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Et forskningsprojekt og en artikel 

Jeg er mag.art. i Nordisk folkeminde-

videnskab og arkivar på Dansk Folke-
mindesamling på Det Kgl. Bibliotek i 
København. Min hovedinteresse er folke-
musik-, -sang og -dans.  

I 2017 fik Folkemindesamlingen midler 
af Kulturministeriet til at dokumentere 
og undersøge forskellige vinkler på 
foreningsliv og frivilligt arbejde i Dan-
mark. I den forbindelse fik jeg mulighed 
for at lave et mindre forskningsprojekt 
om den del af folkemusikbølgen i 1970-

80’erne som man kan kalde folke-
musikhusbevægelsen. Det kom der en 
artikel ud af i december 2018, udgivet i 
et temanummer i det elektroniske 
tidsskrift Danish musicology online.  
Temanummeret handler om musikinstitu-
tioner i Danmark – forstået i bred for-
stand, da også foreningsliv indgår. Trods 
tidsskriftets navn, er artiklerne skrevet på 
dansk: www.danishmusicologyonline.dk. 
Min artikel hedder “Forflytning af folke-
musik fra gulv til gulv. En dansk folke-
musikbevægelse 1970-80’er”.  

Der har ikke tidligere været forsket i 
denne bevægelse. Jeg fandt det derfor 
relevant at kontakte så mange personer 
jeg nu kunne nå på den korte tid jeg hav-
de, for at lave interviews; det blev til 10 
mænd og 7 kvinder der havde været en-
gageret i Albertslund, Seem og Kagså  

 

 

 

folkemusikhuse, 
Brændekilde folke-
musiklaug, Skælskør Højskole og Viborg 
og Ribe amts ungdomscenter. I princip-
pet havde jeg en dag om ugen i et år til at 
lave interviews og bearbejde og ana-
lysere dem, finde andet relevant mate-
riale og litteratur, og skrive en artikel. 
Jeg fik så meget ud af interviewene, at 
kun en brøkdel af det kommer direkte 
frem i artiklen, men det ligger og venter 
på andre projekter som det kan indgå i. 

Det som lå mig på sinde var at under-
søge, hvordan og hvorfor netop denne 
bevægelse opstod, og hvordan den ud-
foldede sig? Den var i væsentlig grad 
drevet af unge mennesker – rundt regnet 
i 20-30-års alderen plus/minus – og som 
typisk var under uddannelse eller havde 
en mellemlang uddannelse. Hvad var det 
de blev grebet af, og hvilken indvirkning 
fik det i deres hverdag og eventuelt 
efterfølgende? Hvilke konflikter og prob-
lematikker opstod internt, og hvilken 
modstand mødte de udefra? Og endelig: 
hvorfor ebbede bevægelsen ud efter ca. 
10 år? Det er et lille projekt jeg har haft, 
og jeg kan derfor kun løfte en lille flig af 
bevægelsens mange bevæggrunde, 
synspunkter, aktiviteter osv. 

En folkemusikhusbevægelse i 1970-80’erne 

     Lene Halskov Hansen 



 3 

 

 Jeg skal i det følgende trække nogle af de 
emner frem som interviewene indeholder, 
men begynde med lidt baggrundsviden. 
Jeg har især læsere der ikke, eller kun lidt 
kender til folkemusikhus-bevægelsen for 
øje med dette indslag i Broby-bladet. 

Folkemusikhuset i Hogager 

Folkemusikhuset i Hogager blev etableret 
i Vestjylland i 1971 i en nedlagt skole i 
landsbyen Hogager øst for Holstebro. 
Institutionen havde den særegne op-
bygning dels at være en udstationeret vi-
denskabelig afdeling af Dansk Folke-
mindesamling fra 1971-1994, dels at 
være en selvejende institution støttet af 
Holstebro Kommune og Kulturminister-
iet. Thorkild Knudsen blev leder af 
Folkemusikhuset i Hogager; hans kone 
Anelise Knudsen sekretær og daglig le-
der, begge var ansat på Dansk Folke-
mindesamling. Som en afdeling af Dansk 
Folkemindesamling var Folkemusikhu-
sets tre hovedopgaver indsamling, for-
skning og formidling. Som selvejende 
institution havde det til formål at 
“genoplive den historiske og fremme den 
aktuelle danske musikalske folkekultur, 
hvor spil og dans, visesang og fortælling 
er en del af hverdagen og den sociale vir-
kelighed”. Til dette formål blev Folke-
musikhuset i Hogager skabt som et 
mødested for “folkemusikere, forskere og 
andre interesserede”. I realiteten ar-
bejdede Folkemusikhuset i Hogager ud 
fra den selvejende institutions praksisori-
enterede virke og dets kulturpolitiske vi-
sion: Ældre generationers folke-

musikalske erfaringer, traditioner og rep-
ertoirer skulle som et alternativ til kom-
mercialiseret og sceneoptrædende musik 
genindføres og videreføres som en del af 
den brede befolknings hverdagsliv. 
Indsamling blev foretaget med formidling 
og skoling for øje. Folkemusikhuset fik 
gennem årene kritik for sin dogmatiske 
og ofte ekskluderende indstilling til pro-
fessionelle folkemusikere og andre som 
ikke fulgte Folkemusikhusets linje. Selv 
af sine stærkeste kritikere er Folkemusik-

huset dog blevet anerkendt som en 
betydningsfuld inspirationskilde i folke-
musikbølgen. 

Folkemusikhusbevægelsen 

Folkemusikhuset i Hogager var den 
direkte eller indirekte inspirationskilde til 
at især unge mennesker rundt om i landet 
etablerede deres eget lokale såkaldte 
folkemusikhus, som ikke var en bygning i 
sig selv, men som grundlæggende var det 
at mødes privat eller i lånte eller lejede 
lokaler for at tilegne sig og videre-
formidle traditionel dansk folkemusik til 
hverdagsbrug for den enkelte og som 
kernen i samværsformer. Og for at af-
holde folkemusikarrangementer for lo-
kale og andre interesserede og måske 
også kurser og seminarer m.m. Langt de 
fleste startede fra bar bund hvad den tra-
ditionelle danske folkemusik angår. Man 
kunne ikke lære det nogen som helst 
steder i Danmark på det tidspunkt – kun 
af hinanden og ved at opsøge den ældre 
generation af spillemænd, sangere og 
dansere som stadig levede, og ved at 
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hente historiske optegnelser og optagelser 
frem fra arkiverne. 

