meditativ øvelse)
Bliv ven med et træ (meditativ øvelse)
Sange om træer
Bøger og links

8
9
10
11
11
12
12
12

Hjorte
Samtaler om hjorte
Viden om hjorte
Hjorten som symbol og folkemedicin
Vær som en hjort (kropslig øvelse)
Find din hjorte kraft (leg)

13
13
14
14
14

Ørne og høge
Samtaler om ørne og høge
Viden om ørne og høge
Ørne og høge som symbol
Vær som en rovfugl (kropslig øvelse)
Fang byttet (leg)
Andre ideer til rovfugle øvelser og lege
Links

15
16
16
17
17
18
18

Slanger
Samtaler om slanger
Viden om slanger
Slanger som symbol
Vær som en slange (kropslig øvelse)
Bugt og sno (kropslig øvelse)
Slange fange (leg)
Slangen snor sig (leg)
Andre ideer til slange bevægelser
Links

19
19
20
20
20
21
21
21
21

Egern
Samtaler om egern
Viden om egern
Egern som symbol
Vær som et egern (kropslig øvelse)
Egern halesnupper (leg)
Ræven fanger egern (leg)
Hold balancen som et egern (leg)
Kast mad til egernet (leg)
Dans som et egern
Links

22
22
23
23
23
23
23
24
24
24

Fotos i dette materiale

24

2

Forord
Omdrejningspunktet for dette undervisningsmateriale er livets træ “Ask Yggdrasil” fra
nordisk mytologi.
Det kan enten bruges i tværfaglige samarbejder mellem dansk, historie, idræt, musik
og biologi/naturfag eller i ét af fagene.
Det kan også bruges af familier med børn eller nysgerrige voksne, der gerne vil lære
om og lege med lyduniverser, fortællinger, historiske musikinstrumenter eller
udforske temaerne træer, hjorte, ørne og høge, slange og egern.

Anvendelse

Lyt først til en eller flere af lydfilerne med musikfortællingerne om Yggdrasil
(de kan enten høres sammenhængende eller uafhængigt af hinanden).



Ask Yggdrasil - Livets træ Del 1 (4,21 min)



Ask Yggdrasil - Hjortene Del 2 (3,32 min)



Ask Yggdrasil - Ørnen og høgen Del 3 (3,33 min)



Ask Yggdrasil - Slangen Nidhug Del 4 (2,22 min)



Ask Yggdrasil - Egernet Ratatosk Del 5 (2,05 min)

Fordyb jer derefter i ét eller flere af de 5 lyduniverser.
I kan finde inspiration hertil i det skriftlige materiale om sansebaseret lytning,
fortælleteknikker, instrumenterne og de 5 temaer. Hvert afsnit om temaerne
indeholder:


spørgsmål til udforskning af emnet gennem samtaler



viden om temaet (symbolsk, historisk og naturvidenskabeligt)



kropslige/musiske øvelser og/eller lege



links.
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Faglige mål
Dansk


Fremme elevernes oplevelse af og forståelse af sprog og myter som kilder til
udvikling af personlig og kulturel identitet



Udvikle en åben indstilling overfor samtidens og andre perioders udtryksformer



Øge elevernes kendskab til lytte- og fortælleteknikker



Øge elevernes kendskab til arketypers symbolske betydninger i forskellige
historiske og litterære kontekster

Idræt


Fremme elevernes samarbejder om idrætslige aktiviteter og lege med alsidige
bevægelser

Religion


Fremme elevernes forståelse af nordisk mytologis trosverden og animistiske
naturopfattelse

Historie


Fremme elevernes viden om nordisk mytologi og temaernes kulturhistoriske
betydninger

Biologi


Give eleverne indblik i træers og dyrs levevis og adfærd

Musik


Fremme elevens evne til at lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer,
kulturer og perioder



Fremme elevens evne til at beskrive træk ved musik fra musikhistoriske
perioder



Fremme elevernes nysgerrighed, interesse og viden om historiske instrumenter
samt naturmaterialer som instrumenter og lydeffekter
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Om disse musikfortællinger

Fortællingerne fra den nordiske mytologi er kraftfulde, underholdende og lærerige. De
vækker oftest både forundring, genkendelse, glæde og gys. De kan puste til vores
fantasi, drømme og længsel efter oprindelighed.
Men myterne er mere end underholdning og historisk arvegods, der kan give os
indsigt i tidligere tiders levevis og forestillingsverdener. Myterne rummer evigt
aktuelle budskaber. Når vi spejler vores liv i de vise myter, kan de vække både
eftertanke og handling i nutiden.
I midten af hele verden står livets træ. I midten af din verden står du. Vi er
allesammen en akse, som livet drejer rundt om. Verden omkring os og verden inden i
os er under evig forandring. Verden går hver dag under i “Ragnarok” et sted i verden.
En tid efter opstår nyt liv og livsmod, muligheder for skabe en ny jord.
I dag giver bl.a. de globale Verdensmål håb om at vi kan få vores livstræ til at
blomstre og sammen bevæge os i en retning, hvor både mennesker, dyr, træer og
andre levende væsener kan ånde mere frit i samklang med hinanden.
De forskellige kilder til den nordiske mytologi er ofte modstridende og præget af den
tid og de personlige interesser, de er nedskrevet med.
Både de maskuline krigsguder (Aserne), de feminine kærlighedsgudinder (Vanerne),
dyrene og planterne og deres ånd er altid blevet tolket efter afsenderens livssyn og
dagsorden.
I disse musikfortællinger om livets træ “Ask Yggdrasil” har vi fundet inspiration i såvel
ældre versioner af den nordiske mytologi, som figurernes biologiske og symbolske
karaktertræk. Vi er mere tro mod den levende, overleverede mundtlige fortællekunst
end de skriftlige kilder og har derfor først og fremmest medtaget den visdom, der har
berørt os og som vi har fundet aktuelt at viderebringe til nutiden.
I 2020 hvor indspilningen fandt sted, oplevede vi endnu engang hvor forbundne og
afhængige mennesker er af hinanden, naturen og den kollektive bevidsthed, som vi er
en del af. Fortællingerne om “Yggdrasil” handler netop om denne forbundethed med
alle andre levende væsener i verden.
Det skriftlige undervisningsmateriale er udarbejdet med inspiration fra de angivne
kilder samt publikums interaktioner og reaktioner ved diverse optrædener med
fortællingen, der har været en kombination af fortælling, rituel dans, lege og/eller
samtaler.

