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Foreningen Folkekulturværkstedet
Broby Gamle Skole har i år 30 års jubilæum!
Den 10. juni 1988 var der af Per Bille,
Benny E. Andersen, Dennis Mogensen
og Jørgen From indkaldt til stiftende generalforsamling. Invitationen lød således:
Kære venner og veninder!

Nu er årene gået, og mange andre
bestyrelser har taget fat om arbejdet. Vi
kan se tilbage på nogle fantastiske år
med alskens indhold, der lever op til forventningerne. Mange - de fleste - af de
inspirerende traditionsbærere er væk,
men skolens værter og foreningen forsøger sammen stadigt og stædigt at leve
op til formålet år for år, sammen med
alle de dejlige arrangører, musikere,
sangere, dansere, fortællere, forskere,
lyttere, kokke, malere, børn, unge, voksne, gamle og ikke mindst værter !

Så snart vi flyttede til Broby Gamle Skole
gik vi i gang med at etablere et værksted
for folkekultur. Det er jo efterhånden fem
år siden, og meget er sket i den tid.
Skolen er sat i stand, og mange folkekulturelle arrangementer er afholdt. Men
man kan ikke bare lave sådan noget uden
at have en forening, der kan søge tilskud
Tillykke med de 30 og tillykke til os alle,
og være anerkendt af myndighederne
fordi vi har Broby Gamle Skole til at udsom selvstændig og uafhængig af andet
folde os på.
end formålsparagraffen.
Og efter stiftelsen lød det:
Vi håber på mange medlemmer til denne
forening og initiativer til at sætte arbejdsgrupper i gang med rod i folkekulturen. Arbejdsgrupperne kan så stå
for aktiviteterne på skolen. Møder, kurser, seminarer, baller o.l. Området er
bredt, og der er plads til nye ideer.
Den første bestyrelse bestod af Bolette
Daniels Beck, Ronald Frederiksen, Benny E. Andersen, Else Danielsen, Dennis
Mogensen, Helle Varming og Bjarne
Zachrau, og af sekretariatet ved Jørgen
From Andersen.
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Bestyrelsen 2018.

Sket på Broby Gamle Skole
Sommersangugen løb af stablen med
gamle kendinge. Vi brugte samværet til at
fordybe os i historier, gamle sange, nye
sange, salmer, færøske sange, svenske
sange, murersange, de rejsendes sange,
god mad og god tid til gode snakke.
Færøsk kvaddans. I september fik vi en
søndag besøg af de to færøske brødre
Tórur og Jóannes Johannesen fra
henholdsvis Fuglebjerg og Dalur på
Sandø, der sammen med deres familier
og venner - der havde overværet
kapsejlads dagen før i Sorø - fyldte
eftermiddagen ud med sange, harmonikaspil, beretning om indsamlingsarbejdet
af de færøske kvad igennem 600 år samt
kvaddans med alle på gulvet. En fabelagtig dag!

dansegulvet til at gynge en hel aften, suppleret med både gribende og finurlig underholdning ved kaffen.
Børne-unge ballade i november blev
afviklet med glad deltagelse af mange
børn, der havde været med før. Se Itys
Gjaldbæks beskrivelse.

Balladeseminar i januar. Den syvende
indgang til balladerne – fællesskabet - var
emnet for årets balladeseminar. Vi skulle
eksperimentere med, “hvad der sker med
ord, toner, dans, fremførelse, scene og
sanger- de seks indgange, som Thorkild
og Anelise Knudsen destillerede ud af
deres mangeårige aktive arbejde med balladerne og indsamling af balladestof fra
levende kilder - hvis vi arbejder med fællesskabet som et selvegent udgangspunkt,
En eftermiddag med svenske og norske snarere end med produktet af en bestemt
toner afholdtes i begyndelsen af oktober konstellation af de seks indgange”.
med Maria Franzén og Nanna-Beth
Værter var Jeppe, Elisabeth og Stefan
Konglevoll. Ind imellem foredrag og
Groot og ”Ballademagerne” fra Hjortshøj
musikalske demonstrationer forsøgte vi at Man vidste så ikke ganske, hvad man gik
lære at synge med nordiske forsiringer.
ind til. Men denne gang blev balladens
Elisabeth Kyndby Holm og hendes fa- værktøjer vakt til live i et varmt og stærkt
milie samt spillevenner holdt releaseparty fællesskab, som blev fremført i et nøje
i oktober på sin CD med Bennys musik.
Se anmeldelse.
Jysk bal. I november kom rejsende helt
fra Jylland et orkester på 5 musikere,
Jysk danseorkester med Ole Nurdug Jensen, Stefan Groot, Henrik Bredholt, Arne
Ryge Petersen og Bente Pindstrup, der fik
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planlagt forløb med lege, eksperimenter
med balladetrin, råb, fortælling. Man
mærkede fællesskabet og trygheden hos
de dedikerede deltagere og en fremkaldt
opmærksomhed på sammenhængen mellem trin, ord og toner – og man fik mod,
initiativ, styrke til at bruge balladerne på
en ny og eksperimenterende måde. Ja, det
kan egentlig ikke beskrives.