Sammenfattende kan det i al væsent-
lighed siges, at det som lå til grund for 
etableringen af og tilstrømningen til de 
lokale folkemusikhuse, var en kombina-
tion af: 1) Den enkeltes oplevelse af de 
aktive fællesskaber der kunne opstå i 
udøvelsen af musik, dans og sang i sam-
menhæng – og ikke som adskilte inter-
essefelter i hver sit rum og til hver sin tid. 
2) At en og samme person typisk kunne 
have forskellige roller i den enkelte situa-
tion og ved forskellige lejligheder – 
vekslende mellem at spille, synge, danse, 
lytte, fortælle. Derudover også deltagel-
sen i praktiske og/eller organisatoriske 
opgaver der i lang udstrækning var lige så 
stor en del af fællesskabsoplevelsen. 3) 
At alt dette kunne foregå på tværs af al-
dersgrupper og forskellige miljøer. 4) At 
musikken, sangen eller dansen i sig selv 
var den helt afgørende, underliggende og 
varige drivkraft. 5) Og at formidle og 
udbrede denne hverdagslige brug af 
folkemusikken. I de første år af 
1970’erne skød de første lokale folke-
musikhuse op, og ved udgangen af 1980 
var der ca. 55. 

Åbent folkemusikhus 

Et kendetegn for bevægelsen var afhold-
else af en særlig form for folkemusikar-
rangement kaldet åbne folkemusikhu-
saftener, eller bare åbent folkemusikhus. 
Tommelfingerreglerne havde Folke-
musikhuset i Hogager formuleret: Alt 
skulle foregå på ‘gulvet’ og ikke på en 

scene med mikrofoner, forstærkere og 
højttalere. Der skulle være fuldt lys – 
“aldrig hyggelys med mørke imellem”. 
Der skulle serveres kaffe/te og brød, lyst 
øl og sodavand – aldrig spiritus og stoffer 
(!). Og det skulle aldrig være en koncert 
med engagerede idoler. Det var under-
forstået at der ikke blev taget entré, og at 
der heller ikke blev udbetalt honorarer 
eller anden betaling. Kun et symbolsk 
beløb for kaffe, kage og andre drikkevar-
er kunne indkræves. Den overordnede 
struktur på et åbent folkemusikhus var 
tredelt: musik til dans – kaffebord med 
sange og fortællinger – musik/sang til 
dans. ‘Vi havde et kulturprojekt som vi 
skulle have op at stå, det var ikke en fest’, 
som en med-initiativtager til Brændekilde 
folkemusiklaug udtrykte det. Men der var 
også plads til lokale variationer. I Bræn-
dekilde insisterede den lokale smed på at 
der hver gang skulle være amerikansk 
lotteri, og sådan blev det. Albertslund 
folkemusikhus testede om det gjorde en 
forskel om der blev drukket øl eller ej. 
Resultatet faldt ud til fordel for øllet. I 
Seem udfoldede Thorkild Demuth sine 
mange skuespiller- og børneteater-
talenter, og så fremdeles. Det skal 
indskydes at bevægelsen på ingen måder 
var asketisk ud over (måske) på de åbne 
folkemusikhusaftener. 

Ved at se tilbage på folkemusikhus-

bevægelsen kunne det undre mig at unge 
over hele landet så kort efter ungdomso-
prøret i 1968 tog så forholdsvis strikse 
(tommelfinger)regler til sig. Men hele 
tanken bag folkemusikhusbevægelsen 
faldt alligevel på mange måder i hak med 
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tidens kulturelle og kulturpolitiske 
strømninger. At “lave” sin egen musik i 
betydningen selv spille og synge passede 
ind i tidens “gør-det-selv-kultur”: vær 
med til at bygge en højskole, byg dit eget 
hus, sy dine egne skjorter, sylt dine egne 
rødbeder osv. Og det passede ind i So-
cialdemokratiets kulturpolitik om at støtte 
lokale kulturelle aktiviteter.  

 

Hverdag og langtidsvirkninger 

Folkemusikkens forskellige udtryksform-
er kom til at indgå som en fuldt ud in-
tegreret del af folke-
musikhusmedlemmernes hverdag. Der 
blev øvet, spillet, sunget og danset sam-
men ugen igennem på alle mulige tid-
spunkter af dagen – når man mødtes 
tilfældigt, ved planlagte og spontant 
opståede sammenkomster og fester. Der 
blev i interviewene brugt vendinger som 
at det var “omsiggribende”, 
“gennemgribende”, “altomfattende”, det 
var en “fuldstændig integreret del af mit 
liv” og kernegruppen i folkemusikhuset 
“var mere min familie, end min familie 
[…] studiet var mit halve liv, folke-
musikhuset mit hele liv”. Nogle gik ned i 
tid på arbejde for at kunne gennemføre 
længerevarende indsamlingsforløb eller 
for at arbejde (gratis) i folkemusikhusets 
sekretariat. En tog orlov fra sit studie for 
at overveje en anden uddannelse, mens 
andre valgte en uddannelse direkte foran-
lediget af deres folkemusikengagement – 
en violinbyggeruddannelse og Nordisk 
Folkemindevidenskab på Københavns 
Universitet. Nogle flyttede for at komme 

til at bo tæt ved et lokalt folkemusikhus 
for derved at kunne indgå mere aktivt. 
Flere inddrog folkemusikken i deres ar-
bejde – i fysioterapiarbejdet med børn og 
kolleger, i børnehaver, skoler, på pæda-
gogseminarier og i sociale ungdomsinsti-
tutioner. En enkelt interviewperson 
fortæller at den traditionelle danske folke-
musik ikke var et indlysende valg for 
ham, det var noget af “et stykke landry-
dningsarbejde”, men ikke desto mindre 
en varig betydning:  

Det har virket formende på den måde at 
jeg har haft en større lydhørhed og en 
accept af den måde tingene bliver gjort på 
andre steder. Og også en forvisning om at 
det er noget man skal give plads, det 
hører til og er ikke bare sådan en fri-
mærkesamlerhobby, og at det for mange 
er en meget solid del af den måde vi er 
her selv, og vi er her sammen med de an-
dre; den samværskultur som – ja, jeg vil 
ikke sige den blev skabt – men man kan 
sige den udfoldede sig i de år der, ikke? 

