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Til jer der ønsker at bruge jeres 
stemmes kraft, lade jer påvirke og 
opsluge af historiers og toners medi-
cin og balladernes magisk univers. 

Ballader er historier der fortælles mens 
man synger og danser. De fleste af dem 
er meget gamle. Denne måde at synge og 
fortælle på er vokset ud af folkekulturen 
rundt omkring i verden, og er en måde at 
være sammen med andre på.  

Sangene og dansene har været brugt til at 
styrke fællesskabet, til at glædes sam-
men, til kunstnerisk udfoldelse og til at 
lindre sorg og give råd og vejledning. 
Historierne og tonerne i balladerne er 
arketypiske sindbilleder, som handler om 
ting der skubber til os i livet. Temaer og 
begivenheder der finder sted igen og igen 
og har gjort det siden tidernes morgen.  

Der er et kollektivt lag og et personligt 
lag i historierne og tonerne. Begge dele 
er lige vigtig og relevant på de rette tid-
spunkter og steder. 

Balladerne kan synges på mange for-
skellige måder. Som solosang, som fæl-
lessang, med stor kraft, nænsom messen, 
til dans eller som sangballader.  Dog er 
der en ting der er fælles for dem alle: Det 
kræver at man står frem med det man 

synger, som den man er. 

Denne lørdag med ballader vil vi åbne 
døren ind i sangens og historiernes 
verden og jeg vil arbejde med den 
stemme som du har og som er din bal-
ladestemme. 

Vi arbejder med stemmens kraft og dy-
namik, kroppen og stemmen og vi vil i 
det omfang stemmerne kan holde til det, 
prøve nogle af de hyrderåb der er fra 
Danmark og Sverige. 

Du skal ikke have nogle forudsætninger 
for eller forkundskab til ballader. Man 
kan deltage hvis man har sunget i mange 
år og hvis man aldrig har hørt om bal-
lader før. 

Jeg arbejder individuelt med sangene og 
jeg tager fat der hvor du er og med de 
forudsætninger du har. 

Du kan gå ind og kigge på min hjemme-
side www.nordiskkraft.dk  hvor jeg har 
skrevet lidt mere om det hele. 

Du er også velkommen til at kontakte 
mig på mail elisabeth@nordenfra.dk eller 
på mobil 2620 3119 

Hyrderåb 

De gamle nordiske hyrderåb er små 

Kursus i ballader og hyrderåb med Elisabeth Groot 
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musikalske former og melodiske mo-
tiver, der har århundreders traditioner bag 
sig. Det kan være dyrekald, gade-
handleråb m.m. det kan også være efter-
ligninger og tolkninger af fuglesang og 
anden lyd, kaldet naturlyd eller ur sang.  

Fælles for dem er, at de skal kunne høres 
vidt omkring udendørs og samtidig være 
skånsomme mod stemmen. Tonalt fører 
de os over i et universelt lydlandskab,  
der kan høres i folketoner i hele verden. 
Vi forbinder det ofte med keltisk eller 
mellemøstlig klang. 

 

P.S. Redaktørens bemærkning: 

 Se også Balladeskolen, Hyrderåb 2 links         

© Leif Varmark, 2007. Mine personlige 

tanker om hyrderåb og ballademelodier 

www.balladeskolen.dk/hyrderaab.htm  

og 
h�p://www.balladeskolen.dk/raab1.htm 

Praktiske oplysninger om kurset 

Lørdag den 4. marts kl. 10-22. 
Kurset koster 300 kr. for medlemmer af 
Folkekulturværkstedet Broby Gamle 
Skole og 350 kr. for ikke-medlemmer. 50 
kr. mindre for jer under 25 år. 
Frokost og aftensmad inkluderet i prisen. 
Vi er fælles om det praktiske arbejde 
såsom tilberedning af maden og ren-
gøringen. 
Tilmelding  til Inge Daniels Beck på 
idb@post6.tele.dk eller tlf  2046 7812 
Beløbet bedes indsat på Broby Gamle 
Skoles konto reg.nr. 1551 konto nr. 
2400499. 
NB: HUSK at anføre Hyrderåb og dit 
navn på betalingen. 
Der er mulighed for overnatning fra lør-
dag til søndag på skolens sovesale. 
Der er enkelte senge og ellers madrasser 
på gulvet. Medbring sengetøj. Sover du i 
sovepose, skal du medbringe et lagen til 
at beskytte madrassen. 
Overnatning inkl. morgenmad koster 100 
kr. Ved at kontakte Inge kan overnatning 
også være mulig fra fredag, hvis man 
kommer langvejs fra.  
Kurset er støttet af Folkemusikhusringen. 
 

 

En eftermiddag med Norna 
Nanna-Beth og Maria fra hhv. Norge og 
Sverige spiller norske og svenske folke-
lige toner og holder foredrag, workshop 
og koncert 

Lørdag den 7. oktober kl.14 pris 50 kr.  
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Bengt var en af Folkekulturværkstedets 
medarbejdere i en periode og stedse en 
ven, projekt- og idemager, iscenesætter af 
sig selv og andre, inspirator, fortæller, 
visesanger og en stor musiker på klassisk 
guitar og violin. 

Bengt blev født 10. december 1931 i 
Fagersta. Det er en mindre by i det midt-
svenske skov- og jernindustriområde 
Bergslagen. Han var det sidste af seks 
børn. Han begyndte tidligt med sang, gui-
tarspil, billedmaleri og skuespil. I 1955, i 
Fagersta, var Bengt med til at starte 
Norrby Teater, der eksisterer stadig den 
dag i dag, og hvor der blev holdt en 
mindestund for Bengt 10. december 
2016. Han havde mange jern i ilden, og i 
tresserne og halvfjerdserne var han aktiv 
som skuespiller på Teater Narren i Stock-
holm, der spillede et revolutionært reper-
toire og havde en omfattende turnévirk-
somhed, bl.a. til Cuba.  

Bengt kom til Danmark med dette teater 
og blev her som skuespiller og maler, idet 
han deltog i malerkollektivet Østen er 
Rød, og som skuespiller optrådte i blandt 
andet Danmarks Radio. 

Bengt kom til Albertslund for at arbejde i 
teaterladen Turnusteatret med 
børn og unge. I Albertslund 
Folkemusikhus satte han hele 
byen på den anden ende i De 
gale Dage i maj og Sommer i 
By, hvor han som Pulcinella – 
klovnen, der er firetusind år 
gammel og ung – bandt det hele 
sammen – Kong Karnevals fød-
sel af en ny Konge, optog rundt 

i byen og alverdens gøgl 
og ballade.  Og brylluppet 
mellem himlen og jorden 
med sangdyst mellem 
vinter og sommer – som 
vandt.  

Bengt gav os værktøjer til 
at fortælle æventyr: man 
kan nedbryde æventyret i 
scener idet man kan op-
fatte æventyret som et 
drama, som man opfører 
på sin indre scene, så tilhørerne også kan 
se det. Æventyrene handler – som han 
sagde –  på en eller anden måde om nogle 
helt elementære eksistentielle problemer: 
hvordan man lever og handler…og alle 
æventyr handler om det ene at vælge det 
rigtige - at gøre det rigtige. 

Et længere samarbejde var sommer-
kurserne på Vestjyllands højskole om 
festens indhold af musik, dans, myter, 
æventyr, billeder, skikke, ballader. 

Bengt flyttede til Broby Gamle Skole 
1985 med en tanke om at fylde alle 
skolens vægge med kurbitsmalninger - 
dalmålninger, med inspiration fra tapeter 
og kirkemalerier i Dalarna. Der findes 
stadig nogle i Broby, og Bengts kur-

Bengt Lundin 1931 – 2016 
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bitsmalerier findes rigtig mange steder og 
de største og fleste nok hos søsteren Ka-
rin i sommerhuset på Märsöen i Mälaren.  

I Broby gamle Skole var han derudover 
projekt- og idemager og musiker og bi-
drog til skolens folkekulturelle liv med 
sin musik, svenske låter, viser og 
fortælling. 