Kunstnere

Mette Sahl Larsen: Fortæller og forfatter af fortællingen “Livets træ” og
undervisningsmaterialet.
Søren Hammerlund: musiker på nøgleharpe, mandola, rammetromme, fløjter,
vikinglyre, drejelire, rasle, asketræsfrø, grankogler, nøddeskaller, blade fra lind og
ahorn.
Materialet er udarbejdet i samarbejde med Ballerup Bibliotekerne i 2020
i forbindelse med DRs tema Vores natur og er inspireret af FNs verdensmål 15 Livet
på jorden.
Tak til ungdomskulturhuset Vognporten i Ballerup for lån af lydstudie.
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Om at lytte og skabe lyduniverser
Sans fortællingen

I kan starte med at lytte til de 5 lydfiler, ideelt set med hver jeres høretelefoner eller
samlet i klassen i så stille omgivelser som muligt.
Prøv at lukke øjnene, mens I lytter. Så bliver I ikke distraheret af synet og hinanden
og I kan hver især danne jeres egne billeder og oplevelser af fortællingen, før I taler
om den. Prøv at se, om I kan se det der der bliver fortalt for jeres indre blik. Ligesom
når I drømmer eller bruger jeres fantasi. I kan også forestille jer hvordan det ville
føles at røre ved træet, dyrene m.fl. og hvordan de lugter.
Besvar derefter et eller flere af spørgsmålene herunder individuelt. I kan eventuelt
tegne det I oplever eller skrive det ned i stikord.










Er der noget af fortællingen, som du så særligt tydeligt for dig i din fantasi?
Hvilken stemninger oplever du, der er i fortællingen?
Hvor mærker du de stemningerne i din krop?
Er der nogle af stemningerne du kender fra dit eget liv? Som minder dig om
oplevelser du har haft?
Kender du nogen mennesker eller dyr, der opfører sig lidt ligesom Yggdrasils
hjorte? Yggdrasils ørn? høgen Vederfølner? Slangen Nidhug? egernet Ratatosk?
Var der noget i fortællingen du særligt godt kunne lide eller ikke kunne lide?
var der nogle ord eller sætninger som du ikke forstod? eller bare noget du
synes var mærkeligt eller mystisk?
Er der noget i fortællingen du er nysgerrig på at vide mere om?
Hvilke budskaber synes du fortællingen rummer?

Når I hver især har dannet jeres egen oplevelser, kan I snakke om hvordan I oplever
fortællingernes ord og billeder.

Lær om fortælleteknikker

I kan derefter arbejde videre med at finde ud af hvilke fortælleteknikker, der bruges i
musikforestillingen.




Hvad tror I der skaber stemningerne i fortællingen?
Er det måden ordene siges på (betoningen)? Er det musikken? Er det ordene,
betoningen og musikken tilsammen?
Find ud af hvilke teknikker fortælleren bruger til at skabe stemningerne: f.eks.
brug af pauser, hurtig/langsom tale, tryk på bestemte ord, følelsesmæssige
betoninger, åndedræt, skift mellem fortællerstemme og dyre stemme ect.

I kan derefter lave jeres egne lydfortælling, hvor I enten fortæller en kendt myte, et
eventyr el.lign eller en fortælling I selv digter med og uden baggrundsmusik.
I kan inden I indspiller den overveje:



Hvilke stemning vil I gerne skabe i fortællingen?
Hvilke ord vil I udtale hvordan? Hvor vil I holde pauser? ect.
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Lær om instrumenterne

I kan lytte til de 5 lydfiler (igen) og prøve at gætte hvilke instrument, der er med i
fortællingen. I kan læse mere om instrumenterne herunder.
Nøgleharpe
https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8gleharpe
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=n%C3%B8gleharpe
Mandola
https://da.wikipedia.org/wiki/Mandola
Rammetromme
https://nn.wikipedia.org/wiki/Rammetromme
Fløjter
Fløjterne der anvendes i denne indspilning hedder “Offerdalspipa”
Vikinglyre
https://www.vikingelandsbyen.dk/instrumenter.asp
Drejelire
Drejelirerne der anvendes i denne indspilning hedder “symfonia” og “Groddalire”
https://da.wikipedia.org/wiki/Drejelire
Lyre
lyre – strengeinstrument | lex.dk – Den Store Danske
I kan læse om musikeren her til lydfilerne her:
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Hammerlund
Her er svarene
Livets træ Del 1
Nøgleharpe, mandola, drejelire, rammetromme, Offerdalspipa, asketræsfrø,
grankogler, nøddeskaller fra valnødder og blade fra lindetræ.
Hjortene Del 2
Nøgleharpe, asketræsfrø og grankogler.
Ørnen og Høgen Del 3
Overtonefløjte, rammetromme, viking lyre, rasle og blade fra ahorntræ.
Slangen Nidhug Del 4
Overtonefløjte, Offerdalspipa, harpe, nøgleharpe, Asketræsfrø og rasle.
Egernet Ratatosk Del 5
Mandola, asketræsfrø og nøddeskaller fra hasselnødder.
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Livstræet, asketræer og træers liv

(Fag: historie, dansk, biologi/naturfag, musik og idræt)

Samtaler om træer
I
-

kan f.eks. tale om
Hvad ved I om træer? Hvad ved I om asketræer?
Hvilke erfaringer har I med træer?
Hvordan mon det føles at være et træ?
Hvor levende er træer? (tror I for eksempel, at træer taler sammen?)
Hvad kan man bruge træer til?
Kan mennesker blive venner med et træ?
Hvad får et træ dig til at tænke på?
Hvad betyder træer for livet på jorden?
Hvad kan vi gøre for at bevare træerne?