 

En anden interviewperson siger om den 
proces de var igennem, at det at de gjorde 
det sammen med andre mennesker har 
været med til at danne hende, og at det 
har en stor betydning for hende i dag: 
“Det var så godt fordi det simpelthen var 
noget vi – vi kunne være det som enkelt-
personer, vi kunne være det som grupper, 
og da vi fik børn, så kunne vi faktisk også 
være det som familier”. For en tredje in-
terviewperson har perioden betydet, at det 
at synge ballader i forskellige små og 
store sammenhænge dengang, 
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 efterfølgende har givet hende en tryghed 
ved at stå frem og tale i større for-
samlinger, herunder også at undervise. 

 

Modstand, kritik og interne konflikter 

Alt var ikke rosenrødt. Nogle syntes 
bevægelsen, enkeltpersoner og/eller 
folkemusikhusene var sekteriske, ek-
skluderende og lign. Ikke mindst Folke-
musikhuset i Hogager og til dels også den 
forening der var med til at holde 
bevægelsen samlet, Folkemusikhusring-
en, blev betragtet som sekteriske. Mens 
folkemusikhusfolkene oplevede folke-
musikhusidéen som en ramme de netop 
kunne udfolde sig i, oplevede andre 
folkemusikinteresserede at rammerne var 
for snævre og ekskluderende. 

Du kan læse mere om udbyttet og kon-
flikter vedrørende relationen mellem 
‘gamle’ og ‘unge’, hvorfor bevægelsen 
ebbede ud m.m., se linket først i denne 
artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos dansk Folkemindesamling 

 

 

 

Ballader for børn og unge 2019 

 

 

Forårets Børne-Unge Balladeweekend 

Lørdag den 11. - søndag den 12. maj 2019  
 

 

 

 

Efterårets Børne-Unge Balladeweekend  
Lørdag den 26.-søndag den 27.10 2019 

 

 

 

Støttet af 
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Læsø Workshop  
Dans og musik fra Læsø 

lørdag d. 6. april kl. 14 – 23  

 

Anders Christensen, og ”Læsøgruppen” beståen-
de af Houle Bækdal, Lene Riis, Ole Jensen og 
Stefan Groot vil undervise i dansen og musikken 
fra Læsø. Nogle kan muligvis huske Anders 
Christensen fra gamle dage, hvor han kom med 
Anna Juul i hånden og en stak videobånd under 
armen. Og så gik dagen med dans og spil og grin og snak. Helt fantastisk!  Det vil vi 
forsøge at gøre igen – lige bortset fra at de gamle mennesker er døde. Til gengæld har 
Anders og de spillemænd, han har taget med, nået en alder, så det virker helt overbe-
visende, når de fortæller om hvad de selv har lært og kan huske om musikken og dan-
sene fra gamle dage.  

Dansekursus: 
Anders underviser i danse fra Læsø, og fortæller om hvordan indsamlingen foregik 
dengang. Og selvfølgelig tager han videobåndene med. 

Spillekursus:  
Mens Levy Vilsen, én af de sidste spillemænd på Læsø, stadig levede, besøgte Houle 
Bækdal ham flere gange, og spillede sammen med ham. Alle 4 spillemænd har i man-
ge år spille den musik, Houle lærte af Levi Vilsen. Hvis man kan tale om læsømusik-
kens arvtagere, kommer man ikke uden om ”Læsøgruppen”. 

Der kan blive 2 spillekurser. Et for øvede, og et for knap så øvede. 
Hvem der skal undervise og hvem der skal spille til dans, og om der bliver undervist i 
harmonika eller violin, bestemmer spillemændene selv. Det afhænger at hvem, og 
hvor mange, der tilmelder sig. 

14 – 16  Musikalsk samvær, fortælling, film. Undervejs kaffepause 

16 – 18  Danse- og spilleværksteder 

18.30     Middag (øl, vand og vin kan købes) 

20 – 23  Bal 

Deltagelse koster for hele dagen inkl middag 260 kr, og for medlemmer af Folkekul-
turværkstedet 220 kr. 
Ved deltagelse kun dele af dagen: eftermiddag, middag, eller bal koster det 100 kr for 
hver (80 kr for medlemmer) 
Deltagelse i middagen kræver tilmelding senest 2. april til pha@bgsbroby.dk 

 

                                                                                 Støttet af   
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Danse- og musiktraditioner fra Læsø 

Anders Christensen 

Spillemandsmusikken og dansetraditionerne på Læsø indtager en særstilling indenfor 
dansk folkemusik. Musikken har i generationer været spillet efter gehør, og flere 
musikalske træk peger tilbage til ældre musikalske træk, som ingen andre steder har 
været så godt bevaret til nyere tid som på Læsø.  

Læsø er med sine 114 kvadratkilometer den største af øerne i Kattegat.  

 I middelalderen var saltsydning øens vigtigste erhverv, men rovdriften på skovene, 
der skyldtes den stor forbrug af brændsel til saltsydning, gav frit spillerum for sand-
flugt.  

 I løbet af 1600-tallet ændredes erhvervet radikalt, og der opstod en opdeling af kvin-
dernes og mændenes erhverv; mændenes virke lå på søen. Først drev de tømmerhan-
del fra små skuder, siden tog de hyre på større sejlskibe og sejlede så langfart. De 
fleste mænd lagde op i 30 - 40 årsalderen, nogen tid efter de var blevet gift. Det var 
ikke ualmindeligt, at mændene flyttede ind i kvindernes fødegård, da gårdene tit gik i 
arv på spindesiden 

 Når læsømanden stoppede med at sejle langfart, blev han ikke landmand, Hele dette 
sorterede under kvinderne. Mandens virkefelt var stadig søen, hvor han havde to 
vigtige ting at passe, fiskeri og strandinger. 