of fire.” citat Gustav Mahler...Kærligst
Frunette”
Trio Offshore - nydannet gruppe fra
Folkemusikkonservatoriet bestående af
Frederik Mensink, på bas og torader,
Petrus Dillner fra Sverige på nøgleharpe
og Martin Strange på klarinet og basklarinet havde i februar deres første koncert med et nordisk program med danske
og svenske traditionelle melodier og nykomponerede stykker af Martin Strange,
og de spillede et program med meget
spændende varierede arrangementer.
Gruppen præsenterer sig således:
”Hvor vintersolens stråler rammer industribyen Esbjergs havn, fødtes en kold
februarmorgen Trio Offshore.

Fotos Anette Cecilie Skriver

I deres fælles kærlighed til Nordens
Men det kan illustreres ved denne reaktoner, borer Trio Offshore ubønhørligt
tion på facebook dagen efter:
efter nye melodier, nye sprog, nye
klange. Instrumenteringen er klarinetter,
”Tak for en dejlig, smuk overvældende
spændende, hyggelig, hyggelig og stærkt nøgleharpe, harmonika og bas.
inspirerende balladeweekend...nu er jeg Med disse værktøjer udforskes musikigen vakt og har på min vej hjem fået et kens hav, det vældige dyb, som gemmer
hav af ideer...dem må jeg have delt med på skjulte skatte, sære perler og hemmenogle...når jeg lige har fået smagt lidt
lighedsfulde sagn.
mere på efterdønningerne og de stærke
Disse er havets sange, mågernes skrig og
bølger af Ursuppehavets saft og kraft.
vestenvindens salte hvisken.”
Tak til Jeppe, Elisabeth, Stefan og Balladegruppen og jer allesammen og
velkommen til alle de skønne nye
ildsjæle og suppemagere og især tak til
Helle og Jørgen F. for husly - åhhhh sikke et fællesskab, krydderier til den kulturbærende ursuppe ... “Tradition is not
the worship of ashes, but the preservation Fra video af Sigrid Louise Niess Schrøder
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Et smukt skud på balladetræet
Fra Børne-og Ungeballade weekenden
efteråret 2017.

samme ballade hænger.
Børnene havJeg ankom til Broby med Siniisoq (12 år)
de lavet de
og Nuka (10 år), som var med for anden
dejligste
gang. Vi kom i god tid og blev modtaget
tegninger ud
med musik. I døråbningen stod Frederik
fra denne balMensink med harmonika, Randi Kjær
lade. Den
sang og hendes datter Franca Loa (6 år)
gamle
spillede violin.
"Svejdal
Det var så yndigt og lovede godt for hele gruppe" (Per
weekenden.
Bille, Inge Beck, Kamilla Prins og jeg)
kom ind og viste lidt af vores forhold til
Yngstegruppens børn og voksne hos
balladen.
Brigitte Maack legede sig ind i hesteballaden.
I Ungegruppen var der kun tre: Sinniisoq,
Ida Prins (13 år) og Johanna Maack Hammerlund (15 år. Og sikke en gave til de
tre, som kom i "Mester / lærling" lære
hos Frederik.
Lørdag aften efter maden under
oprydningen var der en del tumult. De
større børn løb og råbte og larmede. FredHeste fremstilles
erik tog sin toradede harmonika og kaldte
til fællesdans med "Den lille Englænder".
Randi Kjær og Malene Friis havde den
store mellemgruppe. De beskæftigede sig Han lavede så god en introduktion, at alle
fandt ud af denne noget indviklede
med balladen Svennendal / Svejdal i
sangleg.
skolestuen,
hvor Per
Der faldt ro over gemytterne, da vi kom
Billes og
op i Skolestuen til godnathistorie af
Matthias An- Brigitte Maack, som igen tryllebandt
dersens
både små og store.
billeder af
Om søndagen gik vi alle til Fortællehuset.
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Ungegruppen spillede velkommen, indtil Og hver gruppe kom med deres bidrag.
alle havde fundet deres plads i mørket
Der var vist næppe et øje tørt hos de vokrundt om ildstedet.
sne.
Brigitte tændte den rituelle ild og fortalte
Det blev en weekend, jeg sent vil
sin historie om, hvordan ilden blev
glemme.
stjålet. Ilden voksede og lyste rummet op.
Hilsen fra bedstemor Itys Gjaldbæk
Vi kunne nu se hinandens ansigter. Der
var helt stille under Brigittes fortælling.

