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15. Årg. 
nr. 1 

 

                            Agnete og hendes moder        Louise Varming Rothe 
 
 

Generalforsamling 
på 

Broby Gamle Skole 
Lørdag 13. marts 2010   kl. 14:00 



 

PAXTON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preben Glud Holm guitar og sang 
Klaus Helsøe harmonika og sang 
Rudi Sørensen guitar, elbas, mundharpe og 
sang 
Carsten Arim djembe og cajon (hhv. afri-
kansk og sydamerikansk tromme) 
 
Paxton tager sit udgangspunkt i amerikansk 
folkemusik især fra 1960'erne. 
Kvartetten Paxton har taget sit navn efter den 
amerikanske singer-songwriter Tom Paxton, og 
gruppen har da også en række af hans sange på 
programmet, men der bliver  dog også plads til 
andre numre bl.a. af Bob Dylan. 
De fleste af sangene synges på engelsk men 
ikke udelukkende, for flere af de amerikanske 
tekster er blevet gendigtet, så de nu synges på 
dansk. 
Samtidig betyder sammensætningen af instru-
menter, at gruppens lyd bliver helt dens egen. 
 

Baros er en lille spillegruppe, hvor 3 af 
medlemmerne i sin tid begyndte at spille sam-
men under Albertslund Folkemusikhus. 
Senere blev vi udvidet med 2 medlemmer, så vi 
nu er 5.(se billedet på bagsiden) 
 Vi spillede i sin tid en del dansk folkedanse-
musik, men da folkemusikhuset og dermed 
dansearrangementerne blev nedlagt, udvidede 
vi repertoiret, så vi nu også spiller til sang, ju-
learrangementer samt andet danse-underhold-
ningsmusik fra forskellige lande. 
 

Klaus og Lena 
 
Klaus og Lena synger en buket nye og gamle 
viser, der alle henter sin inspiration fra Køben-
havns udvikling fra en middelalderby omgivet 
af volde til en moderne storby. Viserne handler 
om almindelige mennesker i storbyen  - om 
sorg og glæde, om kærlighed og svig, om syn-
gepiger, prostituerede, gårdsangere og sø-
mænd. Kort sagt om livet. 
  
Viserne bindes sammen af fortælling om bag-
grunden for de enkelte viser samt beretninger 
om Københavns nyere historie. Den fælles 
overskrift er "Da København brød voldene". 
  
Klaus og Lena har sunget sammen i ca. ½ år, 
men hver for sig har de været aktive i vise- og 
folkemusikmiljøet i mange år. Lena har ikke 
mindst slået sine folder i Visen Venner i 
Brønshøj, en forening hun var med til at starte 
for mere end 10 år siden. Klaus, der også spil-
ler harmonika, har taget ud og underholdt med 
foredrag, sang og musik i de sidste 30 år, alene 
eller som medlem af forskellige musikgrupper. 
  
Det bliver en eftermiddag for alle, der holder af 
en god folkelig visesang, og som også gerne vil 
have lidt kulturhistorie med i købet. 
�

�

 

3 grupper underholder til Åbent Hus 10. april kl. 14-17 
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20/7-22/7 2010  

Harmonika 
 
 
 
 
 
 
 

3 dage med harmonika 
tirsdag 15/7 – torsdag 17/7 

kl. ca. 10 til ca. 22 
Spil fra morgen til aften 

afbrudt af frokost med Gæt 
en gammel plade 
eftermiddagskaffe 

aftensmad og aftenskaffe 
alle er velkomne 

til at spille med eller lytte på 
der betales for fortæring 

ellers gratis		
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Indbydelse til 
 åbent balladeforløb 
for børn og voksne. 

fredag den 26. marts 
fredag den 23. april  

kl. 19.00 til kl. 22.00 
Hos Asker, Maya, Astrid, Dit-

te, Dorte og Kenneth 
Lindekrogvej 22, Vinstrup, 

Fuglebjerg 
Tlf. nr. 57 84 80 60 

Mail: kst@novonordisk.com 
Man melder sig til ved at ringe 
/ maile senest dagen 

uge 30 
TRYK PÅ 

ORIGINALERNE 

en uge med 
spil, sang og dans 

på Brenderup Højskole 
arrangeret af 

Folkemusikhusringen 
www.brenderuphojskole.dk 

 