 

I tidligere tid benyttedes enhver lejlighed til at arrangere dans, der blev danset næsten 
hver ”ugedag”. Disse hyppige danseaftner var tit improviserede, men foregik mest 
om vinteren, når søfolkene var hjemme.  

I næsten alle gårde fandtes der en ”tregulvsstue” (trefagsstue), en storstue, der var 
næsten umøbleret. Flere storstuer var umøbleret helt op til anden verdenskrig.           

Fester som ”madkurveballer” eller ”be’bal” (inviteret bal), foregik på den måde, at 
nogle piger og karle lånte en storstue og inviterede et antal par, som i løbet af aftenen 
blev trakteret.  

 

En af grundene til, at spillemandsmusikken på Læsø har bevaret sit særpræg så langt 
op i tiden kan skyldes, at det især har været to spillemandsslægter, Vilsen og Lyden 
Ottosen, der i mere end 150 år har domineret øens musikliv. Det har været svært for 
andre spillemænd at hamle op med disse slægter, der blev regnet for øens egne. De 
var født ind i en spillemandstradition, hvor de kendte musik- og danserepertoiret og 
vidste, hvordan dansene skulle sammensættes i danseforløb, og de havde fra barns-
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ben hørt faderen, bedstefaderen eller andre familiemedlemmer spille.  

 I 1917 og 1920 kom folkemindeforskerne Ellen og Hakon Grüner Nielsen, hvor de 
optegnede bl.a. Petersen, Enkelt Kæde og Ottemandsdans efter lokale spillemænd. 
De blev udgivet i 1924 i "Læsøfolk i gamle dage."  
 

Da ældre læsøboere i 1930'erne indså, at den traditionelle læsødans var truet af den 
amerikansk inspirerede musik og dans, dannedes der en folkedanserforening , der 
havde til formål at bevare den gamle musik og dansene. Senere kom der folk i midten 
af 30´erne i folkedanserforeningen, og foreningen udviklede sig til at ligne de øvrige 
folkedanserforeninger med ikke-egnsbestemt repertoire. 
 

Heldigvis fortsatte husmands-, afholds- og sømandsforeningen med at afholde fester, 
hvor der udelukkende blev spillet og danset til gammel læsømusik. Flere af de ældre 
spillemænd kunne ikke og ville ikke spille den moderne musik og holdt fast i den 
traditionelle, selv om der i 50'erne og 60'erne blev færre og færre arrangementer at 
spille til. 
 

I 1980 besøgte Niels Jørgen Østergaard og jeg Læsø første gang, hvor vi mødte Levy 
Wilsen (1904-1983), med hvem der blev indspillet flere timers optagelse med den 
gamle læsømusik, og i 1981-82 blev indspillet danseoptagelser med de gamle 
læsødanse. I 1982 fik vi fat i Levy Wilsens fætter Madvig Vilsen (1909-1987), der 
også spillede violin og havde bevaret en interessant spillemåde. Mere end 100 for-
skellige melodier og 40 forskellige dansetyper blev i perioden 1980-89 indspillet på 
lyd- og videobånd. I for-bindelse med danseindsam-
lingen var Anna Juul Christensen den bedste 
meddeler, som kunne huske dansene og kunne synge 
mange af melodierne. 
Det særprægede ved musikken på Læsø er, at man 
træffer musikalske træk, som er radikalt anderledes 
end de melodiformer og dansemåder, man finder i det 
øvrige Danmark: En række melodier   bygger mere på 
en grundpuls end på en taktmarkering. Flere afviger 
fra dur- og mol- systemets sædvanlige harmonier. 
Melodierne kan være opbygget af korte af korte mel-
odiske motiver, der gentages og eventuelt forskydes 
til et andet toneleje, som kan være en terts’ eller en 
kvints forskydning. Tonalt kan der optræde inter-
valler som neutral terts, sænket, forhøjet kvart og lav 
ledetone (lav septim). Dog spilles de ændrede intervaller 

Levy Wilsen,  

     Foto Svend Nielsen 1982  
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ofte svævende. Ved at anvende de nævnte intervaller opnås undertiden en 
fremmedartet farvning. 

Antallet af takter i melodiperioderne kan afvige fra de otte takter, som er det almin-
delige i dansk spillemandsmusik, og yderligere kan perioderne længde gøres længere 
eller kortere fra gang til gang. I alle turdanse har det været skik at sætte ekstra slag til 
dansen, var en danser kommet lidt bagefter. Endelig kunne spillemanden sætte slag 
ind for at tydeliggøre melodiens gentagelser og skift. Spillemåden er præget med 
melodi-udsmykning med triller, forslag, underdelinger og hyppige brug af dobbelt-
greb og medklingende strenge. 

 Alle disse træk peger formentlig på et ældre stillag inden for dansk spillemands-

musik.     

 

 Det ejendommelige ved musik- og danserepertoiret er, at forkert vals og forkert pol-
ka, som også blev kaldt vestenom, var melodier til valse og polkaer danset med uret i 
salen. Levy Wilsen fortalte, at det var sådan på Læsø, at hvis de spillede en almin-
delig vals eller polka, var det ikke så let at få de dansende på gulvet, men hvis det var 
en vestenom eller en forkert vals, kom de straks på gulvet. Det er vel derfor at der 
findes så mange forkert valse og forkert polkaer. De mange bevarede melodier, der 
skulle danses med uret har været usædvanligt i forhold til andre egne.  

På Læsø har de har de almindelige runddanse været brugt såsom polka, vals, mazur-
ka, rheinlænder, hopsa, og en hel del enmelodidanse, der er knyttet til en bestemt 
melodi f.eks. Molbrok, Hæl og Tå, Mellem Frederikshavn og Læsø, Syvtrit, Pigernes 
Fornøjelse, Skomagerdansen osv. Turdansene, der har holdt sig imod vor tid, er Den 
firkantede Sløjfe, Seksturen og Kontra der danses med fire par. Endvidere er der Pe-
tersen og Enkelt Kæde, som om er danse, der ikke optegnet andre steder i Danmark.  

