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FOLKEKULTURVÆRKSTEDET
Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø

Forsiden
Anders Christian Nyholm Christensen er den unge mand på forsidebilledet.
Han er født og opvokset i Holstebro og er mag. art. i folkloristik og indsamler og formidler af folkelig musik og dans igennem 40 år, specielt fra områderne Thy, Vestjylland, Læsø.
Anders er kommet på Broby Gamle Skole gennem mange år, hvor han har
fortalt om traditionel musik og lært os folkelig dans med de helt specielle
træk fra de forskellige egne, om de gamle spillemænd og om, hvordan dansene og musikken udgør en enhed. I år er vi med ham i Rebild, i Vestjylland
to steder og på Randersegnen. Tak og god fornøjelse.

Velkommen til Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skoles
blad for 2022
Det er et godt stykke tid, siden I har hørt fra os, men skolen har ikke ligget
stille trods pandemi og andre forhindringer, og skolens værter Jørgen From
og Helle Varming er stadig gæstfri.
Der blev i marts holdt generalforsamling, hvor der kommet ny bestyrelse, så
vi nu er Merete Mensink, Poul Høgh, Anette Hansen, Lykke Borello, Inge
Beck, suppleret af Kenneth Staben og Anne Mette Petersen. Og mange medlemmer er involveret i de forskellige arrangementer, med praktisk eller indholdsmæssig hjælp, og tak for det.
I årets løb er der sket mange spændende ting.
Besøg af Med Fynd og Klemmer, hvor tre bramfri kvinder fabulerede og fantaserede os væk fra hverdagens gøremål og forvandlede vasketøj til en eventyrlig kabaret, Den splittergale Spillemand Jakob Hogrebe med sin nye bog,
et engelsk Ceilidh bal, hvor ingen var bænkevarmere, børneballadeseminar,
refereret her i bladet, sommersanguge med besøg af Tippes Molsteds teater,
koncert med duoen Vælving, der gemmer Frederik Mensink og Thilde Fjord
Madsen, et balladeseminar skubbet hen i marts med noget reduceret antal
deltagere, men derfor med intensivt arbejde med Lene Halskovs gennemgang
af brugen af kilderne Danmarks Gamle Folkeviser og anbefaling af opmærksomhed på de gamle sangeres forskellige frasering, optaget i Viser på Valse,
samt med Søren Hammerlunds arbejde med rytme og energi i balladedansen
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og -spillet med glæde og autoritet.
Gårdsangeraftenen i april med Baggårdsmusikanterne var en forrygende oplevelse, hvor der blev spillet på lidt af hvert, bl.a. skeer og savblad af gårdmusikant og harmonikaspiller Jacob Hogrebe sammen med den unge Sonni Blom
Christensen, som er vokset op som barn af et gårdsangerpar, og Anders
Bischoff, der har gøglet og været gårdsanger, siden han var helt ung.
Vi støttes stadig af Statens Kunstfond, Sorø Kommune og enkelte andre støtter.
Og byder nu velkommen til en række nye arrangementer for dette år, hvoraf
nogle vil blive præsenteret her i bladet.
Bestyrelsen
Baggårdsmusikanterne:

Ceilidh:

Foto: Thomas Roos

Foto: Thomas Roos

Balladeseminar 27. - 29. januar 2023
Vi holder et brag af et balladeseminar den sidste weekend i januar. Invitation
kommer ud cirka 1. december.

Hold øje med hjemmesiden. Kontakt Stefan (23 25 80 04)/Merete (29760122)
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MINDEORD

I året 2021 har vi måttet sige farvel til to store sangere.
Anelise Brix Knudsen, balladesanger siden 1973, sov
stille ind den 17. september 2021 om natten, 85 år gammel.
Anelise var balladesanger, formidler, forsker og indsamler.
Foto Sidsel Knudsen

Thyra Erhardine Pay, (kaldet Kylle), sov stille ind
den 30. december 2021 om natten, knapt 92 år gammel.
Kylle videreførte “De Rejsende”s sangtradition på Broby
gamle Skole, efter at hendes yngre søster, sangeren Jonna Frederiksen, døde Sct.Hans aften 1989.
Foto Lene Malmstrøm

Både Anelise og Kylle har været en stor del af kulturen på Broby gamle Skole
med deres så forskellige sangtraditioner.
Anelise: Fortællende ballader, talesang og kædedans, ofte om kvinders livsvilkår.
Kylle: Familiens sange, ofte smukke følelsesfulde sange om kærlighed, sorg
og savn i langsom valsetakt.