 

          Per Bille bliver 70    Republikken Leve!!
En historie om Republikken  
Livet i Republikken er indrammet af årets to 
jævndøgnsfester.  
Jævndøgnfesten er et forsøg på at lave en 
tilbagevendende begivenhed, der giver me-
ning i vor tid. Naturen er mere nærværende 
nu, end den har været før på grund af forure-
ning m.m. Økologi er en måde at nå ind til 
det naturlige, i den udtrækning det er muligt, 
i det moderne samfund. Vi er en del af natu-
rens kredsløb, og til jævndøgn fejrer vi, at 
dag og nat er lige lange. Jævndøgn er over-
gang fra vinter til sommer og fra sommer til 
vinter, og det giver en anledning til at marke-
re og bekræfte vores samhørighed med natu-
ren. 
I Fortællehuset bygges en lille pyramide af 
pindebrænde. Vi sidder i mørke og stilhed, 
pyramiden tændes fra oven, den brænder 
først langsomt, så hurtigere, alle skal være 
helt stille, stilheden skal føre over i fortæl-
lingen om ”Festens gave”, som vi har fra 
Knud Rasmussens bog fra Alaska og inuit-
terne. I forlængelse af fortællingen er der én, 
der synger en ballade, en episk sang, siden 
synger man, spiller og danser i Fortællehuset, 
mens ilden passes, og nogen gør klar til spis-
ning. Jævndøgnsfesten fortsætter til den af-
sluttes med ilddans, sang og musik, og de 
udholdende fortsætter i saunaen. 
 
Fortællehuset er det centrale hus i Republik-
ken. Modellen for huset er solen i universet 
og verdenshjørnerne. Ildstedet i Fortællehu-
set er verdens centrum. I kraft af Fortællehu-
set får hele Republikken en betydning, som 
naturligvis er den betydning, vi selv tillægger 
den. Og når vi er sammen i Republikken, er 
vi et lille samfund. Her kan vi lave alt, fra 
fester til undervisning. 
Meningen med Republikken er at være sam-
men i den levende folkekultur, som er den 
kultur, vi selv skaber f.eks. ved jævndøgn. 
Mine tanker om Republikken handler om, at 
Republikken bliver brugt som ramme om 

samtale, fester m.m. med det formål at give 
bidrag til kulturudvikling i forlængelse af 
folkekulturen og kritisk fornuft. Republikken 
er en legeplads for voksne og børn, hvor le-
gen er det vigtigste.  
Republikken er for lille til offentlige arran-
gementer med mange folk. Republikken er 
en del af foreningen Folkekulturværkstedet 
på Broby Gamle Skole, og ansvaret for Re-
publikkens aktiviteter er den enkelte igang-
sætter. 
 

ARBEJDSFESTIVAL 
på 

BROBY GAMLE SKOLE 
lørdag 17/7 – søndag 18/7 2010 

fra lørdag morgen  kl. 10 
til søndag  eftermiddag kl.  16 

Stor fest 
5. juni 2010 

i  Republikken 
nærmere herom senere 

Festen i republikken den 5. juni 2010 er en fejring af 
Per Billes værk: Republikken og billederne. Det er 

ikke en fødselsdagsfest, den kommer senere. 

 
Bal på 

Broby Gamle Skole 
Lørdag d, 20. marts 2010 kl. 

19:30 
med KNORIFAS 

bestående af 
Jeppe Nørgaard 

Mette Katrine Jensen 
Vagn Dahl Hansen 

Entré 50 kr 
arrangeret af Folkemusikhusringen 
Der er spisning kl 17:30  pris 80 kr, 
(Ringen holder generalforsamling fra 

kl.14:00) 



 

Ballader har mange ansigter 
Af Lea Holtze 

 
 

 

 

 

 

 

 