 

Turrækkefølgen på Læsø er følgende: stor kreds, sving egen x 3, 1-hånds, 2-hånds, 
kreds, stor kreds, sving egen. Består dansen af 4 par, er der dame- og herreture i 1-

hånd, 2-hånd og kreds - i alt 12 ture! 
Er der kun 2 par, danser alle med i alle ture, i alt 8 ture. Alle ture er med gang eller 
løbetrin med undtagelse af sving egen, der er med hurretrin. 
Ved 2-håndsmølle tager man med venstre hånd om eget højre håndled. Med den frie 
hånd tager man fat om højre underarm på danseren til venstre for en selv. 

 

Ved musikken og dansen i traditionen fra Læsø kan man således ligesom for 
eksempel på en anden ø, Fanø, for en del af repertoiret bemærke helt specielle karak-
teristika sammenlignet med de melodiformer og dansemåder, man finder i det øvrige 
Danmark. 
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Nyt om Bennyarkivet  

Nyt om Bennyarkivet, hjemmesiden om børneteater-
manden, komponisten, spillemanden, forfatteren, folke-
musikeren, jazzmusikeren og ballademageren Benny E. 
Andersen. 

Ideen med hjemmesiden www.bennyeandersen.dk har 
været at samle dokumentation af hele Bennys samlede 
produktion inden for musik, teater og sange og at gøre 
det tilgængeligt for alle interesserede. 

Benny startede selv med at digitalisere sine værker, og 
nu er arbejdet fortsat, idet alle tilgængelige kilder såsom 
arkiver, avisudklip, bånd, grammofonplader, film, bøger 
og fotografier er blevet benyttet, og en stor mængde personer har bidraget til at ud-
dybe viden om Benny og hans liv og virke. 

Bennyarkiv-gruppen dannedes på Folkekultur-
værkstedet af Bennys datter Cecilie, hans kæreste 
Gerd, musikerven Dennis, ven Jørgen fra Broby 
Gamle Skole og Albertslund og senere ven Inge 
fra Albertslund. 

Bennyarkiv-gruppen har nu eksisteret i 11 år, og 
vi er still going strong… 

Vi arbejder løbende med at opdatere og sætte ind 
på siden, og vi mødes to gange årligt i Broby.  

Der er generelt blevet en stor interesse for Ben-
nys børnemusik, og hans vinyler er i høj kurs på internettets salgssider. Både mine 
børn og deres venner bruger musikken flittigt i deres egne kompositioner, podcast, 
lydkulisser til teaterstykker mm.  

Der er stor efterspørgsel, men meget få eksem-
plarer tilbage af pladerne. Derfor vil vi høre om 
nogle af jer har plader liggende i gemmerne, 
eller har set dem andre steder. Så vil arkivet 
gerne være aftagere,   

Bennyarkivet fkv@bgsbroby.dk  

På arkiv-gruppens vegne,  Cecilie,          

Cecilie.kildebaek@gmail.com    

Mobil: 20671065 
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Seminar og bal 
Lørdag den 9. november kl. 14-23. 
 

Roskilde-Lejreegnens traditionsmusik og -dans  
– hvordan en tradition kan rekonstitueres og revitaliseres …..  

 

Trio Bjerager/Grue/Damlund i samarbejde med  
Roskilde-Lejre Historiske Forsøgskvadrille 

 

- igen en tankevækkende eftermiddag og en festlig aften på Broby Gamle. Skole  

Deltagergebyrer: 260 kr. for hele dagen incl. middag, for medlemmer af Folkekultur-

værkstedet 220 kr. For bal eller eftermiddag alene 100 kr. hhv 80 kr. 

Tilmelding: Inge Daniels Beck, idb@post6.tele.dk, tlf. 2046 7812  

Dagens program 

Foredrag og kaffe, klokken 14  
Poul Bjerager, rigsspillemand, idemand og tovholder for revival-projektet fortæller i 
spisesalen om projektets baggrund, hensigter, kilder, faglige arbejdsmetode, resultater 
og konklusioner. Plancher, fotos og film med udvalgte arkivalier, melodier og danse 
vises. Efter præsentationen lægges op til fælles drøftelse af, hvordan gammelt eller 
træt traditionsstof kan gøres sprællevende igen. 
 

Danseværksted I,  klokken. 16  
Værkstedet er for både dansere og spillemænd. Dansere fra Roskilde-Lejre Historiske 
Forsøgskvadrille gennemgår i den store sal et antal anderledes danse fra Roskilde-

egnen, og deltagerne lærer nogle særlige figurer og fatninger, der er gennemgående i 
dansene. Det er til levende musik, som også får ord med på vejen. Efter værkstedet 
har både dansere og spillemænd fået adskillige a-ha-oplevelser og alle er klædt pas-
sende på til aftenens bal. 
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Musikværksted  klokken 17  
Her kan spillemænd prøve kræfter med gamle stykker musik fra Roskilde. Nogle er 
ligetil, medens en del er særdeles krævende. Vi kan dele os i to hold. I værkstedet 
høvler vi kun på melodi og tag, ikke akkorder og arrangementer. Forhåndstilmeldte 
får melodierne tilsendt som lydfil inden kurset. Noder udleveres under/efter kurset. 
Værkstedet tilrettelægges ud fra, at alle deltagere kan spille på deres instrument.  
 

Danseværksted II, klokken 17  
Fortsættelse af danseværkstedet, nu specielt for de danseinteresserede.  

Spisning   klokken 18 

Der serveres middag. Små indslag er velkomne (ikke i, men under maden). 

Bal  klokken  20  
udelukkende med Roskilde-Lejreegnens danse. 
Bjerager/Grue/Damlund spiller op.  
Der spilles i sæt hver med en håndfuld godt sammensatte danse til fest, farver og 
flow.  
 

Kom godt hjemad   klokken. 23 

           Støttet af   

Resume 

Efter et par års musikarkæologiske udgravninger og gennemprøvning af gamle spille-
mandsbøger og danseoptegnelser fra Roskilde-Lejreegnen, står det nu overraskende 
klart, at denne midtsjællandske egn har haft en traditionel musik- og danserigdom - 
mindst på højde med alle andre dele af Danmark.  
 