Jeg har været så heldig at være elev af dem begge.
Anelise har jeg kendt siden 1971, hvor vi var to af otte kvinder i en rødstrømpebasisgruppe.
Da Anelise i 1973 sang balladen “Dronning Dagmar” i kvindegruppen, tænkte
jeg:
Kan man tillade sig det? At fortælle en historie bare med nogle toner?
Men jeg blev “bjergtaget” og bruger stadig Anelise var gift med Thorkild
Knudsen, og de var begge ansat i Dansk Folkemindesamling i København.
I 1970 fik folkemindesamlingen oprettet en filial på en nedlagt skole øst for
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Holstebro, Folkemusikhuset i Hogager.
Thorkild havde i flere år haft kontakt til sangeren Ingeborg Munch og flere
andre - alle nordjyder, der brugte sangene, altså praktiserede en levende
sangtradition.
Som Thorkilds højre hånd og mor til tre børn var det et umådeligt stort arbejde og ansvar, der hvilede på Anelise med indsamling af folkekultur og
styringen af det meget travle Folkemusikhus, men jeg husker også, at det på
samme tid var en meget spændende tilværelse.
Jeg elskede at være med til utallige seminarer og eksperimenter med dansen
og balladerne samt “åbent hus” for lokale hver torsdag aften.
Anelise flyttede til København i 80`erne.
Broby gamle Skole blev købt i 1984.
Anelise sad i den første bestyrelse i Folkekulturværkstedet i Broby.
Anelise og jeg som hendes elev tog en overgang toget fra København hver
14. dag til Broby for at videregive Hogagers arbejdsmetoder.
I 60’erne og især i 70`erne bredte folkemusikken sig som en steppebrand
over hele Danmark, ikke mindst på grund af Anelises og Thorkilds store
arbejde i Folkemusikhuset i Hogager.
Anelise var for sin ægtefælle, komponist og folkemindeforsker Thorkild
Knudsen, en uvurderlig samarbejdspartner, med sit sanselige væsen, åbne
sind, sproglige og lyttende evner. Anelise var en god fortæller med humor
og let til latter.
Anelise var med til mange balladeseminarer på Broby Gamle Skole. Hun
lærte os at gå i dybden med balladerne: Ordene, historien, tonerne, fraseringen, dansen, rytmen, spændstigheden……alt var under lup.
Kylle har jeg kendt, siden hun kom med børnebørnene til
“Børneballadeweekender” og andre arrangementer på Broby gamle Skole i
slutningen af 1980’erne.
Søsteren Jonna Frederiksens og familiens sangtradition mødte jeg i 1976, og
endnu en ny vinkel på, hvad sangene kunne, åbnede sig for mig.
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Det VAR muligt at synge disse “banale” tekster om savn, sorg og kærlighed,
uden at det var plat eller latterligt, når følelserne blev for nærgående.
Følelsesfulde, alvorlige eller muntre, sange sunget fra hjertet med smukke og
ofte svære melodier, det var “De rejsendes Sange”.
Bogen “Jonnas Sange” (udgivet 1991 af Folkemusikcentret i Hogager, redigeret af Gitte Tofte) er en guldgrube af tekster og sange, som familien (De rejsende) brugte og sang på deres måde. Det var “deres sange”.
Jonna Frederiksen blev kaldt “Skærebrænderen”, fordi hårene rejste sig på os,
når hun sang med klar røst og glidetoner med højere og dybere toner, end de
fleste kunne.
Da Jonna døde, tog Kylle arven på sig, så den kunne videreføres.
Kylle kendte sangene og teksterne fra barndommen og alle familiefesterne,
hvor hun blot sang med på omkvædet.
Stor tak til Kylle, svigerinden Monika Jensen og lillebror Levino Jensen for
deres jævnlige besøg på Broby gamle Skole, hvor de har fået sangene til at leve med alvor og latter.
Kylle giftede sig med fotografen Roald Pay og blev således plantet ind i et
miljø, der var præget af billedkunst og andre musikgenrer.
Det var jazz, soul og amerikanske folkesange på engelsk, indtil Povl Dissing
og Benny Holst og mange flere tog scenen med dansksprogede sange.
Kylle tog uddannelse som børnehavepædagog og har arbejdet med børn til
langt efter pensionsalderen. Kylle brugte også sangene i sit arbejde.
Siden Kylle var med sine børnebørn til balladeweekender på Broby, kunne hun
ikke undværes til disse weekender to gange om året. Hun hjalp Jørgen From i
køkkenet og sang, når hun blev bedt om det.
Kylle var desuden med i sangugerne og mange andre arrangementer, og hun
holdt tre runde fødselsdage på Broby, den sidste, da hun blev 90 år.
Kylle trivedes på Broby både før og efter diverse arrangementer. Og var ikke
bange for praktisk arbejde, så længe hun holdt til det.
Kylle elskede sang og fest. Hendes børn kaldte hende en “festabe”, hun blev
altid siddende, til de sidste gik i seng, når der blev spillet, sunget og drukket.
Kylle var elsket af børn, unge og voksne på skolen.
Med Kylles bortgang er en æra slut på Broby gamle Skole.
Jeg savner begge de enestående kvinder.
Mig vil de fortsat inspirere.
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Itys Gjaldbæk

Koncert med trioen
AZUR AZUR (DK/SE)
søndag eftermiddag den 4. september 2022
Trioen består af:
Frederik Mensink: kontrabas
Rasmus Brinck: nyckelharpa
Jonathan Fjord Bredholt: piano
AZUR AZUR er instr umental folk med en kølig nor disk tone, som opstår
i mødet mellem skandinavisk folkemusiktradition og jazzede improvisationer.
Trioen er til september pladeaktuelle med debutalbummet ’Noget Blaat’, som
indeholder 11 originale numre. De tre musikere skaber deres lydunivers omkring kontrabassist Frederik Mensinks spidsfindige og stemningsfulde kompositioner.

Om musikerne:
Frederik Mensink er
vokset op med folkemusik og har haft en
stor del af sin musikalske opvækst på
Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole. Han er uddannet fra folkemusiklinjen på Syddansk Musikkonservatorium.
Rasmus Brinck har studeret Nyckelharpa ved Den Kungliga Musikhögskola i
Stockholm. Han spiller desuden i folkemusikbandet Tailcoat, som var nomineret til ‘Årets talent’ ved DMA Folk 20.
Jonathan Fjord Bredholt, bandets pianist, kendes også fra det anmelderroste
band Hvalfugl, der har udgivet 3 albums og spillet et hav af koncerter. Han er
uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har udviklet en nordisk tone
i sit spil, der opstår i mødet mellem jazz og folkemusik.
Entrepris, tider mm. kommer på hjemmesiden.
Arrangør: Merete
Støttet af
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Velkommen til Sangdage på Broby Gamle Skole
Sangdagene på Br oby Gamle Skole er en tr adition, hvor dage og aftner /
nætter er fyldt med sange og godt samvær og nærvær. Vi deles om det praktiske og deler, hvad vi har på hjerte af sang og musik, ballader, viser, salmer,
historier….
Hvis I har noget bestemt stof at komme med, vise os eller ønske om at arbejde
sammen med os om, er I velkomne, og I må gerne fortælle os det i forvejen.
Der vil også være forberedte indslag om bestemte emner, se for eksempel opslaget om eftermiddagen med skillingsviser.
Alle er velkomne til sangdagene, man kan komme forbi og være med – børn,
voksne eller gamle - kort tid eller længe.
Sangdagene starter mandag den 25. juli kl. 10 og fortsætter til torsdag den 29.
juli formiddag.
Onsdag eftermiddag vil der være gratis adgang til et åbent folkemusikhus om
skillingsviser, se annoncen nedenfor.
Praktiske oplysninger
Medbring sovepose og lagen eller sengetøj/dyner til indkvartering på skolens
loft. Der er nogle få værelser på skolen. I kan også vælge at ligge i telt i haven.
Medbring instrument - hvis I har et - jeres sange, stemmer og humør.
For at tiden og energien kan bruges på det væsentlige, bliver vi nødt til alle være med til at tage en tørn med de praktiske opgaver: madplanlægning, indkøb,
fremstilling, oprydning/opvask mv.
Hvis I VED, at I gerne vil deltage en eller flere dage må I gerne melde jer til helst inden 20. juli - af hensyn til den praktiske planlægning.
Men det er også muligt at være spontan og bare dukke op.
Priserne
Morgenmad, frokost, middag: 100 kr. p.r døgn. Onsdag dog: 120 kr.
Frokost eller middag som enkeltmåltid, hhv: 50 og 60 kr.
Onsdag festmiddag: 80 kr.
Kaffe m. kage: 20 kr.
Der kan købes drikkelse, både vand, øl og vin.
Priser for overnatning pr nat er disse (alle incl morgenmad):
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Overnatning på loft: 75 kr.
Eget værelse: 100 kr.
I telt: 50 kr. pr. person.
For børn under 12 år: priserne er halveret.
Nærmere oplysninger og/eller tilmelding på
mail: lenemalmstrom2@gmail.com
eller på tlf. 29409695
Vi ses forhåbentlig
Venlig hilsen Lene Malmstrøm

Åbent folkemusikhus på Broby Gamle Skole
Skillingsviser
Onsdag den 27. juli kl. 14-17
Historisk eftermiddag med musik, sang og fortælling om skillingsviser og andet fra oldefars tid med Ebba Prins, der er fortæller, sanger, pianist, dukkefører og har arbejdet sammen med folkemindeforsker Iørn Piø ved Folkemindesamlingen i København fra 1962.