I sidste weekend i januar samledes balla-
dedansere, forskere og rollespillere til bal-
ladeseminar på Broby Gamle Skole, hvor 
deltagernes tilgang til balladerne skabte 
en farvelade af forskelligheder. 
Røde fløjlsbukser, batikfarvede tørklæder og 
flettet skæg danner kæde med nydelige skjor-
ter og nysat hår. Unge som gamle skråler 
med af fuld hals og smilene breder sig i takt 
med, at energien synges og danses ind i kæ-
den. Danserne er omgivet af eventyrlige ma-
lerier med bjergmænd, jomfruer og lønne-
grønne stier. Det er lørdag formiddag, og der 
er taget hul på seminaret ”Balladerne i blom-
strende mangfoldighed” på Broby Gamle 
Skole. Tippe Molsted er ved at undervise i 
kædedans – to skridt til venstre og et til høj-
re.  
"Man skal ikke bevæge fødderne til siden, 
fordi man har lært det, men fordi det føles 
rigtigt til musikken," forklarer Tippe Molsted 
og bliver mødt med anerkendende nik fra 
forsamlingen.  
Kædedansen fortsætter rundt og rundt. Arme, 
der er tæt forbundet i faste håndgreb, svinger 
med i takt. Trinene skifter fra sang til sang, 
men ingen er i tvivl om, hvordan fødderne 
skal sættes næste gang.   
Ballader er folkeviser med en særlig form, 
der opstod i middelalderen, hvor den mundt-
lige overlevering dominerede, fordi de fleste 
var analfabeter. Men balladerne hører ikke 

kun til i historiebøgerne. Hver sommer til-
trækkes turister og andre nysgerrige fra nær 
og fjern til middelaldermarkeder rundt om i 
de danske byer, hvor man kan være heldig at 
se middelalderens kædedans. Og her på Bro-
by Gamle Skole mødes folkemusikere og 
balladesangere hvert år den sidste weekend i 
januar for at genoplive traditionen omkring 
balladerne.  
I alt er 61 kursister mødt op på skolen. Alle 
har forskellige erfaringer med ballader med i 
bagagen og alle har forskellige opfattelser af, 
hvordan balladerne skal bruges og forstås. 
For opfattelsen af balladernes betydning er et 
meget personligt anliggende, mener mag.art. 
Lene Halskov fra Dansk Folkemindesamling, 
der også deltager i seminaret. Hun har under-
søgt, hvorfor folk synger ballader, og under-
søgelsen har vist, at det for mange menne-
sker er samværet og fællesskabet omkring 
balladerne, der har stor betydning.  
"Men for andre er det væsentligt, at de kan 
relatere sig til historien, og at den afspejler 
deres sindsstemning," siger hun.  
Brugen af ballader 
Idet Tippe Molsted giver kursisterne en pau-
se kan man pludselig høre en dundrende 
rytme og puls fra skindklædte trommer, vio-
liner og harmonika oppe fra skolestuen. Mel-
lem musikernes middelalderlige klang bryder 
sangerne ind med fortællingen om ”Ellen og 
Erland” og bliver med passende mellemrum 
mødt af hele flokkens omkvæd:  
"Bed for jer liv."  
En lille knægt følger betaget fortællingen, 
mens han slår rytmen an på trommens kant. 
Det er musikeren Morten Pedersens fabule-
rende musikværksted, man kan høre. Musik-
ken integrerer på den ene side sangerne, men 
på den anden side indbyder den til at have et 
publikum. Og det er netop en af diskussio-
nerne denne weekend – skal balladerne være 
optræden? Det mener middelaldergruppen 
Falsterpiben, der er weekendens arrangører, 
at de skal:  
"Vores formål er at gøre folkeviser synlige," 
siger Jørgen Øjenholt fra Falsterpiben.  

 



 