En spændende måde at tale om træer og skovens betydning for livet på jorden nu og i
fremtiden er at tage udgangspunkt i FNs verdensmål 15 Livet på land. Udvælg et af
delmålene og brug det som afsæt til at tegne ideer til, hvad vi kan gøre for at opfylde
dette mål.
I kan tale helt frit - eller søge inspiration i øvelserne og viden herunder.
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Viden om asketræer
Asketræer kan blive meget høje og gamle, faktisk helt op til 300 år. Knopperne for
enden af asketræets skud er sorte og ligner små hjorteklove.
Asketræer kan være hun- eller hantræer eller begge køn på en gang. Deres frø kan
blæse op til 125 m. væk.
Asketræer er et af de mest forkælede og fordrukne træsorter. De har det største
vandforbrug af løvtræarter og har vænnet sig til at gro i den mest fugtige og
næringsrige jord.
I nordisk mytologi siges det at asketræet Yggdrasil er “eviggrønt”. Men asketræer er
ikke grønne hele året rundt, hvis var det der blev ment med ”eviggrønt” dengang.
Tværtimod er det et af de sidste træer, der springer ud om foråret og et af de første
træer, der smider bladene om efteråret. Til gengæld er de blade asketræet taber
faktisk grønne.
Hos de fleste andre træarter skifter bladene farve fra grøn til gule, brune og rødlige
farver lige før de smider dem om efteråret. De skifter farve fordi de har brug for at
transportere næringsstofferne klorofyl og magnesium fra bladene i sikkerhed inde i
træets stamme for at overleve vinteren. Men fordi asketræet kun gror i næringsrig
jord, er det så “forkælet” og “dovent” at det ikke gider alt det arbejde med at trække
næringsstofferne ind og smider bladene grønne. De lækre grønne efterårsblade fra
asketræer er guf for regnorme, svampe og bakterier, som nedbryder bladene og
fordeler næringsstofferne i jorden. Jordbunden under en askeskov består derfor ofte
af den fineste muldjord. Da asketræer samtidig lukker meget lys ned i skovbunden er
der ofte en meget rig og varieret flora under det.
Mennesker har gennem tiden haft stor glæde af asketræet, da det er en tung, hård og
smidig træart. Asketræer har både været brugt som brænde og til at bygge vognhjul,
møbler, gulve, bundgarnspæle, legetøj, skrin og små kasser. Det siges sågar at de
første flyvemaskiner blev bygget af asketræ.
Ask var det oldnordiske navn for vikingeskib og vikingerne blev også kaldt for askmænd.
“Den dag Ask Yggdrasil dør, da uddør al liv på jorden”, står der i de gamle kilder til
den nordiske mytologi og asketræer er faktisk en truet art i disse år. 2% af det
danske skovareal har været dækket af ask - men nu bliver mange træer fældet pga.
sygdom.
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Viden om træer
Vi får mere og mere viden om hvor levende og kloge træer er. De senere år er der
skrevet mange spændende artikler og bøger om, hvordan træer kommunikerer med
hinanden og har funktioner der svarer til menneskers hjerteslag, følesans m.m.
Forsker Suzanne Simard fra University of British Columbia har f.eks. forsket i
økologien i de canadiske skove i 30 år og har bl.a. fundet frem til, at modertræer
genkender deres ‘børn’ og at døende modertræer sender beskeder til næste
generation.
Den tyske Skovfoged Peter Wohlleben er blevet bestseller med sine bøger for børn og
voksne om træernes hemmelige liv og er dygtig til at menneskeliggøre træerne på
finurlig og humoristisk vis. I sine bøger omtaler han f.eks. træers hud, smilehuller og
rynker. Han beretter om træers søvn, sanser og mulige følelser og drømme. Han
skriver om “træbørn” der går i “skole” og spiser for meget sukker. Han hævder, at
træer kan invitere hinanden til middag, tage sig af syge nabotræer m.m.
Træers liv påvirker i høj grad dyr og menneskers liv. Bl.a. hjælper træer klimaet ved
at gøre luften renere ved at optage CO2 og udskille ilt.
Når det i gamle spådomme fra Norden siges, at den dag “Livets træ” uddør, så uddør
alt liv på jorden, gør vi nok klogt i at tage ordene alvorligt ved at passe bedre på
vores træer og skove verden over.
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Træet som symbol
Forestillingen om et gigantisk verdenstræ, der rækker ud til hele verden er brugt som
symbol i mange kulturer rundt om i verden.
I det Gamle Testamente findes “livets træ” og “kundskabens træ.” I 1. Mosebog hvor
Eva og Adam fristes af slangen til at spise af kundskabens træ siger Gud: “Nu er
mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker
hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!”
Mange af historiens mestre og magikere er igennem tiderne blevet kaldt for træer,
ligesom mange konkrete træer opfattes som hellige. For eksempel træer ved templer.
I folketroen har man ligefrem forbundet et konkret træs livskraft med et menneskeliv,
en slægt eller beboerne på en gård. Man troede f.eks. at hvis gårdens træ visnede, så
ville mennesket eller slægten på gården uddø. Huggede man grene af træet så ville
ens arm visne. Blev træet fældet, så ville gården brænde o.s.v.
Træerne og deres årstids cyklus bruges ofte til at symbolisere mennesker og vores
livscyklus fra vi bliver født til vi dør. Løvfældende træer symboliserer tit en verden i
konstant fornyelse. En verden, hvor noget må forfalde og dø for at noget nyt kan
opstå.
Der findes utallige ordsprog om træer som f.eks. “Den der har plantet et træ, har ikke
levet forgæves”. Et kinesisk ordsprog lyder; “Hvornår er det bedste tidspunkt at
plante et træ? For 20 år siden. Hvornår er så det næstbedste tidspunkt? Nu.
At plante træer bruges ofte som symbol på håb.
Vær som et træ (meditativ øvelse)
Denne øvelse kan udføres hvor som helst, hvor du kan stå oprejst. Optimalt ude i
skoven på bare tæer uden forstyrrelser fra andre.
Du kan prøve at mærke, hvordan det kropsligt må føles at være et træ ved at udføre
denne øvelse.
Stil dig op med fødderne godt plantet i jorden. Stå et par sekunder og mærk dine
fødder. Træk så vejret dybt ind gennem næsen og ud gennem munden 7 gange:
Mærk livets ilt, livets åndedræt, livets ånd. Forestil dig at dine fødder bliver tunge og
slår rødder ned gennem underlaget og ned i jorden. Rødder der er kraftige og tætte.
Går dybere og dybere ned, udvider rodnettet. Et rodnet der holder dig så godt fast, at
intet kan vælte dig.
Forestil dig så, at du suger næring op gennem rødderne. Lad næringen strømme op
gennem de små årer i dine fødder, op gennem benene, op i maven til punktet lige
under navlen inde midt i kroppen. Lad næringen strømme fra punktet under navlen og
ud i resten af kroppen.
Forestil dig at din krops lodrette søjle (dine fødder, ben, torso og hoved) er en
træstamme, der står rankt, stabilt og stolt. Stræk så laaangsomt armene mod himlen,
som var de grene. Lad dine grenarme svaje med vinden, mens resten af kroppen
stadig står stabilt.
Lyt til vinden, der suser i træets krone. Mærk vindens duft (er du ikke i skoven, så
brug i stedet din fantasi til at forestille dig hvordan vinden lyder og dufter). Forestil
dig at du trækker frisk luft fra himlen ind gennem din “krone” (punktet i dit hoved
hvor rygsøjlen ender), ned langs rygsøjlen og ned til punktet lige under navlen. Mærk
hvordan den livgivende, nye energi gør dig frisk og genoplader alle celler i din krop.
Mærk hjertet der slår i din krop og pumper blod rundt i alle afkroge af din krop. Smil
og sig “tak” indeni for du og træerne er i live lige nu.
Kom ud af trætilstanden ved at ryste kroppen blidt.
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Bliv ven med et træ (meditativ øvelse)
Øvelsen kan udføres alle steder, hvor der er store eller mellemstore træer. Optimalt i
en fredet/uforstyrret skov.
Gå en tur for at finde et træ at blive ven med. Gå med langsomme skridt og træk
vejret så dybt ned i maven, du kan. Find et stort eller mellemstort træ, som tiltaler
dig.
Stå på afstand af træet og hils på det. Spørg om det vil være venner med dig. Træk
vejret dybt og giv dig god tid til at åbne dine sanser: kig på træet, lyt til det, fornem
det; Hvilket slags træ er det? hvilke kvaliteter har det? kunne I blive venner? Hvis du
ikke fornemmer I kan blive venner, så tag høfligt afsked og find et andet. Hvis du
fornemmer I godt kan, så gå tættere på. Lugt til træets dufte, undersøg hvilke dyr,
der bor her. Læg dine hænder på træets stamme. Mærk hvordan barken føles. Prøv at
mærke træets gode, stærke energi. Jo oftere du besøger træet, jo bedre venner har I
mulighed for at blive...og det er ganske vist.
Sange om træer
Der findes mange sange, der handler om livstræer, som for eksempel disse to:
“Du skal plante et træ” AF Piet Hein, 1948
“Livstræet” af Hans Holm Erik Lindebjerg, 1985
Bøger og links
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ask-fraxinus-exc%C3%A9lsior
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/ask/
https://da.wikipedia.org/wiki/Ask_(træ)
https://www.trae.dk/leksikon/ask/
https://www.trae.dk/sporgsmal/hvorfor-smider-asktraeet-sine-blade-om-efteraaretmens-de-stadig-er-groenne/
https://videnskab.dk/naturvidenskab/ny-forskning-giver-haab-for-danmarksdoeende-asketraeer
Du kan være med til at udvælge særlige træer i de danske skove, som skal fredes for
eftertiden og på den måde blive såkaldte livstræer gennem Naturstyrelsen her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/tr%C3%A6ernes-form
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66982/skovenstraer.pdf
“Træerne omkring os: en fag- og aktivitetsbog” (2001)
Udover beskrivelse af de vigtigste danske træarter, indeholder bogen historier, vers
og lege med forbindelse til træer, eksperimenter, opskrifter og ting man kan lave.
“Kan du høre træerne snakke? En opdagelsesrejse gennem skoven” Peter Wohlleben
(2018)
“Skoven” Jamie Ambrose, David Burnie, Linda Gamlin (2018) Om hvilke typer skove
der findes, hvilke dyr og planter der lever i skoven, hvilke farer der kan opstå, f.eks.
farlige dyr og skovbrande, og meget andet.
“Træernes ukendte liv” Jen Green, Claire McElfatrick (2020)
Meget smuk billedfagbog om træers liv rundt omkring i verden.
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Hjorte (Fag: historie, dansk, idræt og biologi/naturfag)