BørneUngeBallade
Forårets Børne-Unge Balladeweekend
Lørdag den 26. - søndag den 27. maj 2018

Efterårets Børne-Unge Balladeweekend
Lørdag den 3. - søndag d. 4. november 2018
Kontaktperson Merete Mensink
Støttet af

Sanguge
Mandag den 30. juli til fredag den 3. august.
Sangugen på Broby Gamle Skole er en tradition, 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, ….
Alle er velkomne til at komme forbi og være med kort tid eller længe.
Arrangør Inge Daniels Beck 2046 7812
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Lidt af Bennys smukke 80’er musik
Gårdspladsen en sommerdag, plastikstole hevet frem, folk der klumper sig sammen,
lytter, synger lytter, retter sig op og trækker vejret dybt. Glæden, vemodet og
livskraften trænger ud af en lille skrammet harmonika.
Fugle og skyer, solskin måske. Eller begyndende regn, så alle må lunte ind.
I bagagen uld, altid uld.
Dansefødder i salen, dansefødder i skolestuen.
Og nu: violiners livsglæde, harmonikaers blidhed, overbevisende og legende
saxofon og klaver.
Køkkenet, gryderne, varmen. Kulden når døre uafladeligt går op og i. Harmonikaspilleren i hjørnet. Utroligt så velkrydret den mad er.
Der er dem der sniger sig tidligt op i seng, fordi de er mætte af lyd og samvær. De
sover godt.
Og der er natteravne, der deler mørkets musik.
De er gode til at være længe vågne.
Rammen er en skole, der har betydet – og betyder – så meget for mange.
En CD der væver historien og nutiden sammen. Folkekultur, smuk og levende. Tak
til Elisabeth for at holde fast i sin ide.
Og til alle jer, der gjorde det muligt at lave CD'en.
Lene Malmstrøm.
CD-udgivelse fra Elisabeth Holm m.fl.
Dette er ikke en anmeldelse af CD’en i teknisk henseende, men kun reflektioner
over personlige oplevelser i forbindelse med musikken.
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Vi var ret mange, der var samlet i Broby søndag den 15. oktober 2017.
Årsagen hertil var - som nævnt - at Elisabeth Holm udgav
sin CD med titlen
“Lidt af Bennys smukke 80’er musik” hvor hun - sammen
med Stig og Per på harmonika samt familiemedlemmerne
Julie, Emil og Jakob på hhv. saxofon, klaver og violin gav os
mange gode smagsprøver på CD’en - ja i virkeligheden de
fleste af numrene.
Mange af os lidt ældre der kender kombinationen Broby og
Benny følte os hensat til en ikke fjern fortid, hvor en væsentlig del af musiklivet i Broby bl.a. var bygget op omkring
Benny og hans musik.
Det fik vi lov til at genopleve denne eftermiddag.
En rigtig fin brobyeftermiddag i en smuk iklædning og dygtigt fremført.
Da jeg efterfølgende kom hjem og satte CD’en i afspilleren,
var lyden så fin og ægte - og som Benny ville have glædet
sig over - og jeg følte mig hensat til den nævnte periode i
Broby.
Jeg glædedes over, at vi også i dag kan finde den stemning,
som musikken her er udtryk for.
Det er virkelig lykkedes for Elisabeth med familie og venner
at ramme noget - en stemning - vi alle holder meget af.
“Lidt af Benny’s smukke 80’er musik” indtager i øjeblikket
1. pladsen på min “playliste”, og kan varmt anbefales.