Bengt var sjælen, arkitekten og 
håndværkeren, der sammen med Per Bille 
fik Brobys Fortællehus bygget, hjulpet af 
en gruppe dedikerede venner. Fortællehu-

set udspringer af en idé: »teater som 
værktøj«, udviklet af Bengt i samarbejde 
med Per, og Fortællehuset opstod som 
Bengts vision om et ceremonihus, hvor 
ilden er det centrale. Modellen for huset 
er menneskets første hus, hvor der skal 
være lys og varme ved hjælp af ilden i 
midten som solen i universet. Omkring 
ilden har i årenes løb mange mennesker 
udvekslet sange, historier og drømme 
samt tanker om forskellige sider af den 
menneskelige tilværelse.  

Fra Broby flyttede Bengt til Sunds ved 
Herning, hvor han gennem nogle år boede 
hos og drev land- og skovbrug for 
livsvennen Anne Christine, inden han 
flyttede tilbage til Ängatorp i Småland. 
Begge steder underviste han i violin- og 

guitarspil og var aktivt opsøgende 
omkring lokale traditioner, musik, maleri 
og teater. 

Efter en mere end tiårig periode på Änga-
torp trak det gamle teatermiljø i Bergsla-
gen atter. I Riddarhyttan ved Fagersta var 
opbygningen af en teater- og dramaskole 
under etablering, og Bengt deltog i ar-
bejdet hermed idet ”Teatermaskinen 

grundades som en kooperation av frilan-

sande scenkonstnärer. Ett annat sätt att 

producera scenkonst. Ett sätt att delge 

kulturen/scenkonsten till nya grupper."  

Bengt flyttede til Riddarhyttan, hvor han 
levede sine sidste år indtil november 
2016. 

 

 

 

 

 

Ulf, Per, Inge, Jørgen og Poul. 
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Visebiksen 

Deltagelse i sommersanguge på Broby Gamle Skole plejer at være en af de glade 
traditionsrige begivenheder i vores Visebiks, men i 2016 blev det en noget mere al-
vorlig oplevelse for dem af os, der kunne komme. 24. juli mistede Visebiksen vores 
dejlige Else, det var hårdt for os alle, og vi mangler stadig Else som vores hjertepuls 
i gruppen. Hun var ikke stor af fysik, men hun fyldte meget, altså på den måde, at 
hun var traditionsbærer, indpisker og garant for, at vi videreførte alt det gode, vi hav-
de med fra tiden, hvor det var Gerda, der var vores 
”korleder”. Else Mellqvist var ikke en ny Gerda 
Pedersen ”korleder”, men på sin egen charmerende, 
insisterende og vedholdende måde fik hun os til at 
huske på, at der er mange sange, der skal synges 
endnu. Og det gjorde vi – også de sjove. 

Det er svært for os at rumme, at Else ikke er der 
mere, men det hjalp os at være samlet i Broby den 
sommeraften i sangugen, hvor de, der var til stede, 
på hver sin måde bidrog til at mindes Else med både 
ord og sange. Her fik Lenes sang om venskab en ny 
betydning for os: 

Venskab 
Tekst: Lene Malmstrøm, musik Tom Paxton 
 
Et venskab er skyer, der driver af sted, 
Når former forandres, så må du følge med, 

/Et venskab er en vilje og en fugl, har den et navn?  
Du kalder den gerne: Sol, Salt, Savn/. 
 

Når tiden er troløs, og fortiden grum, 
så finder du vej til det fortrolige rum, 

omkv 

 
Når glæden er mulig eller taber terræn,  

så kender du sangen, og du kan dens refrain 
Omkv 
 
Karen sang den lille proletar, der refererer til Elses opvækst i små kår med en dejlig 
mor, der altid sang. 
Teksten er fra ca. 1920 og den her udgave stammer fra Elinor fra Knebel, der lærte 
den af sin mor, og som Gerdas veninde Kirsten lærte den af og gav videre til Gerda, 
der lærte Karen den: 

Else og Erling 
(Else Mellqvist 1938-2016) 
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En lille proletar 

Man kalder mig en lille og stakkels proletar,  
hvad dette ord betyder, jeg aldrig fattet har,  

er det fordi jeg fløjter og altid er så glad,  
måske det er fordi jeg ej, får pølse på min mad. 

 
Er det fordi hver morgen, jeg måtte tidligt op,  

og ej som smedens drenge, fik tid at spille top 
og aldrig som de andre, har leget hest og skjul,  
måske det er, fordi jeg ej fik juletræ til jul. 

 
Der findes ingen grunde, jeg kender ikke én,  

er det fordi jeg løber omkring på bare ben, 
er det fordi at tøjet er lappet og er slidt,  
men det har været fars engang og nu, nu er det mit. 

 
Er det fordi, at far har de gamle træsko på,  

og så en falmet jakke, som vist har været blå, 
men når jeg spørger moder, så sukker lille far,  
den fattige, men ærlige, er altid proletar. 
 
Winnie besøgte sammen med Else i december 1981 hendes mor Karen ”mormor” 
for som et led i et kursus i Farum Folkemusikhus at indsamle sange, og det førte til 
et nært venskab og mange efterfølgende månedlige besøg, hvor båndoptageren snur-
rede, og vi fik lært mange af de gamle sange, og i 1983 udgav vi et lille hæfte med 
Karens sange. Winnie gav et par af dem i Broby:  

Nede på gaden 

sådan som Karen Mellqvist i en alder af 80 huskede at have lært den i ungdommen 
af sin kusine Ingeborgs moster Petrea: 
 
I en fattig gyde, der hvor solen aldrig skinner,  

henrandt mine barndomsår, og kun onde minder 

bliver ved at følge mig i alle mine dage, 
og jeg aldrig ønsker mig tiden mer’ tilbage. 

Nede på gaden, hvor råheden bor,  
lærte jeg grimme, uartige ord, 
der blev jeg trodsig og vralten og vild,  

nede på gaden hvor jeg hører til. 
 

Fattigmandens barn må altid døje onde dage,  
moder sled og slæbte, ej jeg hørte hende klage. 
Fader drak hver øre op og tog af moders penge,  
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dingled’ om med bøjet krop, fulgt af gadens drenge. 

Nede på gaden, der så jeg ham gå,  
lallende rundt fulgt af store og små. 

Aldrig jeg så hverken solskin eller smil,  
nede på gaden hvor jeg hører til. 
 

Jeg blev stor og fik en ven, som så mange piger,  
han mig snart forlod igen, for alle venner sviger.  

Jeg har døjet sult og nød,og ofte han mig prygled’, 
 jeg har ønsket, jeg var død, derom har jeg tryglet. 
Nede på gaden, jeg vandrer hver kvæld,  

jeg tjener penge, jeg sælger mig selv. 
Kald mig blot skøge, det ved jeg, I gør, vil? 

Nede på gaden, hvor jeg hører til. 

 
Visebiksen 

Visebiksen blev startet af Gerda Peder-
sen for mange år siden (vistnok i slut-
ningen af 70’erne) som en underafdeling 
af Københavns Folkemusikhus’ af-
tenskole, og dengang hed den Moster 
Gerdas Visebiks. Winnie gik på af-
tenskolen i en periode i et forsøg på at 
lære at spille harmonika, det blev dog 
kun til en enkelt optræden i Farum 
Folkemusikhus i begyndelsen 80’erne i 
en kvindegruppe, vi kaldte 
Skjoldmøerne, og hvor også Else var med 
på guitar, og Anne spillede på fløjte. Sjovt 
havde vi det i Farum med megen sang, spil og dans og ballader, men skilsmisser 
gjorde at først Winnie og siden Else søgte andre græsgange end Farum, og hvad var 
mere nærliggende end Moster Gerdas Visebiks? Også Anne og Karen fulgte med fra 
Farum. Det var en omskiftelig gruppe i nogle år med mange forskellige medlemmer i 
kortere eller længere tid, f.eks. var Lene Malmstrøm med i nogen tid. Gerda var den 
meget kompetente leder og styrede os med stor autoritet og fast vilje, dybt forankret i 
traditionen, som hun var. 
Gradvist blev moster Gerdas Visebiks til Visebiksen, og da flere af de daværende 
medlemmer af gruppen sammen med Gerda og hendes barnebarn Ida var på sommer-
sanguger i Broby, og der mødte Grete og Monica, og vi gensidigt kunne lide at synge 
og være sammen, så blev de efter en ”prøve” hos Gerda optaget i Visebiksen, og 
nogenlunde samtidig startede også Nanna. Vi havde stor respekt for vores korleder, 

Visebiksen optræder til en privat fødselsdag, 
her udvidet med Dennis, Erling og Levino 
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men hvor vi dog også morede os sammen; Gerda var en fest, men også en klog og 

kærlig kone, og hen ad vejen blev det til et uvurderligt livsvenskab, hvor vi udover 
visebikse-aftenerne også tog på højskole og ferie i ind- og udland sammen. 