Samtaler om hjorte
I kan f.eks. tale om
- Hvad ved I om hjorte?
- Hvilke erfaringer har I med hjorte?
- Hvordan mon det føles at være en hjort?
- Kan et menneske blive ven med en hjorte?
- Kender I nogen mennesker, der opfører sig lidt ligesom en hjort?
- Hvad symboliserer hjorten for dig? (eller hvad tænker du på, når du ser en hjort?)
I kan eventuelt søge inspiration i øvelserne og viden herunder.
Viden om hjorte
I Danmark findes der 4 typer hjorte; rådyr, sikahjorte, dådyr og kronhjorte. Du kan
kende forskel på arterne ved at lære deres størrelse, gevirer, lorte og numsers
udseende at kende. Kig f.eks. på denne tegning: https://www.skoven-iskolen.dk/kopiark/kopiark-danmarks-fire-hjorte-arter
Om vinteren spiser hjorte bl.a. bark og kviste fra træer. Hjortene mangler tænderne i
overmunden, så det de efterlader vil være flosset. Hjorte gnaver også direkte af
træernes bark. Nogle får endda så godt fat i barken med tænderne, at de skræller
lange strimler af træerne. Det er et stort problem for de træer, det går ud over.
Hjorte bliver let skræmt. Når de skræmmes, spreder de deres lange, hvide hår på
“spejlet” ved numsen, så det bliver dobbelt så stort. Det er et advarselssignal til andre
dyr om at der er fare på færde. Spejlet gør det også let for de små rålam at følge
efter deres mor, når hun flygter. Hjorte er drøvtyggere og har flere maver.
Der har levet hjorte i Danmark lige så længe som der har levet mennesker. Man
regner med, at der var rådyr og kronhjorte allerede i den sidste mellemistid og at de
var vigtige jagtdyr. I stenalderen brugte man især kronhjortens kraftige knogler og
gevirer til redskaber som økser, dolke, fiskekroge mm. og tænderne blev brugt til
smykker.
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Hjorten som symbol og folkemedicin
Hjorten er blevet brugt symbolsk i mange kulturkredse gennem tiderne.
I nogle fortællinger om “Ask Yggdrasil” er der 4 hjorte, der forbindes med de fire
verdenshjørner: Dain, Dvalin, Dunør og Duratro. Deres gevirer er så gigantisk store,
at livets floder flyder fra dem. I andre versioner er der kun en hjort, der hedder
“Eiktyrner”. I en række eventyr og folkeviser kan unge kvinder forvandle sig til hun
hjorte (hinder). I keltiske sagn er hvide hjorte forbundet med det overnaturlige og det
at træde ind i en “anden verden”.
I hjortens hjerte skulle der ifølge sagnene findes en lille knogle, som ligner et kors. I
nogle kulturkredse siges det, at “hjortekorset” er godt for kvinder, der ikke kan blive
gravide. Og hvis en gravid kvinde ser et dådyr i øjnene, får barnet fromme øjne eller
et fromt sind. Gennem tiderne er mange dele af hjortens krop blevet brugt i
folkemedicinen mod mange forskellige sygdomme. F.eks. er pulveriserede
hjortetakker blevet brugt i forbindelse med både tandpine, blodsot, diarre, krampe og
til at sætte løse tænder fast igen.
Hjorte optræder i ordsprog som "Han springer som en hjort" og "Hun bevæger sig let
som en hind".
Vær som en hjort (kropslig øvelse)
Øvelsen kan udføres hvor som helst hvor du kan stå oprejst og har plads til at løbe
omkring. Optimalt ude på en uforstyrret eng eller i en skovkant med buske.
Lyt og flygt
Ret hoved op til normal og stå så helt, helt stille. Lyt opmærksomt til alle sider. Brug
dine sanser til at se, lugte og fornemme om der er fare på færde. Gør dig klar til at
flygte ved den mindste forstyrrelse. Observér et faretegn og flygt så med lette hurtige
trin og gem dig i en busk (eller leg du gør det).
Kæmp
Stræk langsomt armene op over hovedet med knyttede hænder. Fold dem ud som et
gevir og lad tommel-, pege- og lillefinger pege frem som små gevir takker.
Bøj derefter kroppen forover og gør klar til kamp med geviret, kom med en brølende
advarselslyd a la “muuuaaaaooohhh”.
Du kan også lave lyde, der lyder som brøl fra hjorte, som er parate til kamp, ved at
blæse gennem det lille hul i en vandkande.
Leg evt. 2 og 2 at I er 2 hjorte, der kæmper (husk at passe på hinanden).
Spis og skid
Forestil dig, at du har kæmpe store gevirer på hovedet. Bøj så nakken laaaangsomt
bagover. Forestil dig at du hiver blade af træerne med munden og spiser dem (hvis du
er i en skov med friske, rene, lysegrønne bøgeblade kan du evt. hive rigtige blade af
træerne med munden). Forestil dig at du tygger på bladene, blander dem med spyt og
synker dem og at de bevæger sig ned i din mave.
Forestil dig at du står afslappet med let adskilte ben og skider små hjortekugler ud af
numsen.
Find din hjorte kraft(leg)
Stå 2 og 2 over for hinanden, tag fat i hinandens overarme og mærk hvem der har
mest kraft til at skubbe hinanden. Lad så den ene skubbe med samme konstante
styrke, mens den anden afprøver forskellige rytmer og stemninger af og ser hvor
meget/lidt styrke det giver i forhold til hinanden. Prøv f.eks. med hurtige/langsomme
rytmer, anspændte/afslappede attituder, muntre og sørgmodige sange på skift.
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Ørne og høge (Fag: historie, dansk, idræt og biologi/naturfag)