Fotos Sanne Andersen

Preben Glud Holm
Pladen kan købes for 100 kr. på Broby Gamle Skole eller hos Elisabeth 30 29 80 12.
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Rigsspillemandsmærke til Anelise Knudsen
Danmarks Rigsspillemænd – tradition - kvalitet - vildspil…….levende kulturarv og
musik i bevægelse
Af vedtægterne for Selskabet Danmarks Rigsspillemænd kan følgende uddrages:
Danmarks Rigsspillemænd er er et selskab stiftet i 2015 af Poul Bjerager. Selskabet
består af den samlede gruppe af rigsspillemænd.
Formålet og ideen er at styrke den danske traditionsmusik og øge interessen for traditionsmusikken bredt i samfundet. Formålet søges opnået ved at animere
spillemænd til fordybelse i musikkens rodnet og væsen og til udvikling af kvalitet i
spillet.
Det særlige ved ordningen er, at kompetente spillemænd kan tildeles hædersbevisninger, herunder titlen rigsspillemand, for deres musik og indsats.
Danmarks Rigsspillemænd tilbyder under ’opspil’ at foretage bedømmelser af interesserede spillemænd og efterfølgende give gode råd eller tildele hædersbevisninger. Ordningens ide er, at understøtte, at især rodfæstet, levende og personbåret traditionsmusik videreføres som en musikalsk og kulturhistorisk værdi i sig
selv.
Indtil nu er der udnævnt 25 danske rigsspillemænd siden denne ordnings indstiftelse i
2012. Inspirationen kommer fra den 100 år gamle svenske ordning, som tæller ca.
300 nulevende riksspelmän. Også i Norge og Finland har man rigsspillemænd.
Prisoverrækkelse og koncert foregik i år i maj på det stemningsfulde gamle Hofteater
på Christiansborg i København, hvor Struensee tilbragte sin sidste aften i frihed.
Her modtog Anelise Knudsen sammen med en række udøvende spillemænd udnævnelsen til rigsspillemand. Her kommer hun i selvfølgeligt selskab med rækken af
tidligere hædrede spillefolk, herunder nogle af de musikere, vi har haft den glæde at
have haft eller vil få besøg af i Broby Gamle Skole, såsom Karl Skaarup, Lilian
Vammen, Steen Jagd, Vagn Dahl Hansen, Kristian Bugge, Jes Kroman, Sonnich
Lydom, Tove de Friis, Peter Uhrbrand, Mette Kathrine Jensen, Anders Christensen.
Anelise har fået prisen for omfattende indsamling og dokumentation af traditionelle
melodier og danse samt formidling heraf, til glæde for både traditionsbærerne og
brugerne i den blomstrende folkemusikbevægelse siden 1970.
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Vi bringer den tale, som Anders Christensen, medlem af bedømmelsesudvalget og
selv rigsspillemand, holdt for Anelise i nærværelse af et stort publikum og kulturminister Mette Bock:
Anelise Knudsen – Kære Anelise
Det er os en stor glæde, at vi i dag kan tildele dig Rigsspillemandsmærket i sølv for
din livslange indsats for folkemusikken i Danmark.
I forbindelse med dit og Thorkild Knudsens indsamlingsarbejde i Skotland mødte I
den nye folkemusikbevægelse i klubber og på pubber der. I Danmark åbnede I jeres
hjem for unge folkemusikere; det var der, I præsenterede dem for spillemanden
Evald Thomsen og folkesangeren Ingeborg Munch.
Det var også Jer der sørgede for, at Evald og Ingeborg kom på finansloven, inden Du
og Thorkild Knudsen i 1971 flyttede en afdeling af Dansk Folkemindesamling til
Vestjylland, og oprettede Folkemusikhuset i Hogager.
Folkemusikhuset fik stor betydning for den nye folkemusikinteresse i Danmark. Bl.a.
på grund af stedets formålsparagraf. I skulle ikke kun indsamle, forske og formidle,
men også genoplive og fremme den musikalske folkekultur.
Hogager blev et mødested for ældre og yngre spillemænd. Der blev afholdt åbenthus
aftner, hvor mange traditionelle spillemænd kom, og der blev skabt et unikt forum
for dansk folkemusik.
I dit indsamlingsarbejde har du haft en stor menneskelig forståelse og empati for de
mange spillemænd, du mødte gennem årene. Vi kan nævne: Evald Thomsen, Otto
Plet, Axel Ladefoged, Thomas Thomsen, Børge Christensen, Tinus Brødrene, Thomas Ingolf og Helge Sørensen og mange flere som I har besøgt, og som kom i Folkemusikhuset. Og de mange spillemænd, har du været med til at give selvværd og status.
Det er også din fortjeneste, at dansen blev en del af den nye folkemusikbevægelse.
Det var det ikke fra start. I oplevede, at når der var traditionelle dansere tilstede i
Hogager, og der blev spillet, så blev der også danset. Du er selv en god danser og
elskede den del af det folkemusikalske udtryk.
Folkeviserne eller balladerne skulle ikke kun synges, men danses. Den genoplivning
var du var med til at starte. Den blomstrer i dag og lever videre på bedste vis.
Kære Anelise - tak for din indsats.
Hjerteligt tillykke
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Anelise og Anders

Kristian Bugge og Mette Bock

Flere spillemænd

Foto: Jacob Crawfurd

Med støtte fra Statens Kunstfond er der nu udgivet 32 små videofilm, hvor 15
rigsspillemænd spiller og fortæller. Det er slående, hvor forskellige deres traditioner
er, og hvor forskelligt de spiller. Men man kan også høre mange fællestræk, der er
omkring mesterlære, sammenhæng med dansen, variation i musikken, og for nogles
vedkommende omfavnelse af anden musik, osv. Se www.rigsspillemand.dk, hvor
videoerne kan ses og høres.