Skillingsviserne

blev sunget af
blev trykt og solgt på
lige til omkring1920.
aktuelle begivenheder
nyligt var foregået.

“visekællinger” og
gaden fra 1800-tallet
Handlingen var ofte
og hændelser, som

Ebba har brug for en
”syngekælling”, og
indvilget i at fremføre
datteren Kamilla har
nogen af viserne, mens Ebba spiller på klaveret og fortæller om traditionen.
Vi vil selvfølgelig også selv få lejlighed for at synge nogle skillingsviser,
Og drikke kaffe og spise Broby-kringle.
Pris 50 kr. inklusiv kaffe og kringle. Øl, vand og vin kan købes.

På gensyn!

Hilsen fra Ebba, Kamilla, Itys
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Ballader, hyrderåb og kvinderåb
Årets hyrderåb- og balladedag har besøg af Kvinderåberne
Lørdag den 3. september kl. 14 - 23
Kursus i ballader og råb med Elisabeth Groot, Nordisk Kraft. Dagen er til jer,
der ønsker at bruge jeres stemmes kraft, lade jer påvirke og opsluge af historiers og toners medicin og balladernes magiske univers. Ballader er historier,
der fortælles, mens man synger og/eller danser. De fleste af dem er meget
gamle. Sangene og dansene har været brugt til at styrke fællesskabet, til at
glædes sammen, 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.
De gamle nordiske hyrderåb har århundreders traditioner bag sig. Det kan
være dyrekald, gaderåb eller’
efterligninger og tolkninger af naturlyd eller ursang.
Elisabeth har i år medtaget sin nye gruppe, Kvinderåberne, der vil deltage i
eftermiddagens arbejde. Om aftenen vil de give en koncert, der munder ud i et
balladebal. Se venligst mere under beskrivelsen af Kvinderåberne.
Praktiske oplysninger: . 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.
Mulighed for middag for 80 kr., og koncerten med balladedans om aftenen er
inkluderet. Der er mulighed for overnatning på skolens sovesale.
Tilmelding til Inge Daniels Beck på idb@post6.tele.dk eller 20467812.
Støttet af
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Kvinderåberne indbyder til Koncert og ballader
Lørdag den 3. september kl. 1930 på Broby Gamle Skole
Pris 80 kr., for medlemmer af Folkekulturværkstedet 50 kr.
Kvinderåberne er en vokalkvartet. Fire dejlige syngende kvinder med kraft,
saft, skønhed og skrøbelighed.
Vi er på rejse i et landskab besjælet af danske ballader og improvisation.
Vi undres, glædes, udfordres, holder os for ørerne, falder i svime i vellyd.
Sikke klange, sikke sange, sikke kvinder.
Med kraftfuldhed, humor, og klangfulde stemmer skaber Kvinderåberne en
unik koncert.
Blot med stemmen skaber de lyd der løfter, vækker og forfører.
Fra høj til lavt, fra gakket til smukt. Fra råb til blide lyde, sange og rytmer.
Ofte overraskende, ofte rørende, ofte morsomt, altid intenst.
Ballader kan synges på mange forskellige måder. Som solosang, som fællessang, med stor kraft, nænsom messen, til dans eller som sangballader.
De gamle nordiske hyrderåb er små musikalske formler og melodiske motiver, der har århundreders tradition bag sig. Det kan være dyrekald, gadehandlerråb m.m. Det kan også være efterligninger og tolkninger af fuglesang og
anden lyd, også kaldet naturlyd eller u rsang. Fælles for dem er, at de skal
kunne høres vidt omkring udendørs. Tonalt fører de os over i et universelt
lydlandskab, der kan høres i folketoner i hele verden. Vi forbinder det ofte
med keltiske eller mellemøstlig klang, men den er også sære nordisk. Tidligere råbte vi. Nu bruger vi mobilen. Hver ting til sin tid.
Vi er vældigt benovede over tidernes forskellige stemmepragt og nødvendige
lyde. Meddelelser, der er blevet råbt til andre mennesker, f.eks. andre hyrder i
skoven, på heden eller i fjeldet. Det kan også blot være til hygge, kalde til
sammenkomst eller af ren og skær musikalsk lyst.
I dette univers har vi skabt vores koncert.
Vi udforsker det hele. Vi bæres af lydene, historierne og hinanden.
Vi glædes ved at dele det.
Kvinderåberne er: Louise Ring Vangsgaard, Mariane Siem, Julie Heebøl, Elisabeth Groot.
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FORTÆLLEDAG
Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole

Foto: Søren Langkjær

Lørdag den 22. oktober 2022 kl. 10-16
med historiefortæller Ingrid Hvass
Ind i fortællingen
Ingrid Hvass vil tage deltagerne med på en rejse ind i fortællingernes verden. Bagagen
er de fortællinger, vi bærer med os. Og så er der de nye fortællinger, som vi lærer undervejs.
· Fortælledagen er for alle – med eller uden erfaring med at fortælle.
· Alt foregår mundtligt, og det bliver en varieret, munter og alvorlig dag. Sådan er

fortællingerne nemlig!
· Medbring gerne en fortælling, som du vil fortælle, eller som du vil i gang med at

fortælle. Det vil også være muligt at vælge en kort fortælling i løbet af fortælledagen. Og undervejs vil vi skabe helt nye fortællinger sammen.
· Ingrid er fortæller og har arbejdet professionelt med mundtlig fortælling i 30 år.