Siden begyndelsen af 90’erne har Visebiksen været en fast gruppe, bestående af: Ger-
da, Else, Winnie, Anne, Karen, Nanna, Grete og Monica. Gerda gav os lektier for, 
dvs. sange hun syntes passede til os, nogle gange 
var vi enige, andre bestemt ikke. Vi mødtes hos 
Gerda efter arbejde hver 14. dag på Hammel-
strupvej i Sydhavnen, fik den herligste mormor-
mad og smæk over fingrene, hvis vi ikke kunne 
sangene. Hun var vores manager og skaffede jobs 
til os, hvor vi optrådte med sangene, bl.a. på den 
store årlige musikfestival på Dr. Anne-Marie 
Centret, i Folkemusikhuse, ved private fester og 
såmænd også tv-optræden.  

 
Gerda sørgede for, at vi fik opbygget en årets gang i gruppen med faste fester, f.eks. 
sommerdage i Gerdas kolonihave, Melby-weekend i Winnie sommerhus, påske, 
pinse og jul. Gæt en sang, præmiespil, 
banko og hvad ved jeg, hun var utrættelig 
og meget glad for os, og det var 
gengældt. Det var en gave at være en af 
Gerdas piger. Det var hårdt, da vi mistede 
hende i 1999, og vi frygtede, at 
Visebiksen blev opløst ved hendes død, 
men det gjorde den ikke. 

 
 
 
Vi fortsætter Visebiksen og mødes 1 gang om måneden på skift hos hinanden, hvor 
vi synger og programlægger. Vi har holdt fast i det, vi fik med os fra Gerda, men har 
også udviklet nye vinkler på biksen og venskabet. Vi synger a cappella, dog også 
tilsat harmonika, fløjte, sav, skeer og/eller rumsterstang. Vi synger, hvad vi kan lide, 
og hvad vi har med os, f.eks. fra Liva Weel, Lulu Ziegler, Benny E., Benny Holst, 
gårdsange fra Ulla og Herman til Perletand, bakkesange, de rejsendes sange, revyvis-
er, ballader og viser, gamle og nye. 

Så længe Visebiksen er her, vil både Gerdas og Elses sange fortsat blive sunget.  

 

 

Dr. Anne-Marie Centret 

I Gerdas kolonihavehus 
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I 1975 kom jeg i forbindelse med 
Thorkild Knudsen, som var leder af 
Folkemusikhuset i Hogager, der var en 
afdeling af Dansk Folkemindesamling. 
Folkemusikhuset lå som naboby til Feld-
borg, hvor min mors familie kom fra. I 
sommerferien 1977 blev jeg ansat til bl.a. 
at samle oplysninger om spillemanden 
Peder Pøhl, hvis navn de ansatte ofte hav-
de stødt på. Det blev en forholdsvis let 
sag, da jeg kunne starte med min egen 
familie og dennes omgangskreds. 

Thorkild Knudsen mente også, at det var 
vigtigt at kontakte en gren af Peder Pøhls 
familie, fætrene Helge og Thomas Ingolf 
Sørensen fra Timring, som var børnebørn 
af Peder Pøhls broder, og som også 
spillede musik efter Peder Pøhl. Thomas 
Ingolf Sørensen besøgte jeg i vinteren 
1978, hvor Lilian Vammen også var til 
stede, og senere samme år besøgte jeg 
Helge Sørensen, der boede i Haunstrup. 
Lilian Vammen spiller spillemandsmusik 
i fjerde generation i en spillemandsfami-
lie. Siden 1978 har hun spillet harmonika 
sammen med Gitte Vammen i duoen 
”Lyngtotterne” og de var fra 1982 til 
1999 professionelle musikere. I den peri-
ode har de især spillet til private fester 
som bryllupper, sølvbryllupper, fød-
selsdagsfester og foreningsfester.  

Dansemusikken da bestod mest af mo-
derne musik, med enkelte melodier fra 
familierepertoiret. Men samtidig med, at 
de har spillet den moderne musik, har de 
holdt fast i den traditionelle familiemusik, 

som de de første år spillede sammen med 
faderen Thomas Ingolf Sørensen på violin 
og Helge Sørensen på harmonika. 

Foto Svend Nielsen 1984 

Thomas Ingolf Sørensen (1925-2006) 
spillede violin, og Helge Sørensen (1930-
2007) spillede harmonika i tredje genera-
tion. Begge var født i Timring vest for 
Herning. Begge fædrene Axel Sørensen 
(1888-1973) og Thomas Sørensen (1899-
1972) spillede diatonisk harmonika, bed-
stefaderen Marinus Sørensen (1854-1931) 
havde været spillemand på diatonisk har-
monika, og bedstefaderens broder Peder 
Pøhl Sørensen (1850-1949), havde været 
aktiv violinspillemand til sin død.  

Som unge var Aksel og Thomas Sørensen 
et populært par, men tiltagende stivhed i 
fingrene gjorde, at Axel Sørensen holdt 
op med at spille ude. Thomas Sørensen 
dannede et familieorkester ”Thomas 
Sørensen og sønner”, der havde sin 
storhedstid fra 1940 til 1949, Først var det 
Thomas Sørensens ældste søn, der sam-
men med Thomas Ingolf Sørensen kom 
med i orkestret i 1939, og Helge Sørensen 
kom med i 1945. Da Helge Sørensen kom 

Fire generationer af en spillemandsfamilie  
- fra Peder Pøhl til Lilian og Gitte Vammen 

Af Anders Chr. N. Christensen 
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med i orkestret, spillede han udeluk-
kende på diatonisk harmonika, men han 
fik hurtigt lært at spille kromatisk har-
monika, som blev hans fortrukne instru-
ment.  

Thomas Ingolf og Helge Sørensen 
spillede kun ved private lejligheder i 
1950’erne og frem til 1975, hvor de fik 
besøg af Steen Jagd Andersen, der 
indspillede et lydbånd til Folkemusikhu-
set i Hogager. I 1978 besøgte jeg Thom-
as Ingolf Sørensen og senere Helge 
Sørensen sammen med Jeppe Nørgaard. 
I løbet af 1980erne blev der iværksat et 
stort indsamlingsarbejde, og Helge og 
Thomas Ingolf Sørensen kom sammen 
med Lilian og Gitte til at medvirke ved 
et utal af seminarer og kurser som for-
midler af den vestjyske spillemandstradi-
tion. 

Peder Pøhl Sørensen var født i Fjaldene i 
Nr. Omme sogn i 1850 og døde i 
Haderup i 1949. Han var kreativ i 
bredeste forstand. Som 17-årig købte han 
sig en violin, lidt senere en klarinet, og 
to år efter havde han gjort så meget 
fremskridt, at han kunne spille til 
bryllupper og legestuer. Han kom som 
19-årig i håndværkerlære, hvor han blev 
uddannet smed, snedker, tømrer og 

murer. Hans læremester mente, at det var 
en god ting at kunne udføre alt ved en 
nybygning. I 1877 giftede han sig med 
Ane Johanne Nielsen fra Hodsager. De 
bosatte sig som nybyggere på Feldborg 
Hede, midt mellem Holstebro, Herning 
og Skive. Her drev de en landbrugsejen-
dom, hvor det lykkedes at opdyrke en 
betydelig del af deres hedelod. De opret-
tede samtidig en lille købmandsbutik i 
ejendommen. På det tidspunkt var Peder 
Pøhl landmand, købmand, snedker, 
tømrer, murer og spillemand. Peder 
Pøhls kone specialiserede sig i disse år 
som kogekone og tog med ud og lavede 
mad til fester. Efter ti år afhændede de 
ejendommen og byggede et mindre hus 
med en lille købmandsbutik uden land-
brugsjord, som lå mere centralt i om-
rådet. 
Over for Peders Pøhls hus blev egnens 
første brugsforening opført. Derfor op-
gav Peder Pøhl sin egen butik og blev i 
stedet egnens første uddeler. Det var han 
kun i en kortere periode, men fortsatte 
som regnskabsfører i mere end 25 år. 
Peder Pøhl specialiserede sig nu inden 
for murerfaget. Var bl.a. i Norge i en 
periode, hvor han byggede bageovne. 
Gennem årene udviklede han stor fær-
dighed i at udnytte naturmaterialer inden 
for murerfaget, især ved at mure med 
kampesten og flintesten. Det kom ham til 
gode i 1903, da han fik opgaven med at 
mure den nye kirke i Hodsager, der blev 
opført af kløvede kampesten.  