8 spillemandsbøger er fundet frem, primært fra 1800-tallet. De rummer mere end 600 
håndskrevne melodier til cirka 60 lokale danse. Omkring 120 stærke melodier er ud-
valgt og grundigt gennemspillet af Poul Bjerager, Bjarne Grue og Al Damlund. 
  
De originale håndskrevne danseoptegnelser er så vidt vides landets ældste af slagsen.  
De er nu tydet, tolket og afprøvet af ”Roskilde-Lejre Historiske Forsøgskvadrille”, 
der består af 18 meget erfarne og indsigtsfulde dansere fra det meste af Sjælland. 
  
Hele materialet forventes udgivet som en stor lækker bog sidst på året. Hensigten 
med hele indsatsen er at rekonstituere og revitalisere denne lokale tradition. Endvide-
re at få den udbredt i helt nye befolkningsgrupper end de sædvanlige folkemusik -og 
folkedansmiljøer. Drømmen er, at det igen bliver helt naturligt at bruge i hvert fald en 
lille del af dette stof ved både åbne og private fester på Midtsjælland. 

Poul Bjerager (poul@poulbjerager.dk) 
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Mit folkemusikalske liv. 

Lidt om, hvad Tippe Molsted fortalte lørdag den 23.marts 2018. 
 

Tippe Molsted er sanger, danser, harmonikaspiller, 
eventyrfortæller, skuespiller. 
Tippe fortalte, hvordan hun som barn på Skælskør 
Folkehøjskole på sommerkurserne mødte de gamle 
traditionelle sangere, spillemænd, fortællere og 
dansere. I hjemmet sang man altid, da hendes far 
Finn Molsted er sanger og digter, men mødet med 
folk som især spillemanden Thomas Thomsen gjor-
de så stort indtryk, at hun som ung tilbragte lang tid 
i mesterlære hos ham i Holstebro. Og som elev i 
Folkemusikhuset i Hogager hos Thorkild og Aneli-
se Knudsen fik hun ved mødet med en række tradi-
tionelle sangere og en intensiv undervisning i ballader lagt grunden til sit virke. 
 

Hun fortalte om, hvordan hun har prøvet at tilegne sig og at blive en del af traditio-
nen uden at være født ind i den. Og om hendes syn på det at synge – og synge sam-
men i et møde med andre kan rumme forskellige måder at synge på,  
 

Og hun fortalte om, om hvordan hun har folkekulturen med sig i dag, og hvordan 
man i mødet med andre kunstnere kan gøre byttehandel mellem de forskellige kunst-
neriske udtryksformer, og om hvordan hun har det folkekulturelle grundlag med sig 
som skuespiller på Teatret OM og Vindenes Bro, hvor hun arbejder som skuespiller. 
I denne sammenhæng har hun skabt balladen om Bonden og Ulven. Hun lavede den, 
da hun sidste år skulle være visekælling i Ringkøbing.  Balladen skabte meget røre i 
byen, nogle elskede den og andre blev vældig vrede. Den ramte lige ned i en brand-
varm diskussion om ulvene i Vestjylland.  Også hos os kom der gang i diskussionen.  
 

Vi fik danset et par vestjyske sanglege, lært hos familien Lillelund, og vi fik også en 
livlig snak om brugen af og lydbillederne i råb som hyrderåb, gaderåb, jojk med fle-
re. Den indholdsrige eftermiddag sluttede med ´Julies Sang’ af Benny Holst. 
                                                                Arrangementet var støttet af Sorø kommune. 
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Lidt øst for Ulfborg er en gård 

  pirum 

Der har den ligget i mange år 
  pirum nostrum 

  kom kom kostrum 

  kom kårrisel fårri daterum 

 

En dag var bonden med sin plov  
Han så en ulv der lå og sov 

 

Han råbte højt hvad gør du her 
Gå hjem med dig kom ikke mer 
  
Og ulven sa´ goddag, goddag 

Jeg kommer lige fra Tyskland af 
 

Ja Ulven spurgte om forlov 

At bo i bondens store skov  
 

Men bonden han blev sur og tvær 
Nej aldrig må du blive her 
 

Men hør du bonde favr og fin 

 Jorden er vel også min 

 

Og bonden kørte med sin plov  
Efter ulven uden lov 

 

Ja bonden efter ulven drev 

Og ulven over marken løb 

 

Men ulven sprang så raskt afsted  
Og bonden ku ej følge med 

 

Men så kom bondens nabo frem 

Ka du nu se at skrubbe hjem 

 

Han lagde bøssen an og skød 

Og nu er ulvehunden død  
 

Og i april i Ulfborg krat 
Der endte ulvens rejse brat 
 

Og derfor ses ved midnatstid 

  pirum 

En ulvehund så fin og hvid 

  pirum nostrum 

  kom kom kostrum 

  kom kårrisel fårri daterum 

Ulveballaden 

Tekst: Tippe Molsted 2018 

 

 

Melodien har jeg snuppet fra  
Bremsen og Fluen, Leifs Version.  

 

Leif Varmark, 2007. melodi: Personlig 
version efter Kristen Rasmussen Egen-
dal, Them, 1875 

      

GM 4-dans eller 5-dans  
 
                                Talesang 
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BØRNEKULTUR 

Lever klappesangene stadigvæk? 

I børneballadeweekenden 3.-4, november 2018 var jeg med til middagen lørdag aften.  

To børn begyndte at synge en klappesang, som jeg kendte fra den børnekulturindsam-
ling, Jørgen og jeg foretog i 1979-83 i Albertslund, hvor vi boede dengang. (Vi bor nu 
på Broby Gamle. Skole). 

Vi var gennem Albertslund Folkemusikhus blevet interesseret i den kultur, børnene 
havde for sig selv og fra hinanden eller selv omdigtet fra det, de havde hørt eller set i 
tv og lavet til en klappesang. 

Efter introduktion af projektet og tilladelse hos skoleinspektør og lærere gik indsam-
lingen i gang. Lærerne troede ikke, børnene havde noget at komme med.  