Samtaler om ørne og høge
I kan f.eks. tale om
- Hvad ved I om rovfugle?
- Hvilke erfaringer har I med rovfugle?
- Hvordan mon det føles at være en rovfugl?
- Kan et menneske blive ven med en rovfugl?
- Hvad symboliserer ørnen og høgen for dig? (eller hvad tænker du på når du ser en
rovfugl?)
- Hvorfor mon rovfugle er så god til at se deres bytte på lang afstand?
- Har I lagt mærke til at der tit er ørne og høge på flag/våbenskjold? Hvorfor tror I de
er det?
I kan eventuelt søge inspiration i øvelserne og viden herunder.
Viden om ørne
Der findes omkring 80 fuglearter i verden, der på dansk kaldes for ørne. Ørnene er
nogle af de største rovfugle. Hunørne har et vingefang på op til 3 meter, vejer op til 7
kilo og er omkring 90 cm høje. Hanørne er, som alle rovfuglehanner, mindre end
hunnerne.
Ørne har omkring 10 gange så mange synsceller som mennesker og kan spotte et
bytte på flere kilometers afstand. Det menneskelige øje kan modtage omkring 16-20
sanseindtryk per sekund, men fuglene kan modtage hele 160 indtryk per sekund og
ser derfor meget mere detaljeret end vi gør. Mens mennesker har 3 “farvekanaler”
(orange, grøn og blå) ser en fugl i 5 farver. Fuglene kan også se UV-varmestråler og
behøver ingen beskyttelse mod det i modsætning til os mennesker.
Ørnens kløer er designet til at gribe og jage. Ørne er gode til at bevare deres energi,

15

når de jager. De venter tålmodigt og ved præcis hvornår de skal bruge kræfter på at
fange deres bytte. Kongeørnen kan slå ned på så store dyr som ræve.
Som alle andre rovdyr medvirker ørnen til at holde verden i balance ved at fange
svage og syge dyr og dermed hindre spredning af sygdomme.
De danske ørne er meget sårbare overfor forstyrrelser, når de skal have unger. Efter
at have været forsvundet fra den danske natur yngler både kongeørne og havørne
igen her i Danmark. Men flere ørne er truede efter udbredt jagt på dem.
Ørne er mellem 5-7 år før de får unger første gang og derfor reproducerer de sig selv
langsomt. Samtidig er ørnene langt oppe i fødekæden og opsamler derfor store
mængder miljøgifte, hvorfor de er sårbare.
I ørnereservater regner man med, at ørne kan blive omkring 50 år.