Dette arbejde gav Peder Pøhl et 
økonomisk løft som gjorde, at han selv 
kunne bygge et kunstfærdigt hus i to 
etager. Foruden huset fik han råd til at sy 
et dansetelt, udstyret med gulv, borde og 

Foto Stig Larsen 1983 
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bænke. Teltet blev udlejet ud til fester i et 
stort område. Han var som regel selv 
spillemand, og Ane Johanne var 
kogekone. Så det var ”En Lyw med Lyw 
i”, som hans datter Clara har udtrykt det.  

  

Peder Pøhl solgte sit hus til sønnen og 
svigerdatteren i 1927, men blev boende 
på aftægt. Her fik han problemer med at 
udøve musik for svigerdatteren. Også det 
fandt Peder en løsning på. Han byggede 
sig et spillehus eller lysthus som han 
opførte på en høj i haven. Byggeriet 
afsluttede han som 85-årig med en 1½ 
meter høj stensætning. Foruden det var 
han med til at oprette egnens første 
husmandsforening og afholdsforening. 
Han bevarede et usædvanligt godt helbred 
til det sidste og kunne let til fods aflægge 
strækninger på 20 - 40 kilometer, blev 
ved med at danse og spille violin til sin 

død som 98-årig.  

 

 

 

 

 

Foto Tage Lier Han-

sen 1940 

Om Peder Pøhl kan man sige, at han var 
alsidig og initiativrig og var kreativ i 
bredeste forstand. – Min artikel beskriver 
det mangesidede menneske, men det in-
teressante er beskrivelsen af Peder Pøhls 
rolle som spillemand. - Peder Pøhl 
fortæller i et interview: ”Der var så få der 
kunne spille og så mange der kunne 
danse”, og derfor var han altid villig til at 
lokke tonerne frem på violin eller 
klarinet. Det var ikke ualmindeligt, at 
gilderne varede flere dage i træk, og der-
for kunne han naturligvis ikke arbejde om 
dagen. - Og som spillemand har han 
spillet til flere hundrede gilder. I et inter-
view i anledning af hans 90-års fød-
selsdag i 1940 udtalte han. ”Det var den 

Gang Skik ved Bryllupper at Spille-

manden modtog de indbudte Gæster med 

Horn- eller Klarinetmusik, når Gæsterne 

ankom til Gildesgaarden.- Og den Gang 

var der ikke så lille et Bryllup paa Egnen, 

uden at der også var Musik”.  

Skikken med, at Peder Pøhl modtog 
gæsterne med musik, huskede flere af 
mine meddelere i 1970’erne. Flere havde 
også oplevet Peder Pøhl sidde på forreste 
vogn og spille brudeparret og gæsterne til 
og fra kirken. Der var også flere, der 
kunne fortælle om det sidste bryllup med 
forridere i Feldborg i 1906, hvor der var 
to forridere i spidsen af brudefølget, der 
bestod af 28 hestevogne. Forriderne 
skulle ride til Haderup kirke og tilbage til 
følget tre gange og det samme på 
hjemturen.  

Hvordan Peder Pøhls musik har lydt, 
kender vi kun gennem andres beretninger, 
da der ikke findes lydoptagelser med Ped-
er Pøhl. Den bedste beskrivelse har vi fra 
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andre spillemænd, der har spillet sammen 
med ham, lært af ham og videregivet me-
lodierne til de kommende generationer. 
De, der har oplevet Peder Pøhl spille, har 
med ord givet et levende billede af hans 
karakteristiske spillestil. Overleveringen 
af musikken fra Peder Pøhl er fortrinsvis 
sket ved direkte kontakt uden brug af 
noder. Musikken i de følgende genera-
tioner har været gehørsmusik, hvor 
kroppen har haft overordentlig stor 
betydning ved frembringelsen af rytmen i 
musikken. En rytme, hvor hele kroppen 
blev og bliver brugt. Der findes talrige 
beskrivelser af, hvordan Peder Pøhl brug-
te fødder, arme, violin, ja selv hovedet 
blev brugt til at frembringe den særegne 
rytme. – Spillemåden eller den specielle 
rytme har været central hos alle i denne 
familietradition, hvor musikken i genera-
tioner har været spillet efter gehør, og 
hvor kroppen har haft overordentlig 
betydning ved frembringelsen af rytmen i 
musikken. I familien talte man om den 
specielle takt der blev spillet, og hvor 
hele kroppen blev brugt.  

Og når vi ikke har lydoptagelser af Peder 
Pøhl, og nu kun kan opleve de to næste 
generationers spillemåde og stil på film 
og lydoptagelser, er det bemærkelsesvær-
digt, at fjerde generation kan opleves i 
spillevende live den dag i dag, og at de 
spiller med den samme dialekt og au-
tencitet i udtrykket som deres familie i 
tidligere generationer.  

 

 

 

 

Hvad vil og kan vi på Folkekultur-
værkstedet Broby Gamle Skole ? 

Bestyrelsen har i det forløbne år haft en 
runde om, hvad vi sætter pris på ved, og 
hvad vi gerne vil med Broby Gamle 
Skoles Folkekulturværksted, idet vi for-
søger at få afstemt vores holdning til 
karakteren af det folkemusikalske stof, vi 
udfolder os med inden for vores formåls-
paragraf og på dette enestående sted.  

Og det er ikke nyt, at det koster penge. 
Kulturministeriets støtte til den folkelige 
musikkultur kanaliseres til enten amatør-
musik eller professionel musik. Ansøg-
ning om økonomisk bistand skal nu gen-
nem nye kanaler i kapløb med andre 
musikalske amatørudfoldelser og den nye 
folkemusikscene. I de digitale medier har 
der blandt de sidstnævnte været debat om 
begrebet folkemusik med det mål at få en 
afklaring af genren i forhold til pop, 
nyskreven folkemusik og måske uden-
landsk folkemusik, af hensyn til prisud-
delinger, og fordi støttemulighederne har 
ændret sig. Til Folkekulturværkstedets 
virke har Kulturministeriet og de region-
ale/kommunale instanser tidligere bidrag-
et rimeligt stabilt. Men nu bliver der søgt 
støtte fra projekt til projekt gennem nye 
kanaler og suppleret med ansøgninger til 
private fonde, og alle projekter skal hvile 
i sig selv økonomisk. Folkemusikhusring-
en er stadig på Kulturministeriets liste, nu 
kun med større definerede projekter. 

En meningstilkendegivelse fra 
medlemmerne om, hvad det er, vi vil 
satse mest på, vil kunne være nyttig for 
vores folkekulturværksteds virke. 

Bestyrelsen 



 14 

 

 

 

Musikalsk samvær og bal med vestjysk spillemandstradition 
Lørdag den 22. april kl. 14 - 23 

Lilian og Gitte Vammen er hovedat-
traktionen denne dag, hvor det er 
lykkedes Folkekulturværkstedet at få 
besøg af disse levende efterkommere af 
en navnkundig spillemandsfamilie, som i 
fire generationer har plejet og udfoldet et 
særegent musikalsk sprog. Lilian Vam-
men er datter af Thomas Ingolf Sørensen, 
hvis bedstefars bror var den legendariske 
spillemand Peder Pøhl. De har i en år-
række spillet sammen i duoen 
’Lyngtotterne’ og har gennem hele deres 
voksne liv spillet til baller sammen med 
Lilians far, Thomas Ingolf Sørensen, og 
hans fætter, Helge Sørensen. Lilian er en 
fin harmonikaspiller og spiller dette 
vestjyske repertoire med stor energi og 
kraft, og Gitte lægger en solid bund på 
klaver.  