Mundtlig fortælling og mundtlig fortælletradition.
Når vi fortæller en historie, fortæller vi altid om noget, som er meget vigtigt for os.
Vi skal fortælle og lytte til fortællinger og sammen komme tættere på den mundtlige
fortællings inderste væsen.
Vi vil arbejde praktisk og konkret med:
de mundtlige genrer - sagn, eventyr, ballader og personlige fortælllinger
den mundtlige fortællings form og struktur
12

fortælleteknikker

Hvordan og hvorfor virker mundtlig fortælling?
Hvornår er det fortælling? Skelnen mellem fortælling og forklaring.
Stemmens rolle, det personlige arbejde
Sindbilleder: Fortællingens og stemmens vej til sindet.
Igennem hele forløbet vil jeg inddrage deltagernes egne fortællinger, oplevelser og
erfaringer. Alle kan deltage, med eller uden erfaringer som fortæller.
Mundtlig fortællekunst giver os en oplevelse af intenst nærvær, samhørighed med
andre mennesker og, en forbundethed med vores kultur og historie. Det gælder både
voksne og børn. Men nogle fortællinger er
mest for voksne og andre er mest for børn.
Jeg er dybt fascineret af, at ældgamle
fortællinger kan handle om det jeg er
optaget af lige nu og her – om helt aktuelle
samtids problemer – og at de giver unikke
svar, som ingen kunne analysere sig frem
til. Ligeså vidunderligt er det at improvisere
og skabe helt nye fortællinger, gerne
sammen med publikum.
Eventyr og sagn er episke kunstformer, der vel har eksisteret så længe, der har levet
mennesker, som har haft evnen og lysten til at fabulere og fortælle. De er grene af en
mundtlig litteratur, der i årtusinder har vandret rundt over hele verden fra den ene
fortæller til den , frokost og kaffe er inkuderet uden hensyn til landegrænser og
sprogskel. Og i tidens løb er vandringsvejene blevet så tilslørede, at det ikke længere
er muligt med sikkerhed at sige, hvornår den enkelte historie er digtet, hvor den
oprindeligt hører hjemme, og hvordan den er vandret fra land til land som en del af
en anonym kulturstrøm, der stille og rolig har gennemsivet hele verden og skabt en
sognelitteratur af international karakter og med et særpræg, som er blevet bevaret på
trods af skiftende moderetninger i de høere litteraturkredse”. (Laurits Bødker: Sagn
og Eventyr,1967).
Tilmelding på 20467812 eller idb@post6.tele.dk. Pris 400 kr. inklusiv frokost og kaffe bedes betalt til bankkonto reg. 1551 konto 2400499.

Støttet af

Arrangør Inge Daniels Beck
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En dag med
Peder Spillemands Eftf.
og Anders Christensen

Peder ”Spillemand” Jensen levede
fra 1898 til 1986. Han var det meste af
sin tid landmand i Grove, lige midt
imellem Holstebro, Viborg og Herning. Fra barnsben af var han spillemand, oplært af egnens traditionelle
musikere. Han blev undervist af sin
bedstefar, Jens Chr. Huus, der selv
havde vandret rundt blandt hedeegnens spillemænd i midten af 1800tallet. Han lærte også adskillige melodier af den navnkundige Feldborgspillemand Peder Pøhl.

Peder Spillemands Eftf, 2022
Better Berents, Ole Nurdug Jensen,
Kirstine Nurdug Jensen, Judy Ryslander

Lørdag d. 10. september 2022

Program
14-16 Fortælling, musik og dans, billeder, kaffe
16-18 Danse– hhv. musikværksted
18.30 Aftensmad
20-23 Bal
Priser
Eftermiddag 100 kr., 80 kr. for medlemmer
Peder Spillemand Jensen, 1898-1986
Middag 90 kr.
Aften/Bal 100 kr., 80 kr. for medlemmer
I kraft af en usædvanlig musikalsk
hukommelse kunne Peder fortælle om,
”Hjejlens Toner” er navnet på en af
Peder Spillemands egne kompositio- hvordan han havde tilegnet sig spilleteknik og melodier fra adskillige anner. Han lavede den i 1917, inspireret
dre musikere, som han spillede til balaf fløjtetoner fra nogle hjejler, som
ler og gilder sammen med. Den unge
lod sig høre en efterårsdag under pløspillemand fra den fattige hedeegn
jearbejdet.
14

blev gift
med Århus-pigen
Laura i
1924, og
det blev
starten på
hans anden musikerperiode.
Peder
Spillemand danPeder Pøhl Sørensen, 1850nede sit
”familieorkester”, da først Laura og
siden børnene tog med ud at spille.

Hjejle

Christensen, en projektgruppe omkring Peders musik og tradition.
Det er blevet til mange besøg hos familien på Mors. Thomas Bojesen og
Better Berents boede, i en periode på
3 måneder, tæt på familien, for på
daglig basis at kunne indsamle musik
og beretninger.
Med en redaktionel indsats af Torben
Hviid, Anders
Christensen, Ole
Nurdug Jensen
og Martin Jensen, udkom i
1991 bogen
’Hjejlens Toner
– Peder SpilleAnders Christensen
mand, en vestjysk
spillemand - menneske, musik og miljø’.

’Den blomstrende stil’ og ’den flydende melodi’ var Thorkild Knudsens beskrivelse af Peder Spillemands
musik med de forsiringer og rytmiske
forskydninger som han brugte.
Spillemanden Thomas Thomsen introducerede i 1975 Peder Spillemand for
Anders Christensen, der var ansat i
Folkemusikhuset i Hogager, og det
blev starten på et samarbejde, der va- Thomas Bojesen og Peder Spillemand,
rede til Peders død i 1986.
1981

En flok unge mennesker fra Alberts- I forlængelse af bogens udgivelse i
lund dannede, sammen med Anders
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1991, var det naturligt at lave et orkester med Peders Spillemands søn,
Martin Spillemand. Dette orkester
blev efterspurgt i det ganske land i det
følgende 10-år. Som balorkester, men
også til undervisning i netop denne
tradition i musik og dans. Ofte med
Anders Christensens kyndige medvirken.

Rytmiske underdelinger og forskydninger - andre måder at danse og spille
på.
Ballet om aftenen byder på fynboer,
rundtenom polka, galop. Et
”sammensurium” af vals, trippevals,
mazurka, træde hopsa af …
Galopink,’Mads og hans kone’ …
Dertil en del almindeligt kendte opstillingsdans – i egne udgaver.
Forlæns-, Baglæns-, Flyv og Skubkontra. Trekanter (en borfuld), Sløjfen, Æ
rød Lou m.fl
Støttet af

Martin Spillemands Orkester, MC 1988.
Torben Hviid, Judy Ryslander, Ole N. Jensen Martin Jensen, 1924-2010

Ballader for børn og unge 2022

Martin Spillemand døde i 2010, men
musikken lever videre i mange forskellige sammenhænge.
Yngste generation af Spillemandfamilien er også repræsenteret, nu i
”Peder Spillemands Eftf.”, nemlig oldebarnet, Kirstine, som spiller violin.
Orkestret står for denne dag i Broby
sammen med Anders Christensen.