Bal med Jensen Bugge og Højrup
Lørdag den 24. november kl. 19.30 -23
Pris 100 kr., 80 kr. for medlemmer af Folkekulturværkstedet.
Mette Kathrine Jensen Stærk, harmonika, Kristian Bugge, violin og Alfred Højrup,
guitar dyrker den danske traditionelle folkemusik og de historier, der fortæller om
samvær, nærhed, dans og livets gang i øvrigt.
Få har som dem besøgt så mange af de små øer og andre egne af Danmark, hvor
folkemusikken stadig overleveres fra generation til generation.
Det har gjort dem til specialister i mange af de forskellige musikalske dialekter, der
findes indenfor den danske folkemusik.
Alle tre har modtaget adskillige Danish Music Award-priser for deres nytolkninger
af den traditionelle musik, og de har turneret over det meste af verden i utallige
konstellationer.
I sommeren 2015 udgav de deres første trio-cd med titlen “Slid din tid”!
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Musikken på sæteren
Maria Franzén
Musikken på sæteren er den ældste, mest traditionsrige og mest udviklede brugsmusik i Norden. Musikken springer direkte ud af funktionen, da man hele sommeren var
ude i skov og på bjerg for at passe køer, geder, får, malke og lave ost og smør. Man
har fundet levninger af sæterbrug helt tilbage til 800-tallet i Norge, og det var fortsat i
brug helt til midten af 1900-tallet i både Sverige, Norge og Finland. Det var også et
matriarkalsk miljø, fuldstændigt domineret af kvinder, hvor de var helt befriede fra
det ellers mandsdominerede samfund. Fra 1600-tallet var det til og med forbudt for
mænd at være alene med dyr. Det begrundede sig i en generel frygt for sexuel omgang med dyr, men da Sverige var en militær supermagt, var der brug for, at
mændene skulle findes i beredskab som soldater og derfor ikke kunne have hovedansvaret for dyrene. Dette betød så i praksis, at hele hyrdekulturen var, til forskel fra i
de fleste andre lande, et kvindeligt arbejde. Når man læser og lytter til interviews med
kvinderne, hvoraf der findes en hel del materiale i bl.a. Sveriges radio og television
fra trediverne til tresserne, kan man ane et liv med søsterskab, kreativitet, styrke,
angst, arbejdsglæde og selvbestemmelse.
Sæterlivet er igennem de sidste 150 år kommet til at blive en flittigt brugt symbol i
det nationalromantiske billede af Sverige, med nostalgiske billeder af frodige dalkullor, (hyrdepiger), der minder om gamle gode tider, hvor alt var bedre, græsset grønnere, køerne gladere, meget smukt, idyllisk og romantisk, men det var hårdt arbejde,
hvor vallkullorna, (de kvinder og unge piger der arbejdede ved fäboden,(fä=dyr,
bod=skur) eller sæteren, som det hedder på dansk), nogle gange satte livet på spil.
Sæterbruget, hvad er det så?
Der var ikke nok græsningsarealer rundt om byen eller gården, så man var nødt til at
vandre ud i skoven og op på bjergene med sine dyr efter vinteren. Det var ejerens
kone, datter eller staldpigen, der drog til fjelds til foråret, ”når birkebladene er store
som et museøre”, og blev der helt til efteråret, traditionelt indtil Mikkelsmesse den
29. september.
Det var nødvendigt at sæteren lå tæt på koldt vand, en
bæk eller kilde, da hygiejne var vigtigt ved produktionen. Man kunne lave kaffe på det sidste skyllevand fortalte en kvinde der havde været med oppe på sæter som
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barn. Fotoet er fra Sollveröd sogn i Dalarna. Køerne er af racen Fjällko der er uden
horn. En af de to racer man brugte.
I ældre tider var pigen alene på sæteren hele sommeren, bortset fra når der blev lavet
ost. Da kom flere af kvinderne fra gården op for at hjælpe med arbejdet. Skov og
bjerg var den gang fyldt med ulve, bjørne og røvere, og at være hyrde var et hårdt
arbejde, hvor de mange gange satte deres liv på spil. Det eneste, de havde at forsvare
sig med, var en kniv, stemmen, rangler, kohorn og et lille skur at søge ly i. De skulle
også sørge for, at dyrene ikke fór vild, eller gik ned i mosen eller druknede i en af de
dybe skovsøer.
Efter vinteren var dyrene i dårlig form, så i starten af foråret blev de i nærheden af
gården, hvor børn på 6-7 år hjalp med at drive dem ud på marken om morgenen og
hjem igen om aftenen, og på den måde lærte de at styre dyrene med råb og sang.
Efter et par uger på græsmarker blev de flyttet længere ind i skoven eller op på
bjergene. Da var det kvinderne og de unge piger, der overtog arbejdet. Under
bufärden, hvor dyrene blev flyttet fra gård til sæter, kunne det genlyde af sang, råb
og dyr i dagevis, før man var på plads.
Her kan man se alt det udstyr der var nødvendigt for
sæterbrugets fremmeste opgave, at forvandle den
svært opbevarede mælk til ost, smør og myseost. På
billedet ser vi mælkeboden med alt udstyr. Dette
billede er fra starten af 1900-tallet hvor man tit gik
sammen flere gårde om en sæter. Der kunne være
flere bygninger f. eks. udhuse til opbevaring, fæhus til dyrene, hytte til overnatninger
På trods af de lange afstande kunne man kommunikere med hinanden. Med kohorn
eller birkebarkhorn -et langt stykke udhulet træ, omviklet med birkebark - med et
tydeligt, fast signalsystem, som kunne lyde mange kilometer bort, advarede man mod
bjørn, ulve eller røvere. Man kunne sætte tekst på for at bedre kunne huske signalet,
f. eks. dette advarselssignal som findes i mange optegninger fra både Norge og
Sverige. Denne har jeg lært ved Skinnskattebergs Folkhögskola:
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Tolv mænd i skoven betød, at der var bjørn i området. En omskrivning eftersom man
var overtroisk og ikke talte direkte om ”det onde”, for så ville det dukke op. (”Hin
håle” for satan, ”gråben” for ulv osv.). Det kunne dog også betyde, at der var
stimænd i området. Der findes en fortælling om en vallkulla, som blev taget af
stimænd, men bad for sit liv om at få lov til at leve en time mere. Da blæste hun i sit
horn, og hjælp kom fra gården.
Hvis et dyr blev væk, havde man også signaler. Forløbet kunne være, at først blæstes
ét signal for at påkalde opmærksomheden, derefter ét signal, som fortalte, om det var
en ko, en ged eller et får. Når det forsvundne dyr var hjemme igen, sendtes yderligere
et signal.
Var man tæt på hinanden, sang man. Her er et eksempel fra Dalälven i mellemste
Sverige:

Ur Forslund, Med Dalälven, del ll:3, s 34

En dokumentarfilm fra Sveriges Television fra tresserne indledes med ordene:
”I begyndelsen var råbet, og råbet var musik” og råbet: kula/kauking ['köukiŋ] er nok
det, der er mest kendt fra sætermusikken i dag.
Når man kulade/kaukade havde man sit eget personlige signal, så de andre vidste
hvor man var, og at man havde det godt. For at stemmen skal bære langt, lægger man
den i et højt toneleje, og luftstrømmen mod stemmelæberne er meget stærk.
Tonedannelsen sker langt fremme i mundhulen, så tonen rettes fremad og bliver
”smal”, tæt og skarp, som en pilespids, og helt uden vibrato. Hyrdekaldet ligger dels i
dette høje toneleje, dels i lavt taleleje og indeholder også lave råbsekvenser og lyde,
der efterligner dyrenes egne lyde. På de høje toner bruger man lyd og fraser som hydidid-a, med rig ornamentering, melismer (mange toner per stavelse), og hver frase er
oftest faldende. Herunder et eksempel på et stykke af et gedekald. Selv om man ikke
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kan læse noder, kan man måske se, at toneantallet er stort. Der er mere end ni toner
mellem den højeste og den laveste i dette eksempel, men der findes eksempler hvor
der er endnu større afstand mellem den højeste tone og den laveste.