Hedeselskabet vil supplere og består af 
Jeppe Nørgaard og Steen Jagd, begge 
violin, og Vagn Dahl Hansen, klaver, 
der alle tre har rødder i den vestjyske tra-
dition og har arbejdet dermed i Folke-
musikhuset i Hogager og spillet med flere 
vestjyske traditionelle spillemænd. De har 
spillet til adskillige baller de sidste par år, 
herunder også dobbeltbal med Gitte og 
Lilian.   

Anders Christensen, folklorist og magis-
ter, er også vestjyde og har skrevet spe-
ciale og adskillige artikler om spille-
mandsfamiliens tradition.  

Anders vil sammen med Lilian og Gitte 
fortælle om spillemandsfamilien og dens 
tradition og give prøver på det vestjyske 
spille- og danserepertoire.  

I en workshop vil interesserede spille-

glade kunne lære at spille nogle vestjyske 
melodier med det specielle taw’, som er 
familiens særkende. 

Og Anders vil lære danserne det særlige 
vestjyske trit med underdeling, at træde 
en hopsa af og de karakteristiske danse 
som trekant, firtur og sløjfe.  

Ballet om aftenen med de to orkestre vil 
derfor kunne blive en enestående musik- 
og baloplevelse for både trænede og nye 
dansere og for interesserede tilhørere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program  
14-16 Musikalsk samvær, fortælling, 
eksempler  
16-18 Danse- og spilleworkshop                                                     
18.30 Middag 
20-23 Bal med to orkestre  
Priser 
Eftermiddagen 100 kr. med kaffe 
Ballet 100 kr. 
Middag 60 kr.  

Foto Køge Spillemendsforening 

Foto Ole Ugilt Larsen 
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I anledning av at jeg har skrevet et spe-
ciale som omhandler middelalderbal-
lader, og som har tilknytning til både 
Broby og Hogager, er jeg blitt bedt om å 
skrive et lille resumè om mitt speciale og 
dets inndhold til Medlemsbladet.  

Specialets tittel lyder: En analyse av 
1970 tallets gjenoppliving av middel-

alderballader ved Folkemusikhuset i 
Hogager, samt nåtidig interesse for å 

synge og danse ballader ved Folkekultur-

verkstedet Broby Gamle Skole. 

Specialet er inndelt i to deler, hvor den 
første del handler om hvordan der ble 
arbeidet med å gjenopplive og levende-
gjøre balladene ved Folkemusikhuset i 
Hogager i 1970 årene, mens annen del, 
med utgangspunkt i en spørreun-
dersøkelse blandt deltagere på Broby 
Gamle Skole, søker å finne svar på hvor-
for og hvordan mennesker idag finner det 
relevant og meningsfullt å møtes på 
Broby og synge og danse middelalderbal-
lader. Specialet er skrevet på norsk. 
(liksom dette resymè) 

Specialets 1. del –”Gjenoppliving” og 
levendegjørelse av ballader ved Folke-
musikhuset i Hogager i 70`rne. 

Balladetradisjonen som vi kjenner den 
idag på Broby, har på mange måter sine 
røtter tilbake til Folkemusikhuset i 
Hogager i halvfjerserne. Vi kan takke 
Thorkild og Anelise Knudsen, foruden 
andre som Leif Varmark, Lene Halskov 
og Tippe Molsted, som også var tilknyttet 
folkemusikhuset i perioder, for at vi har 
en så levende og rik balladetradisjon på 
Broby den dag idag. Før folkemusikhuset 

tok fatt på arbeidet med middelalderbal-
ladene, var der ikke rigtig nogen i Dan-
mark som både danset og sang mid-
delalderballader, samtidig. Dog hadde 
flere av de tradisjonelle sangere ballader 
på repertoire, men da som sangballade.  

Jeg har, med utgangspunkt i teori om 
musikalske revivals (genoplivning af 
utdøende musikstil), prøvd å undersøke 
hvordan man i Hogager i 1970`rne ar-
beidet med å «levendegjøre» balladene, 
gi dem nytt liv og aktualitet. Hva der var 
for tanker som lå bakk arbeidet og enga-
sjementet? - har jeg bl.a søkt å belyse. 
fordi der var både ideologiske og politi-
ske tanker som preget arbeidet med bal-
ladene. - tanker som på mange måter var 
farget av tiden.   

Min undersøkelse og fordypelse i 
Hogager-emnet er basert på følgende 
skriftlige kilder: Først og fremst Lene 
Halskovs magisteravhandling Seks 

indgange til balladen, fra 1987, hvor hun 
beskriver meget detaljeret og utdypende 
omkring arbeidet med middelalderbal-
ladene i Hogager, hvor hun i en periode 
også var tett knyttet. Dernest har jeg be-
nyttet Leif Varmarks hjemmeside Bal-
ladeskolen.dk som kilde, foruten Seks 

Indgange til balladen I og II, utgitt av 
Thorkild og Anelise Knutsen selv. 
(lederne ved Folkemusikhuset) Derutover 
også andre kilder.  

Utover disse skriftlige kilder skal to per-
soner især fremheves, nemlig Inge og 
Itys. Itys har fortalt med stor levendehed 
om hennes viten og erfaring med 
Hogager, i et interview, og Inge har 

Speciale om balladenes forhistorie i Folkemusikhuset i Hogager, samt balladers 
relevans for mennesker idag på Broby Gamle Skole 

Skrevet av Nanna-Beth Konglevoll . 

Se hele artiklen inkl litteraturhenvisningerne på www.bgsbroby.dk 
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likeledes supplert med viden, og også 
ideer til skriftlige kilder, samt konstruktiv 
tilbagemelding generelt. Begge har i det 
hele tatt oppmuntret meg til å skrive om 
Hogager, som i utgangspunktet kan synes 
som et vanskelig tilgjengelig og kom-
plekst emne. Takk til begge! 

Med hensyn til litteratur om Folke-
musikhuset i Hogager vil jeg lige nevne 
her at jeg har vært meget overrasket over 
at der finnes så lite – dvs egentlig ingen, 
nyere sekundærlitteratur som omhandler 
Hogager og husets arbeid med både 
folkemusikk generelt og ballader mer 
spesifikt. Jeg er klar over at der var 
kontroverser mellom Dansk Folke-
mindesamling og Folkemusikhuset i 
Hogager, som utsprang fra Folke-
mindesamlingen, og at ikke alle var enige 
i lederen Thorkild Knudsen og hans 
metoder. Alikevel slår det meg som un-
derlig at et så sentralt sted, som har hatt 
en så vital betydning for oppblomstringen 
og levendegjørelsen af folkemusikken på 
1970 og 80 tallet, synes å være forbigått i 
stillhet fra akademias side. Jeg håper 
således at mitt speciale kan utgjøre et lille 
bidrag til området.    

Specialets 2. del – en undersøkelse av 
meninger og holdninger blant 
deltagere på Broby Gamle skole. 

Specialets del 2 bygger på en spørre-
undersøkelse jeg har utført blandt 17 
deltagere ved Broby. (deltagere både fra 
børne og -ungeballade, samt januarbal-
lade, 2015) Jeg ønsket først og fremst å få 
svar på hvorfor og hvordan mennesker i 
dag finner det interessant og meningsfuldt 
å synge og danse ballader. Herunder 
spurte jeg også spesifikt til hvordan bal-
lader egner seg godt for børn. Jeg 
diskuterede i specialet mine resultater i 
relasjion til danseforskeren Lisbet Torps 

tanker om kjededansens forskjellige 
menneskelige funksjoner, samt også i en 
vis grad i forhold til tanker om moti-
vasjon for å beskjeftige seg med 
henholdsvis ballader og ”musikalsk re-
vival”, fremsatt av Lene Halskov Hansen 
i hendes bok Balladesang og kædedans 
og Livingstons før nevnte artikkel. Det er 
på ingen måte tale om en statistisk un-
dersøkelse, men mer det man nok kan 
kalle fenomenologisk: jeg ønsket at få 
frem det store spekter av meninger som 
belyser hva balladene egentlig er for et 
fenomen og størrelse, og hvordan bal-
ladene opfattes som relevante og inter-
essante for mennesker i dag, bl.a på 
bakgrunn av det før nevnte. Deltagerene 
var i aldersgruppen 19-77 år. Der var flest 
i 50 -årene, ingen dog i 20- årene. De 
fleste kommer fra Sjælland, og de fleste 
har vært aktiv i miljøet i lengre tid, herun-
der 3-4 personer i meget lang tid.  