Gruppen har eksisteret i 12 år og rejser som 
den eneste kædedanser-gruppe i Danmark 
rundt på landets middelaldermarkeder. I de-
res vævede kjoler, håndsyede lædersko og 
slyngede hovedtørklæder formidler de balla-
derne til et nysgerrigt publikum. Men Itys 
Gjaldbæk, der også deltager i weekendens 
seminar, mener ikke, at balladerne er til for 
at underholde. Hun har beskæftiget sig ind-
gående med ballader siden midten af 70’erne 
og bruger halve og hele år på at arbejde med 
de enkelte balladetekster. Og for hende er 
balladerne ikke et omvandrende museum, der 
skal vises frem til turister.  
"Jeg fortæller historier, der er vedkommende. 
Det er grunden til, at vi skal synge dem. For 
mig er det meget levende og aktuelt stof," 
siger hun.  
En mangfoldig forsamling 
Sådan lyder den generelle holdning blandt de 
af kursisterne, der er kommet her en længere 
årrække. Alligevel har arrangørgruppen øn-
sket at brede kulturtraditionen ud, så den ik-
ke kun lever på Broby Gamle Skole. Derfor 
er der i år blevet inviteret en gruppe unge 
rollespillere til seminaret skønt rollespillerne 
havde svært ved at se, hvordan de kunne 
hamle op med balladesangerne.  
"Men vi har noget andet at tilføje," siger rol-
lespiller og skjaldesanger Rikke Sørensen.  
Derfor holder hun sammen med Kristian Ni-
elsen en workshop om fortælleteknik. Her 
sidder seks mennesker rundt om et bord, 
hvor kun lyden fra den knitrende brændeovn 
kan høres. Midt på bordet står det tændte ste-
arinlys, der indikerer, at fortællingen netop er 
gået i gang.  
"Det var en skæbnenat," begynder Rikke Sø-
rensen og de øvrige fem fortællere spidser 
straks ører.  
Rollespillerne er mødt op til balladesemina-
ret for at blive beriget af balladesangernes 
kulturskat. Den skal bringes med tilbage til 
landets øvrige rollespillere, så der kan blive 
sunget og danset på autentisk vis i forbindel-
se med de eventyrlige rollespilsscenarier.  
Men rollespillerne mener også, at de kan læ-

re balladesangerne noget. For Rikke Søren-
sen skriver ofte selv nye ballader eller bryg-
ger lidt videre på de gamle.  
"Ude i rollespilsmiljøet er det okay, at man 
tilpasser tingene. Men kan man tillade sig at 
gøre det i andre miljøer," siger hun spørgen-
de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er et sprængfarligt spørgsmål at bringe 
op på et seminar, hvor de fleste deltagere ta-
ger balladerne meget bogstaveligt. Men 
synspunktet bliver bakket op af den 
asatroende rollespiller Tore Plougheld.  
"Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, hvad 
der er rigtigt og forkert. Men de nye og gam-
le ballader trives altså godt mellem hinan-
den," siger han.  
Alle har de forskellige opfattelser af den 
ældgamle folkevisetradition. Alligevel 
forenes alle deltagerne om aftenen til en fæl-
les kædedans, der slanger sig gennem natten. 
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Børne-unge-balladeweekend 
lørdag 5.- søndag 6. juni 2010 

 
majstang, sang, musik, dans, råb 

ballader og sanglege  
Arr.: Tippe, Emilie, Ole, Kristine 

Merete og Brigitte 
hvis du er i tvivl om du får indbydelsen,  

der udsendes til bl.a. tidligere deltagere, så 
send en email fkv@bgsbroby.dk 

 
Generalforsamling i  foreningen 
FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 

BROBY GAMLE SKOLE 
Suserupvej 55 4180 Sorø 

Lørdag d, 13. marts 2010 
Dagsorden 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning ved bestyrelsen 
3) Regnskab og budget ved kassereren 
4) Eventuelle forslag  
5) Valg af bestyrelse 
 Jørgen From Andersen ikke på valg 
 Per Bille         ikke på valg 
 Preben Holm      på valg  
 Poul Høgh Andersen    på valg 
 Thomas Roos     på valg 
Valg af suppleanter 
 Kenneth Staben    på valg 
 Hans Mortensen              på valg 

6) Valg af revisorer 
 Lene Malmstrøm      på valg 
 Lone Severinsen      på valg
    
7) Eventuelt 

Fonden Folk Forskere 
støtter Børneballaderne 

 
Fonden har særligt fokus på arbejdet med balla-
derne.  
Balladeseminarer for børn og unge, ”Børn og 
Ballader” blev startet af Benny E. Andersen i 
1986, året eftergennemført i et samarbejde med 
Helle Varming, og siden har der været afholdt 
balladeseminar to gange årligt på Broby Gamle 
Skole for børn, unge, forældre og bedsteforæl-
dre. Der har gennem alle årene været stor delta-
geropbakning, og der er ydet en stor og ulønnet 
indsats fra skiftende lærer- og arrangørgrupper. 
”Børn og Ballader” har igennem alle årene 
kombineret balladesang, - dans, -musik med 
sanglege, teater og andre folkemusikalske ud-
tryk. Balladearbejdet i Folkemusikhuset i Hoga-
ger dannede fra starten grundlaget og har siden 
været et arbejde, man kunne vende tilbage til, 
lære af og blive inspireret af. 
”Børn og ballader” i dag kaldet ”Børne-og-unge-
ballader” udgør et socialt og kulturelt miljø, 
hvor børn og unge bliver venner i samvær om og 
arbejdet med balladestoffet. Miljøet er selvre-
krutterende og rekrutterer til det brede miljø 
omkring musikalsk folkekultur. Børn og unge, 
der har deltaget i balladeseminarerne, melder sig 
til andre seminarer og arrangementer.  
Fonden Folk og Forskere støttede i 2002 balla-
dearbejdet med børn og unge og ønsker med 
denne uddeling på 10.000 kr. at anerkende vær-
dien i kontinuiteten og det frugtbare miljø, der er 
opbygget igennem snart 25 år med balladesemi-
narer for børn og unge. 