Viden om høge
En høg er kendetegnet ved at have spidse, lange, krumme kløer og et skarpt, krumt
overnæb samt et veludviklet syn. Deres byttedyr fanges som regel ved
overraskelsesangreb. En høg kan kredse længe over sit territorium for at udse sig et
muligt byttedyr. Høgen er frygtløs og sætter gerne kløer i sit bytte uden at tænke på
egen sikkerhed. For høgen er det bedste forsvar lig med angreb.
Ørnen og høgen som symbol
Fordi ørne ser 10 gange bedre end mennesker, bliver de ofte brugt som symboler på
skarphed, klarhed, overblik, nye visioner, perspektiver og fremgangsmåder.
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Talemåderne “Du er en ørn til at regne den ud” og “det er du en ørn til” viser også at
vi forbinder ørnen med et skarpt sind og intelligens.
Ørnen har i årtusinder været et magt symbol på guddommelig og kongelig magt og
sejrrig styrke over fjender, heroisk ærefrygt og myndighed i forskellige folkeslag.
Flere stater, fyrster, adelsmænd og byer har en ørn i deres våbenskjold som
hersker/statsmagt symbol. F.eks. brugte Napoleon den Første ørnen som symbol for
sin magt.
Høgen er på samme måde ofte brugt som symbol på såvel ære, magt, indsigt og krig.
Høgen er også blevet brugt som symbol for at køre den hårde linje. “Høg over høg”
betyder, at to aggressive personer bekæmper hinanden. I mange myter forbindes
høgen (ligesom ørnen og falken) med himlen og er knyttet til en række solguder hos
bla. Aztekerne og Egypterne.
Høgen tolkes i nogle spirituelle retninger som symbol på at vi skal vække vores
visioner til live, omfavne vores livsformål og lade vores kreative ånd flyve frit.
I nordisk mytologi hedder verdens største ørn “Hræsvælg” og er en jætte. Den bor
mod nordøst og danner vindene og bølgerne med sine store vingeslag. Hræsvælg
betyder ligsluger.
I myten om Ask Yggdrasil hedder høgen der sidder mellem ørnens øje “Vederfølner”.
Forstavelsen “veder” hed på oldnordisk “vidr” som betød “imod” eller “mod”.
Navnet “Vederfølner”bruges af en dansk højreorienteret nationalkonservativ politisk
forening.
Vær som en rovfugl (kropslig øvelse)
Øvelsen kan udføres alle steder hvor der er plads til at bevæge sig. optimalt set ude i
den åbne natur på et højt udsigtspunkt med god plads- udsigt og overblik. Brug evt et
tørklæde for at få ekstra effekt.
Spred armene ud som dit kæmpe vingefang. Bevæg armene frem og tilbage som en
stor fugl. Mærk at du får luften til at bevæge sig. Brug evt. et tørklæde el.lign. til at
skabe ekstra stor effekt.
Forestil dig derefter, at du svæver afsted på vinde og storme, der bærer dig og får dig
til at bevæge dig med lette trin og flyvende, cirklende bevægelser. Føl letheden mærk friheden. Mærk så overblikket - hvordan du kan overskue alt og danne overblik
over hele verden. Gør dit blik skarpt, så det kan zoome ind på den mindste mus under
stenen dernede på marken.
Fang Byttet (leg)
Gå sammen 2 og 2. Find en pind, som I leger er et byttedyr.
Den ene af jer placerer pinde mellem sine 2 pegefingre, mens den anden holder sin
hånd over pinden parat til at gribe (som vist på fotoet).
Den der har fat i pinden giver pludselig slip på den (byttedyret) og den anden ser om
han/hun kan nå at snuppe den med sin hånd (rovfugleklo). Byt derefter roller.
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Andre måder at lege rovfugl
Hvis du vil lege videre med kropslige udtryk for det svævende, så kan du f.eks. også
prøve Akroyoga.
Der findes en yoga øvelse der hedder “ørnen” (Garudasana), der øger din klarhed,
koncentration, balance og giver et godt stræk mellem skulderbladene.
Links
https://naturguide.dk/saadan-spotter-oernen-sit-bytte/
https://denstoredanske.lex.dk/ørne
https://eagleworld.dk/artikler
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/lynhurtige-rovfugle-bliverjaegerens-hjaelper-i-morgen-er-falkejagt
https://dyr.dk/leksikon/rovfugl-id238
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Slanger (Fag: dansk, idræt og naturfag/biologi)