På eftermiddagens værksteder i dans
og musik sættes fokus på de særlige
karakteristika i denne tradition:
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Efterårets Børne-Unge Balladeweekend
Lørdag den 5.-søndag den 6.11 2022

Støttet af

En dag med Vestjysk musik og dans - efter Helge Sørensen
med Schmykkers Nøkker
Lørdag den 19. november 2022 kl. 14 -23
Program:
14 -16 Musikalsk samvær, fortælling, billeder, kaffe
16 -18 Danse- og spilleværksted
18.30 Middag
20 -23 Bal, kaffe
Schmykkers Nøkker består af:
· Gunner Friis, violin
· Torben Jørgensen, violin
· Else Schmidt, klaver
· Margit Schmykker, diatonisk harmonila
Schmykkers Nøkker er et orkester, der spiller traditionel spillemandsmusik
efter familien Sørensen i Vestjylland.

Margit Schmykker (diatonisk harmonika) er ud af en vestjysk spillemandsfamilie og er fjerde generation efter spillemanden Peder Pøhl. Margit har lært at
spille af sin far Helge Sørensen, som hun siden sin ungdom har spillet til bal
sammen med i familien Sørensens orkester.
Gunner Friis og Torben Jørgensen (violiner) har i mange år har spillet sammen
i forskellige sammenhænge. Desuden har de spillet sammen i mange år og er
præget af forskellige spillemandstraditioner fra Himmerland (Rebild) og
Vestjylland samt Tommerup og Sønderjylland.
Else Schmidt (klaver og harmonika) har i mange år spillet og undervist i Himmerlandsmusik på spillemandsmuseet i Rebild sammen med Gunner Friis.
Priser:
Eftermiddag 100 kr., 80 kr. for medlemmer, Middag 90 kr.
Aften/Bal 100 kr., 80 kr. for medlemmer
Tilmelding: pha@bgsbrobydk
Støttet af
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Helge Sørensen og hans musik
Helge Sørensen fra Haunstrup i Vestjylland (1930-2007) var spillemand på
diatonisk og femradet kromatisk harmonika. Han var ud af en familie med
mindst fire generationer udøvende spillemænd - og nu med hans datter Margit
som den femte.
Faderen Thomas Kristian Sørensen spillede diatonisk harmonika og var aktiv
spillemand livet igennem, bedstefaderen Marinus Sørensen var spillemand på
diatonisk harmonika, og bedstefaderens broder var den kendte spillemand
Peder Pøhl Sørensen (1850-1949), der var aktiv til sin død.
Helge Sørensen var født den 15. januar
1930 i Timring. Helge blev i 1958 gift med
Dagny Schmykker, der sammen med ham
drev landbrug, og senere arbejdede han som
murer. I 1965 købte de en landejendom i
Haustrup, og ved siden af landbruget
ernærede han sig ved at mure for folk. Han
spillede femradet harmonika, men begyndte
med at spille på mundharpe, og som sekssyvårig spillede han på faderens diatoniske
harmonika. I 1930erne anskaffede hans
broder sig den nu populære kromatiske harmonika. I 1945 måtte han træde ind i
orkestret, da de ældre brødre var blevet
indkaldt til militærtjeneste. Han var på det
tidspunkt 15 år og lærte sig hurtigt at spille
på den kromatiske harmonika. I 1951 blev han indkaldt og spillede efter hjemsendelsen kun til private fester og gammeldans i Vildbjerg.
Siden har han udover at spille på sin hjemegn deltaget i mange folkemusikarrangementer og været lærer for folk, der var interesserede i hans specielle
spillestil. Fra 1975 og frem blev han opsøgt af folkemusikindsamlere og var
gennem mere end 36 år en inspirationskilde for nye folkemusikinteresserede,
først sammen med fætteren Thomas Ingolf Sørensen og med dennes datter
Lillian og Gitte - siden med Jack Jacobsen og Gitte Thofte og fra 1985 med
sin datter Margit. Ud over alle disse har han deltaget i mange folkemusikar18

rangementer landet over og været tålmodig lærer for os folk, der var betaget af
hans unikke spillestil og repertoire.
Danserepertoiret er unikt og består hovedsageligt af pardanse som hopsa og
scottish, valse og fynboer, trippevalse, andre pardanse som mazurka, syvspring
og mange specielle danse, og af specielle turdanse som ´´æ mølving´´, trekant
og flere.
Helge Sørensen var som nævnt sønnesøn til Marinus Sørensen, der var bror til
den navnkundige spillemand Peter Pøhl. Han har sagt om Peder Pøhls musik:
Det var slet æt som man hører dem (andre) spille violin i daw. Det var en hel
anden gammel takt. Den takt hører man ikke mere”. Helge mener at: ”Det er
fordi, det var efter gehør; det er aldrig det samme som efter noder”. ”jæn der
spiller efter noder, han har ikke samme takt, som én der spiller efter gehør”.
Den særegne takt eller spillemåde fremkom også, fordi han brugte kroppen
meget, og: ”Det gjorde min far også og det gør a også”. Helge havde en helt
speciel måde at slå takt med fødderne.
Anders Christensen skrev om Helges spillestil: ``Helges musik kan betegnes
som rap og spids, hvor han sjældent dvælede i tonerne og alligevel var musikken blød. Han brugte en speciel harmonikaornamentering. Han havde en helt
speciel måde at slå takt på, hvor han brugte begge ben uafhængigt af hinanden,
f.eks. kom der forskellig lyd, også afhængig af, om han slog hælen eller tåen i
gulvet. F. eks. var det almindeligt, at han slog 1/8 med den ene fod og 1/4 med
den anden. Derved fremkom forskellig lyd, som også var afhængig af, om han
slog tåen eller hælen i gulvet. Det var også meget bevægelsen fra venstre ben,
der forplantede sig i venstre knæ og videre til bælgen, som var med til at give
den specielle takt. Til hver forskellig danseform havde han sin bestemte måde
at slå takt på. Han sagde, at denne specielle måde havde uendelig stor
betydning for musikken, så meget, at han ikke ville kunne spille uden. Hvis
der var én, der rørte ved fødderne, mens han spillede, ville musikken gå i stå
øjeblikkeligt.” (Anders Christensen, Musikalsk Folkekultur 1981,4).
Vores - altså sjællændernes - første møde med de to spillemænd var på
Vestjyllands højskole i 1981. Det blev begyndelsen på nogle dejlige år med
helt unik musik og dans ved mange musikalske sammenkomster, hvor vi må
takke for både musikken og dansen og for et fint venskab.
Og glæde os til at høre Margit og hendes orkester spille vestjysk.