Men lærerne tog fejl   

Indsamlingen foregik fortrinsvis på én skole fra 1.ste-5.te klasse. Det var klappesange 
- sanglege, rim og remser - gåder og vittigheder - historier og legebeskrivelser, i alt 
924 optegnelser. Alt blev optaget på båndoptager, og Jørgen og jeg udskrev alt ord for 
ord.  

 Vi havde et rigtig godt samarbejde med Erik Kaas Nielsen, som var meget interess-
eret i vores arbejde med indsamlingen. Han havde udgivet flere bøger om den børne-
kultur, han indsamlede.  

Svend Nielsen fra Folkemindesamlingen kom og optog på lydbånd nogle af 
klappesangene, som blev udgivet på  LP’en ”Flyv lille Påfugl". Videooptagelserne 
kunne ikke bruges, de blev slørede, fordi bevægelserne gik for hurtigt for datidens 
udstyr. 

En klappesang gik i 3- eller 4-dels takt med klap og var ofte også med bevægelser. De 
klappede to eller flere sammen f.eks. i rundkreds. Jeg måtte lære mig de forskellige 
klappesange for at kunne sætte et klap ind på den rigtige stavelse og node i sangene. 
Efterhånden som børnene lærte mig at kende, turde de godt fortælle eller synge de 
mere ” skrappe sager”. 

Jeg lod heller ikke chancen gå fra mig, da jeg ved middagen i børneballade-

weekenden så de to  piger stå og klappe til een, jeg ikke kendte. De fortalte, at det var 
en klappesang, de selv havde lavet en dag de var alene hjemme og kedede sig. 

Det kunne være sjovt, om andre havde lysten til at indsamle de klappesange, som nu 
lever rundt om i landet, her 40 år efter. 

Som et eksempel på en klappesang er ’ANNA DIANA’, der var udbredt blandt børn i 
hele verden med 3 klap til en 4/4 dels takt. ’ANNA DIANA’ fortsætter ofte i ’ NIM-
MER NIMMER’, en anden klappesang med flere fagter og 4 klap i 4/4 dels takt.  
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Som eksempel på en kendt Grand Prix sang som børnene satte klap og fagter til kan 
nævnes ’JORDEN DREJER.  
                   Helle Varming 
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Balladeseminaret januar 2019 

 

Ansvaret for det årlige balladeseminar var taget af mandegruppen fra Hjortshøj, 
med Stefan Groot, Ole Nurdug og Frederik Mensink som nøglepersoner. 

Frederik fortalte den første dag på seminaret:  
”Jeg citerer min læremester Ale Möller frit, og han 

citerer sin læremester fra sin tid i Grækenland, 

hvor han studerede græsk bouzouki-musik.  
"Hvis jeg spillede uden for skalaen, sagde han 

altid: "Ale! Respekt!"" 

Netop begrebet respekt blev i forbindelse med bal-
ladens tonesprog tydeliggjort under udførelsen af en hel 
række forsøg med at lægge dronetoner af forskellig art til ballademelodier. Kun 
enkelte toner fra balladernes melodier, nemlig kernetonerne i melodien kunne bru-
ges som droner. Det blev til gengæld til utrolige lydbilleder - en næsten berusende 
samklang af 50-60 stemmer.   

Vi skulle sammen udforske dette fænomen – at be-
stemte fællesskaber skaber en bestemt lyd, når de 
arbejder sammen for at give liv til de toner, der står 
skrevet ned i gamle kilder. Dagene igennem kom vi 
til at udføre en hel række forskellige eksperimenter, 
øvelser og forsøg i større og mindre grupper på 
tværs af de enkelte stemmers særlige træk: Dybe, 
lyse, mandlige, kvindelige, unge, gamle og så vide-

re. En særlig oplevelse var ved afslutningen af seminaret i opdelte grupper at sætte 
lyd til de enkelte fraser af den første ballade – runemelodien. 

Og respekt som nøgle til valget af klange sat som medlyd på de enkelte ballademe-
lodier eller dele heraf kan i forbindelse med hele det folkemusikalske univers vel 
også siges at være essentielt – især når vi tænker på brugen af de tidligere generati-
oner af folkemusikeres og -sangeres traditioner og videregivne materiale.

Samtidig var seminaret yderst velplanlagt 
og velunderbygget, fra starten med ”Det 
er hvidt herude” som trespringsballade, 
gennem konneks til Thorkild Knudsens 
ideer, fælles udvikling, fri balladeudveks-
ling og gruppearbejder, veltillavede lækre 
måltider og en rigtig værtshusstemnings-
agtig midnatssangseance. Tak til mande-

Fotos Franseska Mortensen 

Fotos Franseska Mortensen 
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gruppen fra Hjortshøj: Simon, Lars Christian, Niels, Per, Frederik, Ole og Stefan.                            
     Inge 

BALLADENS RUNER - forførelse, forvildelse og fortabelse. 

Lørdag den 7. september kl 14-17. 

En dag med runeviser og ekko af hedensk trolddom. 

Vært:  Kamilla Prins 

Ballader og runer krydser af og til hinandens spor. Mange viser nævner runerne 
som magisk redskab: runerne kan være den kraft, som for eksempel redder jomfru-
ens liv og ære, men den kan også være dæmonisk og svigefuld og koste hende beg-
ge dele. Men ballader og runer har også andre “møder”. Af og til kan man genfinde 
de samme vendinger i balladerne som i de gamle beskrivelser af runernes symbol-
ske og magiske betydning. Det vil jeg fortælle nærmere om, og selvfølgelig skal vi 
også synge og danse nogle rune-ballader! 

Codex Runicus. Fra Skaanske Lov: Drømte mig en drøm i nat. 
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 Koncert med folkemusikstuderende fra Esbjerg –kaldet Folkekons 

En lørdag i efteråret 2019 kl. 14 

 

Folkekons er Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje - landets eneste af sin 
slags.  
 

Til oktober drager Folkekons igen på turné rundt i Danmark, og Folkekulturværkste-
det har inviteret dem til at komme forbi Broby Gamle Skole. Datoen ligger endnu ikke 
fast og vil senere blive annonceret på hjemmesiden og Facebook. 
 