Samtaler om slanger
I kan f.eks. tale om
- Hvad ved I om slanger?
- Hvilke erfaringer har I med slanger?
- Hvordan mon det føles at være en slange?
- Hvordan ville du opføre dig, hvis du var en slange?
- Kan et menneske blive ven med en slange?
- Hvad symboliserer slangen for dig? (eller hvad tænker du på når du ser en slange?)
I kan eventuelt søge inspiration i øvelserne og viden herunder.
Viden om slanger
I Danmark er der fire slangearter: hugormen og 3 slags snoge, hvoraf kun hugorme
er giftige. De fleste slangearter i verden er faktisk ikke giftige. Ca. 250 slangearter
bruger primært deres gift til at dræbe byttet og helst ikke til selvforsvar. Men bliver
man bidt af dem, er det vigtigt omgående at søge lægehjælp.
Slanger er forbløffende krybdyr. De er hurtige og fleksible. Fra de bliver født til det
øjeblik de dør, holder de aldrig op med at vokse. Derfor bliver deres yderste lag deres ham - ind i mellem for småt til at de kan være i det. Så kaster de hammen fra
sig, som var det en sok der trækkes oppefra og ned.
Lige før de kaster deres ham, får de hvide, slørede øjne, som giver dem et
trancelignende udseende. Måske er der derfor der findes myter om slanger, der
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hypnotiserer deres bytte Det er der ingen slangearter der i virkeligheden kan. Til
gengæld er der flere slangearter der sluger deres bytte levende eller dræber det ved
kvælning.
Selvom slanger har to øjne, kan de ikke se særlig skarpt. Men de er til gengæld
utroligt gode til at registrere bevægelser på andre måder. De mangler et ydre øre,
men har et indre øre. Med det indre øre er de i stand til at opfange bevægelse og
lydbølger gennem jorden.
Når slanger jager eller føler sig truet, stikker de deres kløftede tunge ud i alle
retninger. Slanger lugter ikke særlig godt med næsen, men tungen er en effektiv del
af deres lugtesans: de stikker tungen ud for at opfange det virvar af duftmolekyler,
som kan give dem vigtig information om de nære omgivelser. De bruger også tungen
til at retningsbestemme lugten fra et byttedyr.
Man kan faktisk sige, at slanger lugter i stereo. Hannerne bliver også tiltrukket af et
duftspor, som hunner udsender.
Slanger kan bevæge sig enten i bugtninger, harmonikabevægelser, siderulninger eller
retlinjet bevægelser alt efter underlaget. Slangers bevægelse stiller store krav til
rygsøjlen. De har oftest mellem 160 og 400 ryghvirvler.
Slangen som symbol
Slangen er et af verdenshistoriens mest anvendte symboler. Gennem årtusinder har
stor set alle kulturer og religioner brugt slangen som symbol med mange, mange
forskellige betydninger fra død og dommedag til frihed og frugtbarhed, liv,
transformation og genfødsel.
Slangen er i kristendommen forbundet med Syndefaldet og den onde frister, ja selv
med djævelen. Den frister Eva til at spise af kundskabens træ, så mennesket får
kundskab og kan skelne mellem godt og ondt. Hvilket jo er tankevækkende: for er det
en forbandelse at kunne skelne mellem godt og ondt?
På grund af sin evne til at skifte ham,er slangen i mange kulturer symbol på
overgange i livet, hvor det er tid til et “hamskifte” og livssituationer, hvor vi vælger at
kaste noget bort, vi ikke har godt af (for eksempel dårlige mønstre og vaner eller
usunde relationer), så vi får overskud til at skabe noget nyt og mere frugtbart i vores
liv.
Oldtidens shamaner tolkede slangens hamskifte som evnen til at bevæge sig mellem
de levende og dødes verdener.
Slangen er også symbol på lægevidenskab/helbredelse og købmænd/handel.
Vær som en slange (kropslig øvelse)
Øvelsen kan udføres alle steder med plads til bevægelse.
Slanger bevæger sig på 4 måder; bugtninger, harmonika bevægelser,
siderulninger og retlinede bevægelser. Nogle af bevægelserne er ret komplicerede og
umulige for mennesker at efterligne, andre kan give god smidighed og motivere
livsglæden og legelysten.
Du kan afprøve nogle på egen krop, hvis du har fysik og mod til det.
Vores menneskekroppe er ganske vist ikke fleksible på samme måde som slangers,
men grundlæggende kan vi med en velfungerende krop krybe, kravle, rulle og
spænde op i ryggen for at løfte hovedet og armen fri fra gulvet.
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Bugt og sno (kropslig øvelse)
Øvelsen kan laves stående eller siddende på en stol og er en god opvarmning før I
evt. leger med de andre øvelser.
Fokusér på at få bevæget ryggens lodrette, tværgående muskler på hver side af
rygsøjlen, så det er ryggen og ikke hænder/arme bevægelsen primært udgår fra.
Saml hænderne i “Namaste stilling”. Svaj fra side til side med ryggen og lad
bevægelsen fra musklerne omkring rygsøjlen tage hænderne med fra den ene side til
den anden side. Fortsæt med at ”tegne” flade buer fra hofterne og helt op over
hovedet og ned igen - gå evt. helt ned til jorden og op til hovedet i andet forsøg.
Lad bevægelsen starte i ryggen, så du kan mærke du får masseret og løsnet alle
ryggens tværgående muskler.
Leg og udforsk bevægelsen med nysgerrighed; lad bugtningerne gå dybere, højere
etc. Slanger bevæger sig i bugtede bevægelser fra hovedet ned gennem kroppen, så
prøv nu at lade bevægelserne starte oppefra dit hoved og nakke og forplante sig
nedefter.
Bevæg derefter hofterne fra side til side og lad bevægelsen gå over i svage rotationer
(som hvis du stod med en hulahopring - bare lidt mindre bevægelser). Lad langsomt
rotationerne blive til større og større cirkler og derefter mindre og mindre.
Slange fange (leg)
Hvis I er min. 3 personer kan I vælge at en eller flere af jer er en “farlig slange”, der
lægger sig på jorden /gulvet. De andre danser rundt om og ind i mellem slangerne
med rytmiske klap i hænderne. Slangen ligger og hvisler med tungen i græsset og
prøver at krybe, kravle eller rulle ud og røre de dansende børn. Bliver man ramt af en
slanges hånd eller fod, bliver man selv til en slange. Gradvist bliver området fyldt med
slanger, som kun de modigste tør hoppe over. NB: Legen bliver lettere for fangerne
hvis området er afgrænset.
Slangen snor sig (leg)
Hvis I er minimum 5 personer kan I forme en "slange" ved at sætte jer på række på
gulvet med benene spredt om og armene om livet på den, der sidder foran. Slangen
bevæger sig ved at deltagerne "baller" sig frem i takt. Det er lettest at bevæge sig i
takt, når der spilles musik til.
Hvis I er så mange at I kan lave mere end 1 hold med 5 personer. Holdene kan evt.
konkurrere om hvilket hold der slanger sig hurtigst fremad.
Andre ideer til slange bevægelser
Der findes flere yogaøvelser, der arbejder med slangebevægelser, som du kan prøve
med forsigtighed.
Link
https://denstoredanske.lex.dk/slange
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Egern (Fag: historie, dansk, idræt og biologi/naturfag)