Jeg har i specialet gjengitt mange sitater 
fra deltagerene.  

Hva jeg fant i min spørreundersøkelse 
– noen hovedpunkter 

Jeg fant først og fremst at tekstinholdet/ 
balladenes historier var meget vesentlig 
for informantene. Balladene har uni-
verselle temaer som kjærlighedt, sorg, 
svig, hævn, m.m. og handler om menne-
skers allmenne følelser og dilemmaer, 
tross at balladene er fra eldre tider. Her-
under er det kulturhistoriske aspekt 
vigtig: at der er dansk kulturhistorie, kul-
turarv, folkekunst, eventyrstoff m.m. 
innleiret i tekstene/balladenes innhold.  

Sosiale aspekter var dernest meget sen-
tralt; både mht selve miljøet, som blir 

betegnet som meget rummelig og åpent, 
og hvor der hersker en følelse av likeverd 
mellom folk, og hvor der er plass til alle. 
Sosiale aspekter er også relatert til sang-
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dans aktiviteten, som på mange måter er 
social i sin grundform: at kededansen per 
se involverer og inkluderer mange 
mennesker, og at man holder hverandre i 
henderne. Å synge og danse så tett sam-
men synes i det hele tatt å skape en særlig 
fellesskapsfølelse og samhold, på flere 
måter. 

Med hensyn til sangen, så betegnes den 
av flere som særlig «levende» og «fri». 
Noe som flere opplever som deilig og 
befriende er at der, etter deres oppfattelse, 
ikke hersker et spesifikt sangideal: alle 
synger med sitt nebb som de best kan, og 
alle syngemåter er like velkommen.  

Balladens sangform oppfattes også som 
god: Balladens form hvor der er en (eller 
flere) forsanger og omkvedssangere 
oppfattes som en god «demokratisk» 
syngeform, som gir rom til at alle kan 
delta på sitt nivå, idet der alltid er bruk 
for omkvedssangere, men hvor der sam-
tidig er mulighet for utvikling/
selvutvikling, ettersom man kan prøve 
seg som forsanger når man er klar til det 
og har lyst. At man synger uten noter og 
tekster oppleves også av flere som et 
vesentlig og annerledes aspekt; det synes 

å skape både større innlevelse og leven-
dehet, større konsentrasjon og nærvær i 
situasjonen, og dessuten opplever noen at 
denne måte å memorere teksten, sammen 
med dansen, kan skape en følelse av 
trance. I det hele tatt fremkaller det å 
synge og danse ballader gode følelser 
som glede og livsglede, m.m., og flere 
angir at de får fornyet energi av å synge 
og danse.  

Ballader er deilig og godt for børn 

For børn er balladene på mange måter 
også gode. Balladenes historier er ofte 
fengende og spennende, og har temaer 
som barn kan identifisere seg med og  

gruble over, som kan gi livsvisdom og 
innsikt i livets store spørsmål og dilem-
maer. -Herunder eventyrelementer, som 
setter gang i fantasien hos børn. Mange 
ballader har dessuten en lek med ord som 
gjør dem sjove og utfordrende å lære. 
Samtidig kan balladene være et «frirum» 
rent språklig: her får både voksne og børn 
lov til at synge  ord som ”røv” og 
”kælling”.   

Derutover er selve sang-dans formen med 
den enkle dans, samt omkved, ideell, idét 
den gir rum for at børn kan delta på 
likefot med de voksne i rundkretsen. Net-
topp dette, at mennesker på tvers av alder 
danser og synger sammen i balladene, er 
noe som gjør balladeaktiviteten særlig 
verdifull, generelt. Balladene gir dessuten 
mulighet for kreativ utfoldelse, såsom 
drama, historiefortelling, dans, tegning 
m.m.i relasjon til balladene, som er 
givende og sjovt for barna. Dertil kom-
mer sanglekene, rekkedanser og 
folkedans, som både barn og voksne fin-
ner som et sjovt og deilig supplement til 
balladene.   

Det skal avslutningsvis sies, at selv om 
jeg til en viss grad har skilt balladens ele-
menter ad for å kunne lave en analyse, så 
skal det understrekes at dét som især 
synes at gjøre balladene så spesielle og 
interessante er at de nettopp byder på så 
mange ting på èn gang: Dans, sang, gode 
historier, kulturhistorisk tilknytning, gode 
melodier, og ikke minst rike sosiale opp-
levelser, m.m. -Alle disse ting er sam-
menvevet og utgjør en meningsfull og 
kraftfull helhet, -en helthet som ellers kan 
synes svær å finne tilsvarende, i dagens 
samfunn. 

Takk til deltagerene i undersøkelsen!  
 

Der vil være et eksemplar av specialet på Broby  
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Familien Blom Christensen har været 
gårdsangere i tre generationer. Farfar 
Adolf nød friheden ved det omrejsende 
liv i første halvdel af 1900-tallet. Far Her-
man endte som en af velfærdsstatens util-
passede i et socialt boligbyggeri i 
1980’erne. Sønnen Sonni passer sit 
skånejob i et samfund, der ikke længere 
har plads til skæve eksistenser. 
Velfærdsstigningen har kostet dyrt på 
frihedskontoen.  

Sonni Adolf Blom Christensen (t.h.) er 
gårdsanger i tredje generation og er her 
otte-ni år sammen med sin far, Herman, 
ved et folkemusikarrangement i Aarhus i 
begyndelsen af 1990’erne. 

Sonni Adolf Blom Christensen er gård-
sanger i tredje generation. Han er et 
kæmpe musikalsk talent – spiller skeer, 
savblad, guitar, bas og en række andre 
instrumenter. Han synger sin farfars og 
sine forældres gårdsange og de schlagere 
og sange, han har lært i et miljø af folke-
musikere, skæve eksistenser og gøglere, 
hvor han er færdedes det meste af sit liv. 

Han er ofte det beskedne, men naturlige 
centrum for trioer, kvartetter og større 
orkestre, som underholder på værtshuse 
og gader, i kulturhuse, på plejehjem og til 
festivaler. Han inspirerer unge, der 
tiltrækkes af folkemusikken og vil lære at 
spille skeer og savblad og synge de gamle 
– og nyere – sange. De unge fascineres af 
Sonni og hans historie og suger til sig, når 
Sonni optræder, og når han lærer fra sig, 

sådan som han selv har oplevet, at andre 
har lært fra sig. 

Det er mesterlære, som det ellers stort set 
ikke findes i vores samfund i dag. Og det 
er magi af den slags, der opstår, når mus-
ik skaber fællesskab og personlig udvi-
kling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men historien om Sonni er ikke blot et 
eventyr om et omvandrende stykke dansk 
kulturhistorie. Hans familie er også et 
lille stykke velfærdshistorie. Han har 
overlevet vanrøgt og svigt, vold og social 
elendighed. 

Han har balanceret på kanten af en 
kriminel karriere, og når han ikke er endt 
som kriminel og misbruger, er det for-
modentlig, fordi de rigtige lærere, 
plejeforældre, musikalske makkere og 
socialarbejdere har set hans talent og 

Man kan ikke længere leve af at give kærlighed 
Af Malene Fenger-Grøndahl. 

Bragt med tilladelse fra Information, hvor den blev bragt den 24. august 2016.  
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holdt fast i, at det var i den musikalske 
arv, han skulle finde styrke og livsenergi. 
Og fordi han har en livskraft, som over-
går de flestes. Det har sikret hans 
overlevelse – og gårdsangermusikkens 
fortsatte liv. 