Inge
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Rebildspillemændene
En dag med musik, dans og fortælling
- måske lidt status på arbejdet med de himmerlandske folkemusiktraditioner
Lørdag den 13. august 2022 kl. 14-23
Program
14-16
Folkemusikalsk samvær,
foredrag om spillemandsmuseet, kaffe
16-18
Danse- og spilleværksteder
18-19.30 Middag
19.30-23 Bal
Gruppe 1 består af
Gunner Friis (violin),
Arne Skou (violin),
Jens Peter Hansen (tværfløjte),
Kai Byllling (guitar),
Niels Jørn Østergård (harmonika)
Else Schmidt (klaver og harmonika)
og Anders Christensen vil hjælpe med
danseinstruktioner
Priser
Eftermiddag 100 kr., 80 kr. for medlemmer, Middag 90 kr.
Aften/Bal 100 kr., 80 kr. for medlemmer

Himmerlandstraditionen
Gruppe 1 viderefører den himmerlandske spillemandsmusik, som de
gamle overleverede, og som de igen
havde efter deres læremestre. Det er
f.eks. musik efter Tradsfamilien, Justensen, Lassen, Evald Thomsen
o.m.fl.
For gruppe 1 er det vigtigt at arbejde
med musikken, dens indhold og praksis. Det giver sig udslag i konkrete
projekter.

Først skal nævnes formidlingen af
Trads repertoiret og erindringsbogen,
Tilmelding
Inge Daniels Beck, idb@post6.tele.dk, der kom i 1980.
tlf. 2046 7812
Et stort arbejde er lagt i at bruge og
Betaling på dagen eller på forskud til dokumentere musikken af og efter
bankkonto 1551 2400449, anfør Re- Jens Frederiksen fra Als i Østhimmerland. Vel nok en af Himmerlands
bild og husk navn
mest navnkundige spillemænd, der
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levede fra 1853 til 1943. Vi spiller og alle instrumenter med ca. 18 deltageudbreder kendskabet til
re. Her styrkes fødekæden til den fortFrederiksens egne kompositioner, og satte videreførelse af den himmerlandde mange melodier og danse, han ind- ske folklore. Her giver vi vores arv
samlede. Danse, som ældre folk i Als i videre.
I Broby vil vi fortælle, vise film og
give eksempler på undervisning og
formidling. Musikværkstederne skal
prøve himmerlandske melodier. Danseholdet skal bl.a. prøve nogle af de
De senere år har gruppe 1 arbejdet
med indholdet i Ullidsbøgerne. Node- danse, vi indsamlede i 1980’erne og
atter har genoplivet. Og som indgår i
bøger fra 1820’erne, optegnet af en
himmerlandsk bondedreng fra Ullids. gruppens repertoire til søndagsballerHer arbejdes med et repertoire, der er ne på museet, en tradition der startede
afvigende fra det, vi kender. Perioden allerede i 1951. Og som i dag på skift
i starten af 1800-tallet er kendetegnet betjenes af Rebild Spillemandslaugs
af de mange modedanse, der kom til fire orkestre. Danseinstruktionen vil i
Broby blive varetaget af Anders ChriDanmark. Interessant i denne samstensen, med hvem vi har samarbejdet
menhæng er, at vi her har nogle af de
med omkring de store indsamlinger,
første versioner af danse, der senere
bl.a. i Himmerland i 1980’erne.
hen er blevet kaldt folkedanse. Bl.a.
en forløber for ottemandsdansen, der Vi håber, at dagen i Broby vil give et
vel nok har været den mest populære nogenlunde aktuelt billede af folketurdans i Himmerland. På indeværen- musikken og folkekulturen i Nordjylde tidspunkt er gr 1 inde over overve- land. Og selvfølgelig masser af dejligt
samvær omkring musik og dans.
jelser omkring en publikation og en
lydudgivelse.
Niels Jørn Østergaard
1980’erne stadig kunne vise og forklare. Det blev forøvrigt til en CD plade,
"Traditioner Mødes ", med Frederiksen-musikken.

Gruppe 1 er også i front med formidling af den himmerlandske spillemandsmusik, med bl.a. særlige nodesamlinger, lydbånd til undervisning.
Men først og fremmest undervisning
og inspiration til dem, der har lyst at
være med. Hver onsdag i vinterhalvåret har vi et undervisningshold for

Man kan læse mere om både Gruppe1
og om spillemandsmuseet i Rebild i
bladet fra 2020

Støttet af
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En dag med

Menuettraditioner i Danmark
Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 14 – 23
med
Dansemester og folkedanseforsker Anders
Christian Nyholm Christensen
Musikerne Ove Andersen, violin, og Julian
Svejgaard, klaver

Deltagerne vil høre foredrag om de folkelige menuetter fra Randersegnen og deres
historie, lære at danse dem til autentisk
musik, afsluttet med et bal med menuetter
og andre traditionsdanse fra egnen.
Det er kun få steder i Norden, menuet har
levet som en folkelig tradition mod vor tid, egentlig kun i Danmark og i Øster
Botten i Finland. Fra flere indsamlingsture fra slutningen af 1970-erne og i
begyndelsen af 1980-erne har det været muligt at dokumentere brugen af menuet i to områder på Randersegnen og på Ærø. I Støvring i Randers var det
muligt at indspille en folkelig menuet på video.
Vi vil arbejde med en variant af menuetten fra Bjerregrav vest for Randers. Og
danse en Firtur, som i ældre tid afsluttede menuetten i Støvring og Mellerup.
Foruden menuetten vil der blive inddraget forskellige ture og danse fra Randersegnen.
Program: 14 -16 Musikalsk samvær, foredrag, billeder, kaffe
16 -18 Danseværksted, instruktion i menuetter
18.30 Middag
20 - 23 Bal med menuetter og andre tilhørende danse, kaffebord
Priser:
Eftermiddag 100 kr., 80 kr. for medlemmer, Middag 90 kr.
Aften/Bal 100 kr., 80 kr. for medlemmer