Samtaler om egern
I kan f.eks. tale om
- Hvad ved I om egern?
- Hvilke erfaringer har I med egern?
- Hvordan mon det føles at være et egern?
- Hvordan ville du opføre dig, hvis du var et egern?
- Kan et menneske blive ven med et egern?
- Hvad symboliserer egernet for dig? (eller hvad tænker du på når du ser et egern?)
I kan eventuelt søge inspiration i øvelserne og viden herunder.
Viden om egern
Egern tilbringer det meste af deres tid i træer, hvor de med stor sikkerhed og
elegance springer rundt mellem grene og stammer. De er mest aktive om dagen især først og sidst på dagen. Egern har et skarpt syn, god hørelse og lugtesans.
Egern kommunikerer med en høj snakken, uanset om de leger, skælder ud eller
udsender advarsler til andre egern og dyr. De bruger tit deres haler til at
kommunikere med. Når de bliver forskrækkede, siger de for eksempel en
smækkende, høj lyd med tungen og bevæger halen frem og tilbage over ryggen. Både
han- og hunegern lever alene og forsvarer deres territorium. Om foråret er hannen
dog ind på hunnens territorium for at parre sig. Han indtager en særlig positur og
udstøder et “muk-muk” (mennesker kan ved at efterligne lyden lokke et egern
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nærmere). Egern bygger tit flere kugleformede reder, der placeres højt i træerne.
Reder bruges både til at hvile i og til unger. Nogle gange flytter de deres unger fra
rede til rede, mens ungerne klamrer sig fast til mors hale. Egern føder 2 kuld på 3-7
unger i februar-marts og juli-august. Når de er 7-8 uger gamle kan de klare sig selv.
Egern kan finde på at adoptere fremmede egernunger i nød.
Egern spiser nåletræsfrø, nødder, olden, bær, svampe og nogle gange æg og
fugleunger. Ofte gemmer egern noget af deres mad i skovbunden, jorden eller i
revner og huller i træer som vinterforråd. Selvom mange af dem er gode til at huske
gemmestederne, når vinteren kommer, er nogle af dem også så glemsomme at de
ikke kan huske, hvor de gravede nødderne ned. Derfor sulter en del egern ihjel. Egern
kan blive op til 6-7 år gamle, hvis ikke de bliver spist af en mår, ræv, kat, duehøg
eller musvåge.
Egernet som symbol
Egernets videnskabelige navn “Sciurus” betyder “den, der sidder i skyggen af sin
hale”.
I den nordiske mytologi hedder egernet “Ratatosk”. Nogle kilder siger det betyder
“gnavtand”. Andre mener at “Rata” på oldnordisk betyder “at gå” eller “fare om” og at
“tosk” betyder “at hviske” eller “at sladre”. Ratatosk betyder altså “den der fare rundt
med sladder”. Ratatosk i træet Yggdrasil er budbringeren mellem over-, mellem- og
underverdenen.
Vær som et egern (kropslig øvelse)
Øvelsen kan udføres alle steder hvor der er plads til at bevæge sig. Optimalt set ude i
en skov, hvor der er noget at klatre i og hvor der kan samle grankogler.
Sæt dig ned, lyt efter en forstyrrende lyd og smæld så med tungen som advarsel. Tag
hænderne op til munden og lad som om du spiser af en grankogle med lystige,
smældende lyde. Pil af sted med hurtige, vimse skridt over skovbunden/gulvet.
Hvis du kan finde/lave et godt klatretræ, så byg en rede, hvor du kan hvile i træet/på
gulvet før du med lette trin hopper videre.
Egern halesnupper (leg)
Hvis I er 2 eller flere kan I f.eks. lege at I er egern. I kan sætte tørklæder løst ned i
jeres buksekant bagpå. Hoppe lystigt afsted efter hinanden og se om I kan fange
hinandens “haler” (tørklæder). Den der fanger flest haler har vundet.
Ræven fanger egern (leg)
Hvis I er min. 3 personer kan I lege at en af jer er en ræv, som vil spise de andre,
som er egern. Når I starter står alle egern ved hver deres træ (kan også være en stol
el.lign). Det gælder så om at egernene skal bytte træ ved at få øjenkontakt med et
andet egern og derefter løbe til dennes træ. Det gælder for ræven om at fange
egernene, mens de bytter træ. Når ræven fanger et egern, bytter de roller.
Hold balancen som et egern (leg)
Gå balancegang på træstammerne. Hvis I er flere kan I øve jer først og derefter tage
tid på hinanden. Den deltager der klarer sig længst, udnævnes til dagens
‘superegern’.
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Kast mad til egernet (leg)
Udstyr: havregryn, evt. papir og blyant til at holde regnskab samt kogler og pinde på
ca. 30 cm.
Saml en masse kogler, kastanjer eller nødder. Hver deltager finder en pind på ca. 30
centimeter. Pinden er jeres egern. Sæt pindene let i jorden. De skal kunne vælte, hvis
de bliver ramt. Tegn to cirkler rundt om hver pind. Den inderste cirkel skal være ca.
en meter bred, og den yderste cirkel skal være ca. 2 meter bred. I kan tegne cirklerne
med havregryn – så kan dyrene spise det, når I er færdige. Hver deltager får 10
kogler, kastanjer eller nødder.
Gå nogle meter væk fra den yderste cirkel.
Hver deltager skiftes til at kaste mad hen til deres egern (pinden). Mad, der lander i
den inderste cirkel giver tre point. Mad i den yderste cirkel giver et point. Mad, der
lander uden for cirklerne giver nul point.Hvis egernet vælter, har man tabt.
Hvis I er alt for gode til at kaste, kan I prøve at gå længere væk, eller tegne cirklerne
mindre.
Dans som et egern
Improvisér en dans, hvor du hopper let og glad omkring. F.eks. til bandet Virelais
nummer “egerndansen”.
Links
Hvis du vil registrere de egern du møder kan det gøres her:
http://www.biodiversitet.nu/hent-app
Du kan læse mere om egern her:
https://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/pattedyr/item/egern
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/egern-sciurus-vulgaris-1
https://www.naturbasen.dk/art/909/egern
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/dyr/egern/
Kilder til egern legene:
https://foraeldrefiduser.dk/sites/default/files/Sjov%20i%20en%20skov.pdf
https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/leg-som-et-egern/
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Tegning af Yggdrasil af Lorenz Frølich 1895 fra Wikipedia
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