Men det har ikke sikret Sonni et liv, hvor 
hans bidrag til fællesskabet belønnes og 
anerkendes i kroner og øre, eller hvor han 
har optimale muligheder for at udnytte og 
udvikle sit musikalske talent. 
Velfærdsdanmark har reddet ham, men 
aldrig indset, at det har brug for ham. 

Dyr økonomisk sikkerhed 

Som 22-årig blev Sonni tilkendt førtid-
spension, og de seneste 10 år har han haft 
skånejob på et musik- og medieværksted 
for udviklingshæmmede. Der kan lederen 
fortælle mig, at han aldrig har mødt en 
person så musikalsk som Sonni. 

Og jeg har set, hvordan Sonni uden tøven 
tager et nyt instrument til sig og lærer at 
spille på det – på trods af, at han ifølge en 
neuropsykologisk undersøgelse »lider af 
en organisk dysfunktion« og »har nedsat 
indlæringskapacitet, koncentrationssvigt 
og mangel på skolemæssige fær-
digheder«. På samme måde kan han re-
parere de fleste scootere, knallerter, com-
putere og andre maskiner, han får mellem 
hænderne. 

Men alle disse evner til trods har Sonni 
formel status som førtidspensionist – med 
den sikkerhed og de begrænsninger, det 
medfører. Fordi hans evner – og udfor-
dringer – ikke passer ind i nogen af de 
oplagte kasser, vi som velfærdssamfund 
har opfundet, er han endt i den kategori. 

Modsat sin farfar, der en stor del af sit liv 
var omrejsende gårdmusikant, har Sonni 
måttet afgive en stor del af sin frihed til 
gengæld for en minimumsindtægt, der 
giver mulighed for et rimelig værdigt liv. 
På Musik- og Medieværkstedet kan Sonni 
bruge nogle af sine musikalske evner, 
men skånejobbet begrænser også hans 
udfoldelser og forhindrer, at han bruger 
tid på folke- og gårdmusikken. 

Selvfølgelig ønsker hverken Sonni eller 
jeg os tilbage til dengang, fattigdom, 
spædbarnsdød og tuberkulose var udbredt 
i Danmark. Men det er tankevækkende, at 
velstandsstigningen har haft en så høj pris 
på frihedskontoen. 

Sonnis farfar, Adolf Victorius Niels 
Christensen, blev født i 1898 i et fynsk 
landarbejderhjem, og efter at han i korte 
perioder var ansat som karl på nogle 
større gårde og på en træskofabrik, fandt 
han ud af, at fast arbejde ikke lå til ham. 
Han satte friheden højere, og selv efter 
han stiftede familie og bosatte sig i 
Løgumkloster, tog han lange ture rundt i 
landet, hvor han tjente til dagen og vejen 
og lidt til ved at synge og spille. 

Han rejste til fods og på cykel med sine 
instrumenter – banjo, mandolin, savblad, 
skeer – og digtede undervejs viser om 
livet på landevejen, om hjemegnen og de 
egne, han passerede. Han lærte sange fra 
andre gårdsangere og udvidede hele tiden 
sit repertoire. 

Nedtur 

En stor del af dette repertoire overtog 
sønnen, Herman Blom Christensen. Han 
begyndte tidligt at optræde med step i 
skolegården, og som 11-årig kom han 
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med sin far på turné til København, hvor 
han bl.a. i Nyhavn oplevede gård-
musikanter af mange slags og lærte at 
spille sav. Det var i begyndelsen af 
1940’erne, hvor gårdsangen havde sin 
storhedstid. 

Siden mødte Herman den noget yngre 
Ulla, der var rejst hjemmefra som 15-årig 
for at arbejde i et lille cirkus. De blev 
kendt som en af landets bedste gårdsang-
erduoer. De optrådte i gårde, på marked-
spladser, i fabrikskantiner og på 
værtshuse. 

Da de efter en sanering af et fattigt 
kvarter ved havnen i Aarhus flyttede til et 
nyt socialt boligbyggeri, begyndte 
velfærdsstatens greb imidlertid at 
strammes. De havde svært ved at tilpasse 
sig livet i Velfærdsdanmark, hvor 
håndværkstraditioner gled ud til fordel for 
masseproducerede industriprodukter, og 
sociale ydelser blev parret med kontrol og 
registrering. 

Herman fik dårlig ryg og blev afhængig 
af offentlig hjælp. Han og Ulla drak for 
meget og magtede ikke at tage sig af Son-
ni, der blev født i 1984. Herman gik sta-
dig i gårdene med sin guitar indimellem. 
Men naboerne sladrede om hans 
biindtægt, som de mente, burde opgives 
til skattevæsenet. Han følte sig misfor-
stået og miskendt. Som han sagde: 

»Hvis jeg havde flettet peddigrør, kunne 
jeg have fået tilskud til det. Men bruge 
det, jeg er god til, kan jeg ikke få lov til 
…« 

Få år efter døde Herman. Sonnis mor 
holdt op med at synge, hun drak mere, og 
omsorgssvigtet af Sonni tog til. 

Brødløst talent 

Heldigvis var der folk i gårdsanger-
miljøet, der tog sig af Sonni. Det sociale 
system sørgede for, at han kom i skole og 
plejefamilie, og det var både  

nødvendigt og godt. 

Til gengæld mente sagsbehandlerne til-
syneladende ikke, at Sonnis musikalske 
evner og tilknytningen til gårdsanger-
miljøet og dets mesterlæretradition var en 
ressource.  

En enkelt lærer på et kursus for unge så 
Sonnis talent. Men hun vidste af erfaring, 
hvor svært det var at få systemet til at 
finde kreative løsninger til gavn for den 
enkelte – og fællesskabet. For at redde 
Sonni fra at blive jaget fra det ene 
meningsløse aktiveringsforsøg til det an-
det indstillede læreren ham til førtidspen-
sion og var med til at sikre ham et 
skånejob på et musikværksted for ud-
viklingshæmmede. 

Sonni arbejder på 11. år på dette værk-
sted. I sin fritid er han aktiv i en musik- 
og gøglergruppe for psykisk sårbare. 
Begge steder bidrager han som inspirator, 
underviser og medspiller. Dem, der 
kender han, beskriver, hvordan han bi-
drager med musik på højt niveau, holder 
en kulturarv i live og skaber glæde og 
livsmod. For sin indsats på værkstedet får 
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han et nærmest symbolsk tillæg til sin 
førtidspension. 

Imens betaler folk i dyre domme for 
medicin og terapi, der kan afhjælpe 
stress, depression og oplevelse af 
meningsløshed. Det koster samfundet 
dyrt. 

Men konkurrencestaten belønner ikke 
den måde at lege, lære og være på, som 
karakteriserer det miljø, Sonni – 
heldigvis – er en del af. Som et af de 
mennesker, der har fulgt ham en stor del 
af hans liv, siger: »Sonni giver kærlighed, 
simpelthen. Han giver liv. Men det er jo 
ikke noget, vi giver folk løn for i vores 
samfund.«  

Gårdsangerkultur    

Lørdag den 25. marts kl.14 

En eftermiddag med musik og sang i bed-
ste stil med harmonika, guitar, savblad og 
skeer. 

Malene Fenger Grøndahl med foredrag 
om gårdsangertraditionen og oplæg til 
debat om vilkår for de udøvende gård-
sangere og andet godtfolk i vores 
velfærdssamfund. 

Sonni og Jacob med sange fra Herman og 
Ullas og Perletands repertoire. 

Kaffe og brød. 

Entré:50 kr.  

Derefter er der mulighed for aftensmad, 
hvorefter vi fortsætter festlighederne 
sammen med Sonni, Jacob, Levino, Mon-
ica, Dennis, Grethe, Karl og alle de andre 
sangere og gøglere af en anden verden, 
der lige er kommet forbi. 