Støttet af
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MENUET I DANMARK

af Anders Christensen

Menuet er fransk og kommer af ordet menu, som betyder lille og fin, og er en dans af
folkelig oprindelse, indført ved Ludvig den 14.s hofballet i Versailles. Navnet stammer sikkert fra de små skridt, der anvendes til denne dans. Den optrådte i den franske opera og ballet fra midten af 1600-tallet og spredte sig til hele Europa.
Det vides ikke, hvornår det danske hof optog menuetten, men den har uden tvivl været danset ved det danske hof før 1700. Ved indførelse af enevælden i 1600 var hoffet
meget fransk orienteret, og allerede i 1664 var der ansat seks franske violinister i Det
kongelige Kapel. Den første gang, man på dansk grund træffer ordet menuet, er i
1663.
Alle ville træde en menuet: Da politiet på den pietistiske kong Christian den sjettes
foranledning i 1736 foretog en systematisk husundersøgelse på Vesterbro og Frederiksberg uden for Københavns volde, fandt man ved ransagning, at befolkningen dansede menuet på værtshusene i Københavns forstæder.
Grev Otto Ludvig Raben fra Ålholm deltog i sine egne fæstebønders fester på Lolland og nævner adskillige gange, hvad der blev danset. I 1768 var han til et bondebryllup i Vantore og ”dansede en Menuet med Bruden”.
Bønderne danser Menuet
Impulser fra Solkongens hof fandt i løbet af hundrede år vej til byernes værtshuse og
bøndernes fester. En parallel udvikling var der sket med trompet-instrumentet. Stadsmusikant Lorens Berg beklager sig i 1782 i sin musiklærebog: ”Udi Danmark og
Holsten dantzer Bønderne Menuetter for 4 sk (Skilling) efter Trompetternes Lyd paa
sine Træskoe”.
Flere kilder beretter om menuettens popularitet i slutningen af 1700-tallet. Niels Blicher udgav i 1795 en topografisk skildring af det midtjyske sogn Vium, hvor han selv
var præst, om dansen ved et bryllup. Han beretter, at bønderne i slutningen af 1700tallet var begyndt at danse menuet med to par ad gangen, hvilket også blev kaldt menuet en quatre, med undtagelse af, når brudeparret dansede den ceremonielle menuet
alene.
Menuetten i de danske klubber
De tidligste klublove kommer i slutningen af 1700-tallet, hvor menuetten er ved at
forsvinde ud af borgerskabets danserepertoire. Her har menuetten udviklet sig til en
dans for mange par fra at være en solodans eller en dans for to par ad gangen.
I ”Det forenede Musikalske Selskab”s Love fra 1796 skulle ”Ballerne aabnes med 3
Menuetter; hvortil Bal- Inspecteuren maae indbyde Ældre i Selskabet”.
23

1800-tallets menuet

Menuetten blev i løbet af 1800-tallet umoderne, men i de mest konservative klubber i
provinsen og enkelte andre steder blev man ved at danse menuet. Bønderne mistede i
første halvdel af 1800-tallet interessen for menuet. Der kendes dog to lokaliteter,
Randersegnen og Ærø syd for Fyn, der begge steder har haft en levende menuettradition, hvor menuetten har været i brug til midten af 1900-tallet. På Randersegnen blev
den kaldt Monnevet og på Ærø Mollevit.
Menuettraditioner på Randersegnen i 1900-tallet
Bjerregravmenuetten

Ved Danske Folkedanseres første landsstævne i Skanderborg i 1930 vakte et hold
dansere fra Øster Bjerregrav stor opmærksomhed ved at danse en menuet. En tilskuer
skrev: Betagende virkede det, da et hold gamle, fine bønder fra Bjerregrav trådte deres gamle menuet. De var ikke i folkedragt, men i deres almindelige søndagstøj.
Dansen gik hele tiden som synkoper imod takten.

Statsskovrider Poul Lorenzen, Danske Folkedanseres første formand, bad for at lære
menuetten nogle folk fra Bjerregrav om at samle nogle dansere. Han og en gruppe
folkedansere blev vel modtaget i Bjerregrav, men dansen, som var en rækkedans, var
slet ikke så let at lære, og endnu vanskeligere var det at optegne dansen. De ældre
dansere trøstede Lorenzen og sagde, at det var ligetil, de skulle bare kile på og følge
musikken. Og så huske det bitte slæb med foden.
I en periode fra 1930 til 1938 indbød Poul Lorenzen de traditionelle dansere fra Bjerregrav til at fremvise deres dans ved forskellige arrangementer i Danmark. De optrådte i deres almindelige tøj, ikke i folkedragt. Første gang i deres søndagstøj, som
var jakkesæt for mændene, men senere var de i deres fineste tøj, som blev brugt ved
særlige lejligheder som bryllupper, sølvbryllupper og begravelser. Det var sorte kjoler og diplomat for mændene.
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Efter at Bjerregravdanserne havde opvist menuetten i 1930-erne, skete der en vis opblomstring af dansen i Bjerregrav, således at der til de private fester kunne være en
lang række, der dansede menuet, men i løbet af 1930-erne kom der nye familier til
Bjerregrav, og den nye generation fik den ikke lært.
Bjerregravmenuettens udførelse
Poul Lorenzen skrev i 1978: ”Senere fandt man menuetten levende ude øst for Randers. Trinnene er de samme som i Bjerregravmenuetten, og dansene ligner hinanden
meget, men de er ikke helt ens, og melodierne var forskellige”. Mærkeligt nok findes
der ingen bevaret beskrivelse af menuetten fra Bjerregrav. Og da folkedansehæftet
Gamle danse fra Randersegnen udkom i 1943, blev menuetten fra Bjerregrav ikke
nævnt med et ord. I stedet blev der trykt en menuetbeskrivelse fra Mellerup nordøst
for Randers.
Menuettens brug i Mellerup og Støvring nordøst for Randers
Det var i Mellerup og Støvring, at menuettraditionen holdt sig længst levende i Danmark.
Albert Kjærgaard, født i 1884 i Mellerup, har fortalt, at menuetten altid blev spillet
en eller to gange, når de unge eller de ældre holdt bal. Når de ældre, dvs. de gifte, der
havde et årligt todages bal, og også når de unge havde bal, blev menuetten altid danset to gange. Alle de unge fra Mellerup kunne omkring 1900 danse menuet. Men
mange gange kom der unge udefra til ballerne, som ikke kunne menuetten. Derfor
oplevede de, at de fremmede ville sabotere dansen ved at klappe i hænderne for at
overdøve musikken. Men musikerne var lige så interesserede i, at dansen blev spillet
til ende. Det blev den altid og afsluttet på den rigtige måde med Kræn Skippers Firetur. Den kunne den unge generation knap nok, derfor dansede de en vals. Det var
Kalkmandens Vals. Albert Kjærgaard oplevede, at Fireturen, som er en rækkedans,
helt forsvandt, og musikerne spillede i stedet Kalkmandens Vals.
Menuetten spillede en vigtig rolle ved bryllupper på randersegnen i 1800-tallet, hvor
brudeparret dansede brudemenuet, men også på anden bryllupsdagen, hvor brudeparret skulle danses af laget. Det unge par skiftede fra at være i de unges lag til at tilhøre
de giftes lag. Under menuetten fik de dansende bragt en flaske snaps ind, som de lod
gå raden rundt. Det samme havde Albert Kjærgaard oplevet som dreng:
”Brændevinsflasken gik fra mund til mund i mandsrækken, medens de dansede menuet. Alle drak en mundfuld, imedens de dansede, og sendte flasken videre til den næste
herre”. I Bjerregrav kunne det ligefrem være en cognacflaske, skafferen bragte ind
under dansen.