Lockrop på geder. Ur Runa 1849, s. 43

I slutningen af 1800-tallet, hvor nationalromantikken blomstrede, kom sætermusikken helt ind i salonerne, med vallvisor, hyrdesange, der beskrev livet ude på sæteren.
Mange af dem var nykomponerede, men med den særlige tone og atmosfære, som er
så typisk for musikken, med sine skæve toner og broderende melismer (mange toner
på én stavelse).
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er just denne gamle sangtradition, som
ligger til grund for, hvordan den svenske folkemusik lyder i dag. Ud fra den toneskala, der ligger i kohornet, birkebarkhornet eller seljefløjten, instrummenter, der kan
spilles på uden fingerhuller, hvor luftstrømmens styrke afgør tonehøjden, gennem
sangen og over til de i dag traditionelle spillemandsinstrumenter.
I dag bliver kaukning ofte brugt i forbindelser med højtideligheder, f eks kom den
svenske folkesanger Lena Villemark til Roskilde i forbindelse med at vikingeskibet
Havhingsten kom tilbage fra sin sejlads fra Dublin i 2008. Det varmede jo i hjertet på
en svensker som mig. Man kan gå til kursus og lære at kula og det er den eneste
vokaltradition som man kan blive rikspelman i, en slags offentlig blåstempling på, at
man kan sit instrument. Kohorn er den andre genre du kan blive spillemand i af den
rigtig gamle traditionelle musik.
Kilder: Med rösten som instrument, Ingrid Åkesson
Om fäbodarnas musik, Anna Johansson
Locklåten och polskan, SVT arkiv
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Kveding - norsk folkelig sangstil.
Af Nanna-Beth Konglevoll
Begrebet «Kveding» er i Norge en betegnelse for det at synge traditionel norsk
folkemusik. Begrebet betegner både det at synge i den folkelige sangstil, men også en
syngestil med særlige såkaldte traditionskendetegn». Oprindeligt var det et begreb fra
øst-Norge, men nu bruges betegnelsen i hele landet.
Der skilles gerne mellem at kvede viser og stev, men synge folkelige salmer/religiøse
folketoner, men dette varierer fra sted til sted i landet.
Om sangstilen
Sangstilen og dens æstetik menes at bygge på nedarvede traditioner gennem flere
hundrede år, hvor den især er udviklet i visse distrikter i Norge, hvor traditionel sang
har levet indtil enten for nyligt, eller helt til nu, i levende tradition, f.eks. i Setesdal
og Telemark.
Kvedingstilen har en særlig stilfølelse, hvor den bygger på sin egen æstetik og
regelværk. Man kan pege på karakteristiske træk som kendetegner folkelig sangstil i
sin almindelighed, men der findes naturligvis både geografiske, samt individuelle
forskelle.
Teksten er viktig, man skal få frem tekstens indhold! Teksten behandles nesten som i
naturlig tale, den har en stor rytmisk frihed. Dvs at ordene prioriteres, og melodien
må bøje sig efter ordene, og ikke omvendt, som f.eks i salmesang, hvor ordene
tilpasses en fast melodi. Konsonanterne er ofte fremtrædende. Der synges f.eks.
bevidst på stemte konsonanter, så som m, n og ng-lyden. Dette er f.eks. modsat
klassisk sang, hvor man synger på vokalerne, og hvor konsonanterne kun er
”springbræt” til vokalerne.
Mange folkesangere synger (noget af repertoiret) på dialekt, og her bliver dialektens
særtræk gerne udnyttet til at give særlig klangfarve og karakter. Her er f.eks. tale om
at forstærke konsonanter, f.eks. rulle -r eller skarre- r, eller at synge på diftonger
(som er to vokaler efter hinanden, som f.eks. ”øy” eller ”au”). Nogle sangere kan
lide at bruge ældre udgaver af dialekter, som gerne forekommer mere ”saftig og
svulstig”. (Her kan det måske tilføjes at i Norge er det meget almindeligt at pop- og
visesangere synger på dialekt i udgangspunktet, når der synges på norsk, så dette med
at synge på dialekt er generelt meget almindeligt.)
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Melodien
Melodien er som sagt underlagt teksten. Ofte varieres melodien, når der er fraser som
ligner hinanden. Meget typisk for norsk (og svensk) folkelig sang er at melodien
udsmykkes. Musikteoretisk kaldes det at man bruger melismer, forslag, triller, trioler,
gennemgangstoner, drejetoner, glidetoner, glissando. På ikke-fagsprog kan man
måske tale om små toner og ”krøller” som dekorerer og udsmykker melodilinjen.
Klangideal
Der hersker ikke et bestemt klangideal som sådan; i princippet kan man ud fra
personlige preferencer vælge mellem at synge nasalt, med brysttone, hovedklang
eller såkaldt «presset halsklang». Mange har en lige tone uden vibrato, eller med kun
lidt vibrato. En del sangere bruger stemmens registerovergange bevidst, så man får
større forskel i klangen. -F.eks. ved at variere mellem hovedklang og brystklang.
Dette er igen modsat klassisk sang, hvor man søger at udviske skellet mellem
overgangene.
Rytmen: Det rytmiske element i den norske vokalmusik er både interessant og
karakteristisk. Mange af folketonerne har en rytmisk snert og nerve som er helt central for det musikalske udtryk. Rytmen er ofte fri og varieret, men en puls går
gennem musikken. Denne puls er ikke alltid metrisk jævn. Disse melodier er tit
nesten umulige at nodefæste. Man må lære melodierne på gehør og kende pulsen på
kroppen for at kunne udføre denne musikken rigtigt. Brug af rytmer varierer også
imellem de ulige vokale genrer. I religiøse folketoner er nok rytmen særlig fri og
svævende, sammenlignet med andre vokale genrer.
Kveding er solosang primært
Kveding har i Norge først og fremmest været solosang. Den individuelle og improviserede form, hvor der er stor frihed i rytmen, har været kvedingens styrke. Noget af
særpræget går tabt derfor når man synger sammen, og må indordne sig efter hinanden
og en fælles rytme og melodi. Små nuancer og rytmisk frihed bliver borte.
Geografiske forskelle
Man kan i Norge i dag tale om ulige geografiske sangtraditioner, fra distrikter hvor