 

BROBY HARMONIKA 
Harmonikagrupperne på Broby Gamle 
Skole har dannet en ny forening, der består 
af følgende grupperinger 
• Tirsdag eftermiddag 
• Tirsdag aften 
• Onsdag aften 
• Dansevennerne 
Foreningen hedder Broby Harmonika og 
har i alt ca. 70 medlemmer, der styres af et 
råd, bestående af 4 repræsentanter, idet der 
udpeges én fra hver af de 4 grupper + 2 
selvsupplerende poster:  
Formand Helga Graakjær   51890015 
Kasserer Jørgen From Andersen 24664416 
Hjemsted Broby Gamle Skole, 
hvor alt foregår, som det plejer. 
webside  www.brobymusikanterne.dk 

evt. mail kan sendes til jfa@bgsbroby.dk 
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Glimt fra børnenes ballader 

Billeder fra børneballadeseminarets yngstegruppe i efteråret, der lige for første gang 
havde hørt og danset med til balladen om de tolv kæmper på Dovrefjeld præsenteret 

og sunget af Brigitte Maack og Mathilde Mensink 

 

  Den femte  kæmpe          Den ottende kæmpe                       Den syvende kæmpe 

   

 Langt oppe i Norge på Dovrefjeld 
 der ligger de kæmper og de var så snilde 
 men hvem skal føre vore runer om vi det  
 ikke selv må  
 
 Langt oppe i Norge på Dovrefjeldet koldt 
 der ligger de kæmper og de var tolv 
 
 Den første kunne vende vejret med sin hånd 
 den anden kunne stille det rindende vand 
 
 Den tredje han fór under vandet som en fisk 
 den fjerde han åd aldrig maden over disk 
 
 Den femte kunne herligt på guldharpen slå 
 så alle måtte danse der hørte derpå 
 
 Den sjette han blæste i forgyldende lur 
 og alle dem der hørte det da måtte de grue 
 
 
 

 Den syvende kunne under jorden gå 
 den ottende ku danse på bølgerne blå  
 
Den niende han bandt alle vilde dyr i skoven 
den tiende han skulle aldrig søvnen sove 
 
Den elvte bandt lindormen som i græsset lå 
ja alt hvad han ville have det kunne han få 
 
Den tolvte han var så vis en mand 
han vidste hvad der skete i de fremmede 
lande 
 
Ja det vil jeg sige for vist og for sandt 
deres lige findes ikke i hele Norges land 
 
Ja det vil jeg sige og tro mig på mit ord 
deres lige findes ikke på hele denne jord 
 men hvem skal føre vore runer om vi det 
ikke selv må 

 
 Foto: Brigitte Maack 
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Generalforsamling 
i  foreningen 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 

BROBY GAMLE SKOLE 
Suserupvej 55 4180 Sorø 

Lørdag d. 25. marts 2017 kl. 10:30 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Beretning ved bestyrelsen 

3) Regnskab og budget ved kassereren 

4) Eventuelle forslag 

5) Valg af bestyrelse 

 Merete Mensink på valg 
 Kenneth Staben         på valg 

 Anette Hansen           ikke på valg  
 Poul Høgh Andersen ikke på valg  

 Inge Beck           ikke på valg  
   Valg af suppleanter  
      Preben Holm           på valg 

 Thomas Roos            på valg 

6) Valg af revisorer 

       Kristian Nielsen        på valg 

7) Eventuelt 
 
Referat fra generalforsamling 2016  kan 
læses på følgende link: 

www.bgsbroby.dk/generalforsamling.htm 

Efter generalforsamlingen bydes der  
på SILDEBORD til dem, der deltog i  
generalforsamlingen  

og derefter er der 

Åbent Folkemusikhus  kl: 14 - ? 

     se side 21      

INDTÆGTER     

Kontingent 35.590,00   

Gaver 4.567,00   
Tilskud  16.000,00   
Tilskud stat/kommune "5000   
Tilskud fonde/
sponsorer "11000   
Renter 0,00   
Arbejdsgruppers 
indtægt 79.765,00   
Salg 2.420,00   
Indtægter ialt 138.342,00  

UDGIFTER     
Drift     
Administration 12.000,00   
Lokaleleje 18.000,00   
Bestyrelse 4.030,00   
Udsendelser 3.110,00   
Porto 1.600,00   
Vedligeholdelse 0,00   
Koda 3.056,00   
Gebyrer 133,25   
Diverse 467,00   
Drift i alt 42.396,25   

Aktiviteter   
egen 

indtægt 
Harmonika 4.770,00 5.000,00 

Åbent Folkemusikhus 0,00 0,00 

Sommeruge 10.170,00 8.810,00 

januarballade16 35.910,85 31.525,00 

BUBAforår 3.688,00 4.830,00 

BUBAefterår 15.935,85 15.100,00 

Fortællehus 1.000,00 0,00 

Dansekursus med bal 1.000,00 0,00 

foredrag 870,00 0,00 

Bennyarkiv 0,00 0,00 

aktivitet 0,00 0,00 

Gyda 0,00 0,00 

Falsterpiben 300,00 14.500,00 

Dokumentation 0,00 0,00 

Aktiviteter i alt 73.644,70 79.765,00 
Udgifter i alt 116.040,95   

Årets RESULTAT 22.301,05   

Regnskab 2016 (foreløbigt) 
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Arrangører:  BGS = Broby Gl. Skole,   BH = Broby Harmonika,   LAV = Lille Anes Venner 

Følg kalenderen på www.bgsbroby.dk  

Send din mail-adresse til fkv@bgsbroby.dk og få opdateringer 

KONTINGENT 2017   Betales inden 1/3 2017 

Enkelte 230 kr.     Par 345 kr.    Unge u. 25 år 115 kr.       + GAVE 

Betales på bankkonto reg 1551 konto 2400499 

Husk at skrive navn og adresse og hvad beløbet dækker 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE 
Suserupvej 55, 4180 Sorø,  Tlf.: 5764 8362,  Bank reg 1551 konto 2400499 

Hjemmeside: www.bgsbroby.dk   Email.: fkv@bgsbroby.dk 
Ansv. for denne udsendelse: Inge Daniels Beck, Layout: Poul Høgh, Tryk: Jørgen From 

Det sker - Broby Gamle Skole 2017 
27 -29/1 fre-søn  Balladeseminar/træf 3075 3552 Kenneth 
5/2 søndag 14-17 Åbent hus med jazz  5764 8067 (BH) 
24/2 fredag 19.30 Bal for de unge på 60 5764 8067 (BH) 
24/2 fredag 19-22 Åbent balladeforløb  2384 1213 Kristian 
4/3 lørdag 10-22 Kursus i ballader og hyrderåb 2046 7812 Inge 
24/3 fredag 19.30 Bal for de unge på 60 5764 8067 (BH) 
25/3 lørdag 10.30 Generalforsamling  5764 8362 Bestyrelsen   
25/3 lørdag 14 - ? Gårdsangerkultur 2046 7812 Inge 
31/3 fredag 19-22 Åbent balladeforløb 2384 1213 Kristian 
21/4 fredag 18-23 Harmonika med spisning  5764 8067 (BH) 
22/4 lørdag 14-23 Vestjysk musikalsk samvær og bal 2046 7812 Inge 
28/4 fredag 19-22 Åbent balladeforløb  2384 1213 Kristian 
19/5 fredag 19-22 Åbent balladeforløb  2384 1213 Kristian 
27 - 28/5 lør-søn  BørneUngeBAllade  5764 8362  
17 - 18/6 lør-søn  Arbejdsfestival  5764 8362 (BGS) 
18 - 20/7 tirs-tors  Sommerdage med harmonika  5764 8067 (BH) 
24 - 27/7 man-tors  Sanguge  2046 7812 Inge 
22/9 fredag 19.30 Bal for de unge på 60  5764 8067 (BH) 

1/10 søndag 14-17 Åbent hus med gæster  5764 8067 (BH) 
7/10 lørdag  Norna 5764 8362  
27/10 fredag 19.30 Bal for de unge på 60  5764 8067 (BH) 
4 - 5/11 lør-søn  BørneUngeBAllade  5764 8362  
17/11 fredag 18-23 Harmonika med spisning  5764 8067 (BH) 
17/11 fredag 18-23 Adventssangaften 5764 8362 (LAV) 
15/12 fredag 19.30 Julebal for de unge på 60 5764 8067 (BH) 