 p.f.v. Elsebeth Mortensen 

 

efter generalforsamlingen kl ca 15:30 
SANGCAFÈ med bl.a. Grete og Dennis Mogensen, 
Hans Mortensen  og Annie Michaelsen, Peder 
Kjeldbjerg, og mange mange flere 
Muntre og lumre sange fra skurvogne, baggårde, 
værtshuse og barakkerne 

Falsterpiben holder åben balladedag på 
Broby Gamle Skole 

6. marts 2010 
kl. 10:30 - 16:30. 

Det er værkstedsdage for Falsterpiben og andre 
der kan lide at synge og danse ballader. 
Man melder sig til ved at ringe / maile to dagen 
før,. 
 kst@novonordisk.com  
eller tlf. 30753552 

På Falsterpibens vegne. 
Kenneth 



 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2010 
lørdag    6/3   10:30-16:30 Balladedag med Falsterpiben 3075 3552 
søndag   7/3  14-17 Åbent hus med TRIO NEO  Harmonikagruppen 5764 8067 
lørdag 13/3  14:00 Generalforsamling i Folkekulturværkstedet 5764 8362 
lørdag 13/3  ca. 15:30 Sangcafé 
lørdag  20/3  dagen Jævndøgn i Republikken 5764 8114 
lørdag 20/3  19:30 Bal med Knorifas      arr.: Folkemusikhusringen 
fredag 26/3  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
fredag 26/3  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 5784 8060 
fredag   9/4  18-24 Harmonika med spisning   5764 8067 
lørdag   10/4  14-17 Åbent hus med Paxton, Baros og Lars og Lene 2942 1797 
fredag   23/4  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 5784 8060 
lørdag 5/6 hele dagen  Republikken længe Leve   Fest med Per Bille 5764 8114 
lør-søn 5/6-6/6   BørneUngeballade 5764 8362 
ma-fre 28/6-27 5 dage Balladens Ild 4 i Republiken                   2620 3119/2325 8004 
ma-fre 12/7-16/7  5 dage Musik Mad Miljø   Sommerkursus 5545 9414  
lør-søn 17/7-18/7 dagene Arbejdsfestival på Broby Gamle Skole 5764 8362 
ti - to  20/7-22/7 10-23 Sommerdage med harmonika 5764 8067 
to-sø 1/8-4/8 4 dage Benny-dage 5572 5036  
fredag 3/9  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
søndag   12/9  14-17 Åbent hus med Glarmesteren og hans svende 2942 1797 
fredag 1/10  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
søndag 31/10  14-17 Åbent hus med harmonika 5764 8067 
lør-søn 6/11-7/11   BørneUngeballade   5764 8362 
fredag 18/11  18-24 Harmonika med spisning*)     5764 8067 
fredag 10/12  19:30 Julebal for de unge på 60  5764 8067
  

BAROS 
 

 

 

 

 

Gruppen består af Kurt, Harry og Jonna, 
som spiller harmonika, Micha som spiller 
guitar og blokfløjte og Carsten på djembe 
og cajon (h.h.v. afrikansk og sydamerikansk 
tromme). 

fra Albertslund 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Spiller lørdag 10.april 

                   (se side 2)  

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE 
Suserupvej 55, 4180 Sorø    Tlf.: 5764 8362   Giro 2400499 

Hjemmeside: www.bgsbroby.dk   Email.: fkv@bgsbroby.dk 
Ansv. for denne udsendelse: Jørgen From Andersen 