Albert Kjærgaard lærte menuetten af en fattig kone i Mellerup, der havde en lille
stue, hvor hun foruden en søn havde samlet en tre-fire jævnaldrende. Hun sagde: ”Nu
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skal I se på benene”, og så trak hun de lange skørter op. Det var ikke så tit, det passerede den gang, at nogen fik benene at se. ”Så kunne vi se, hvordan vi skulle træde”.
Under indlæringen sang drengene.
Menuetten forsvinder på egnen
I byerne Støvring og Mellerup ca. syv kilometer nordøst for Randers tæt ved Randers
Fjord har menuetten holdt sig længst levende, men den har også tidligere været danset i de omliggende byer, også på den anden side af fjorden og et stykke ud på Djursland. Dog forsvandt menuettraditionen en til to generationer tidligere i de nævnte
områder.
Da Albert Kjærgaard i 1910 rejste fra
Mellerup, dansede alle menuet, men da
han i 1919 flyttede til Hald, otte kilometer fra Mellerup, var der kun fire
ældre par, der kunne danse menuet. I
Hald forsøgte man at lære nogle interesserede at danse menuet, men det
Bjerregravsdanserne i Ålborg 1937
lykkedes ikke, da den slet ikke er så let
at lære, men i gammel tid skulle den have været danset lige så meget i Hald som i
Mellerup og Støvring, men det var en generation, før Kjærgaard kom til Hald.
Inge Bonde Jensen har kendt menuetten, fra hun var barn ved juletræsfesterne i Lindbjerg Forsamlingshus. Der var det sådan, at efter at børnene havde gået om juletræet
og leget, skulle de gamle danse menuet. Det så stilfuldt ud, når de stillede op i rækker
i deres sorte tøj. Mange mænd fortsatte med at ryge langpibe, imedens de dansede,
og først til sidst i dansen stak de pibespidsen ind i et knaphul på jakken for til slut at
danse vals.
Inge Bonde Jensen fik selv lært at danse menuet af en faster, som også underviste i
folkedans. Men der blev ikke undervist i menuet i 20-erne-, da det var en dans, alle
kunne ligesom vals og rheinlænder. I begyndelsen af 1930-erne kom Inge Bonde Jensen med til flere fester i Mellerup Forsamlingshus, hvor den altid blev danset. I 1937
blev Inge Bonde Jens gift med Sigurd Bonde Jensen og flyttede til Støvring, og her
blev der virkelig danset menuet af de ældre, når der var bryllup eller sølvbryllup i
forsamlingshuset. Omkring 1940 var der en hel del unge, der ikke kunne menuetten.
Det syntes flere, var en skam. Derfor tilbød Inge Bonde Jensen at lære dem det. Det
gik godt første aften.”For trinnene kan man godt lære, hvis man får lidt undervisning,” siger Inge Bonde Jensen, ”men rytmen – eller hvad man ellers skal kalde det,
tror jeg nok, jeg skal have danset den i mange år, før man kan lide menuetten.” Flere
par fik lært menuetten, og den blev danset til 1940-erne og 1950-erne. Der var et
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godt orkester, der altid spillede den, Den sidste gang, den blev spillet, var til Inge
Bonde Jensens forældres guldbryllup i 1962.
I slutningen af 1970-erne blev Albert Kjærgaard og Inge Bonde Jensen kontaktet af
Spillemandsmuseet og Dansk Folkemindesamling, og i 1980 blev det muligt at indspille menuetten på video. Det var tømrermester Jens Sloth, der spillede for fem par,
som dansede menuet i Støvring Forsamlingshus.
Igen skete der en lille opblomstring af menuetten i Støvring, og den blev spillet og
danset til nogle få fester i Støvring, hvor ca. fem par dansede. Men et af problemerne
var, at orkestrene i 1950-erne bestod af violin, klaver, trommer og sagtens kunne spille menuetten, nu var skiftet ud med et elorgel. Det er ikke det samme at danse menuet
til et elorgel, som til en violin, fortalte Inge Bonde Jensen. Opblomstringen varede
kort, og siden har menuetten ikke været danset til fester i Støvring.
Afrunding af menuettradition fra egnen omkring Randers
Undersøgelsen af de folkelige menuettraditioner på Randersegnen har vist, at dansene i Bjerregrav og Støvring ligner hinanden, men er ikke helt ens; der er tydeligvis
forskelle på dansefigurerne i menuetten i de to områder, som ligger blot ca. 20 km.
fra hinanden. Traditionen med at danse vals efter menuet er forholdsvis ny, idet man i
Bjerregrav altid sluttede af med en kompliment, og i byerne nordøst for Randers i
ældre tid dansede firetur, en form for engelskdans,
til slut. Det har endvidere vist sig, at trinbeskrivelsen og rytmen ser ud til at være i overensstemmelse med den måde, menuetten blev danset på i Støvring og Bjerregrav. Dansen har begge steder været
danset glidende og næsten uden svigt, næsten ingen
op-og-ned bevægelse. Det vil sige, at danserytmen
var anderledes hos informanterne end blandt dansere i den danske folkedansebevægelse. Hos de tradiMonnevet i Støvring 1980
tionelle dansere sker den største bevægelse i sidste takt af
menuettrinnet.
En af grundene til, at menuettraditionen har været så godt bevaret mellem Randers
Fjord og Mariager Fjord i det område, der kaldes Ommersyssel, kan vel være, at de
velhavende bønder har været konservative og haft sans for at bevare deres særprægede dans. For ca.150 år siden skrev Evald Tang Kristensen: Egnen Nord for Randers
har visse gamle Skikke og Sædvaner holdt sig mærkeligt tro mod vor Tid, da det er en
gammeldags og af det ny meget upåvirket Egn. I både Støvring og Bjerregrav har det
været en 1800-tals menuetmelodi, der har været spillet til en endnu ældre dans.

Alt dette kan være nogle af grundene til, at menuetten har været bevaret levende op
imod vor tid.
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Sanguge

2940 9695

Lene

27/7

Onsdag

14-17

Skillingsviser

2128 1527

Itys
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Lørdag
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Inge
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14-23
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14-23
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Inge
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Fortælledag
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Inge
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Skole

Merete

Schmykkers Nøkker
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Poul

5784 5785

Merete
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