Folkemusikuddannelsen favner bredt, men har sin kerne i den danske folkemusik. Af 
turnéens koncertprogram kan der forventes et bredt og alsidigt udvalg af både nykom-
poneret og traditionel, nordisk folkemusik. 
 

Når Folkekons drager på turné består besætningen af folkemusiklinjens studerende på 
alle årgange, batchelor- såvel som kandidatstuderende. Instrumenterne kan spænde 
over bl.a. violin, kontrabas, accordeon, klaver, vokal, blæseinstrumenter, toradet har-
monika m.m. 
 

Folkekons vil tage publikum på en helt speciel rejse, hvor både det inderlige, det vilde 
og det medrivende vil blive udforsket. Gamle og nye toner, sange og danse blander sig 
i folkemusikken, som aldrig er gammel eller ung, aldrig lader sig eje, men er herreløs, 
tidløs og altid aktuel.   
Publikum får chancen for at opleve Danmarks folkemusikstuderende lige nu, inden de 
om få år kommer til at pryde den danske folkemusikscene som uddannede, professio-
nelle musikere.  
 

Medier: 
www.facebook.com/
Folkekons 
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Sanguge på Broby Gamle Skole 

mandag den 29. juli til fredag den 2. august 2019 

Til sommersangugens samvær er gamle og nye deltagere velkomne til at dukke op og 
blive kort eller længe. Man udveksler sange, spontant eller forberedt, og denne måde 
at være sammen med hinanden og om sangene på har vist sig at kunne fungere de 
sidste par år. Vi har været igennem meget, fra de gamle og yngre danske og svenske 
viser til nydigtede sange, salmer, æventyr, skursange, de rejsendes sange, frelsersan-
ge, sanglege, kingosang og ballader. Det er også her i folkekulturværkstedet, man kan 
arbejde med eller afprøve noget, en sang, ballade, fortælling eller andet, som man har 
lyst til at dele med eller arbejde med nogle medinteresserede. Det koster kun mad og 
logi – vi hjælpes ad om det praktiske 

Arrangør Inge Daniels Beck 2046 7812 

 

Billeder fra en tidligere sanguge sn.dk Sorø avis. Foto Kim Rasmussen 
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Falsterpiben 

Falsterpiben er en underafdeling til Folkekulturværkstedet Broby gamle skole.  

Falsterpibens formål er, at vi sammen kan synge og danse kædedans, samtidig med at 
vi formidler dette på middelaldermarkeder. Når vi er ude på markeder, har vi middel-
aldertøj på. Falsterpibens årstal er 1395, så vores tøj afspejler dette årstal. Vi har også 
et stort middelaldertelt, som vi tager med på nogle af markederne, hvor dette telt så 
bliver en rigtig god base for Falsterpiben. Vi er normalt med i fire til seks markeder 
henover sommeren. Vi tjener lidt penge på dette, som vi bruger til kurser for med-
lemmerne, god mad og drikke, når vi er sammen, samt som tilskud til tøj og sko for 
medlemmerne. Om vinteren mødes vi ca. en gang om måned for at synger og danser 
sammen.  

Da vi over tid forbruger færre penge, end vi tjener, så donerer vi nogle år penge til 
Folkekulturværkstedet, og det gør vi så igen i år, hvor vi giver 5000 kr. til balladear-
bejdet.  

Der har igennem tiden været mange med i Falster-
piben, og i dag er vi 11 faste medlemmer; derud-
over er der tidligere medlemmer eller gode middel-
alderfolk, som også kan lide at danse, som støder til 
os på markederne og går med i kæden. Vi gerne vil 
være flere, så hvis der er nogle, som tænker, at det 
kunne de måske godt tænke sig at prøve, så er man 
meget velkommen til at kontakte mig. Vi har ekstra 
dragter, som man kan låne - også til børn, da blandt 

andre alle mine unger igennem tiden har været med. 

Henvendelse til Kenneth Staben på 3075 3552 

Juleballader 

Fredag den 15 november kl. 19: til -23 

på Lindekrogvej 22, 4250 Fuglebjerg 

Denne aften er for alle, der kan lide at synge og danse bal-
lader. Det ville være dejligt, hvis der var nogle, der kunne 
tage en eller to juleballader med, men det er ikke at must. 

Jeg lægger hus til, og gir kaffe, te og glögg. Lidt juleknas 
vil være velkomment. 

Tilmelding til Kenneth Staben på 3075 3552. 
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Indbydelse til 

Generalforsamling 

i  foreningen 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 

BROBY GAMLE SKOLE 

Suserupvej 55, 4180 Sorø 

Lørdag d. 23. marts 2019 kl. 11.00 

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 2019 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 

Mit folkemusikalske liv kl. 14 - 17 

     se side  14 
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Følg kalenderen på www.bgsbroby.dk  

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

KONTINGENT 2019   Betales inden 1/3 2019 

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

Betales på bankkonto reg 1551 konto 2400499 

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 - Folkekulturværkstedet  

Broby Gamle Skole 2019 

25 - 27/1 fre-søn  Balladeseminar/træf 2620 3119  Elisabeth  

2/3 lørdag 10-22 Kursus i ballader og hyrderåb 2046 7812 Inge 

2311/3 Søndag 11.00 Generalforsamling 5764 8362 Bestyrelsen   

11/3 Søndag 14-17 En dag med Tippe Molsted 5764 8362 Bestyrelsen   

6/4 Lørdag 14-23 Læsøbal 2046 7812 Poul 

11 - 12/5 lør-søn  BørneUngeBAllade  5784 5785  Merete 

29/7 - 2/8 man-fre  Sanguge  2046 7812 Inge 

9/11 Lørdag 14-23 Roskilde-Lejre traditionsmusik /dans 2046 7812 Inge 

26 - 27/10 lør-søn  BørneUngeBAllade  5784 5785  Merete 

dato følger Lørdag 14 Folkekons  koncert 5784 5785  Merete 

      

7/9 Lørdag 14-17 Balladens runer 2046 7812 Kamilla 