sangen har levet længst i sammenhængende tradition. Her findes det musikalske
særtræk. Det kan handle om syngemåde, brug af ornamentik, tempo og tonalitet.
Derudover kommer den sproglige dialekt. I ældre tid kunne hver bygd have sin egen
musikalske tradition, ja t.o.m. slægter kunne have sine egne særtræk, syngemåde og
tonalitetsfølelse. Dette gælder naturligvis også instrumentalmusik.
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Ligesom geografiske forskelle findes, er der også naturligvis individuelle forskelle
fra udøver til udøver, som igen kan handle om måden man udsmykker melodien,
tempo og puls, tonalitetsfølelse, m.m.
Nyere sange omformes/formes ind i traditionen
Naturligvis er nyere sange kommet til efterhånden, i kvedingtraditionen, men det som
ofte sker er at nyere sange bliver omformet i tråd med den gamle nedarvede kvederstil. Det kaldes ”omsyngning”. Melodien bliver omformet, f.eks. ved at forandre rytmen, bryde lange toner op i kortere, brodere melodien, og også synge i den ældre
tonalitet, dvs. benytte toner som ligger lidt over eller under den almindelige stemning, som vi kommer ind på i det følgende.
Tonalitet
Tonalitet er et centralt træk ved norsk folkelig sang, og også i øvrigt forskellig
instrumentalmusik, især de ældre instrumenter som hardangerfele og langeleik.
Fordi tonaliteten er en anden end den vi møder normalt i dagens musik – det gælder
både popmusik og klassisk musik, og andre genrer. Tonaliteten i norsk folkemusik
bygger på en ældre tonalitet, som bl.a. sammenfalder med den såkaldte naturtonalitet.
Og man er i Norge indenfor udøvende folkemusikmiljøer meget bevidst om at holde
fast i denne ældre tonalitet i udøvelsen af folkemusik, ikke mindst indenfor sang.
Tidlig forskning i 18-1900-tallet, har forsøgt at placere tonesproget i ældre skandinavisk folkemusik, herunder religiøse folketoner, indenfor almindelig mol/dur tonalitet, og de gamle kirketonarter. Forskerne mente at når folket sang ”mærkeligt”
var det fordi de var så umusikalsk at de ikke har kunnet skelne mellem dur og mol,
og falske toner. Senere forskning, derimod, beskriver et tonesprog som er helt sit helt
eget. Dette gælder både i instrumenter og sang. Og hvor de falske toner faktisk ikke
er falske, men derimod toner som hører til en ældre og anden tonalitet. Denne tonalitet har sit udgangspunkt i den såkaldte ”naturtoneskala”.
Naturtoneskalaen
Naturtoneskalaen er en skalatype som findes i naturen som en slags akustiske naturlov, så at sige. Man finder dens toner i gamle naturinstrumenter, såsom f.eks. lur og
pilfløjte. Skalaen sammenfalder også med den såkaldte ”overtoneskala”, som Pythagoras opdagede allerede for over 2000 år siden. Skalaen har lidt andre trinintervaller
end vores almindelige såkaldte ”tempererede» skala, som jo er en konstrueret skala
fra 1700 tallet, som blev konstrueret for at man skulle kunne spille i alle tonearter på
et klaver, uden at det lød alt for falsk. Så nogle af tonerne i naturtoneskalaen lyder
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falske i vore ører, fordi de f.eks. befinder sig midt imellem to toner, eller også lige
lidt over eller under en given tone. Man taler dermed om kvarttoner, eller ”blå toner”.
Man finder også denne tonalitet i andre lande og kulturområder, og disses musik. Her
kan f.eks. nævnes indisk og arabisk musik, men også mange andre ikke-vestlige kulturer.
Naturtonaliteten har i Norge enkelte steder fået lov at leve relativt upåvirket meget
længe, f.eks. i afsidesliggende dale hvor man først sent, f.eks. efter 1950, fik orgel i
kirken. Sådanne steder har man forholdt sig til andre instrumenter, som f.eks. langeleik og hardingfele, som er instrumenter som har naturtonalitet. Dette er også gerne
steder hvor sang-traditionerne har stået stærkt. De geografiske forhold i Norge, med
høje fjelde og dybe dale, hvor man har været ret isoleret i små samfund indtil i nyere
tid, har i det hele taget nok spillet en stor rolle i at forskellige folkemusikalske sang
og musiktraditioner har fået udviklet sig relativt upåvirket af moderne musik, indtil
nyere tid, og udviklet sig til stærke og livskraftige traditioner. -Traditioner man i dag
er stolte af, bevidste om, og som man værner om og dyrker, ofte med god støtte fra
staten.
Det er i Norge blevet almindeligt at forholde sig til den ældre tonalitet når man
dyrker folkemusik, især på højt niveau. Men det varierer fra distrikt til distrikt og fra
sanger til sanger. Nogle sangere og musikere kan f.eks. mene at rigtig folkemusik
skal forholde sig til den ældre tonalitet, ellers er udtrykket for moderne og uautentisk. Dermed ligger der en vis konservativitet og fastfrysning af det folkemusikalske udtryk i Norge, selvom traditionel sang og spil ofte indgår i musikalske
fusioner med andre stilarter. Og dette – at professionelle kvedere laver samarbejdsprojekter med andre musikalske kunstnere indenfor andre genrer, som f.eks. jazz eller klassisk, har nok gjort
sit til at kveding i Norge er relativt populært og
højtskattet, selvom der synges på en måde som kan
synes både arkaisk og kunstigt. Her er det interessant,
synes jeg, at traditionel sang ikke så ofte fusionerer med
middelaldermusik, (som er lidt typisk i Danmark) men
mere med f.eks. jazz eller også mere klassisk udtryk, og
dèt ofte på et højt kvalitativt niveau. -Som helt klart er
med til at løfte kvedingens prestige som kunstart.

Fra Landskappleiken, som er et stort årligt stevne og konkurrence i Norge
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Hyrderåb, hyrdesange og råbmelodier
Fra Leif Varmark, Balladeskolen, samt fra Råb 2016, upubliceret hæfte
Hyrderåb er en udbredt og karakteristisk syngestil, som ligger bag en masse ballademelodier. Det er oprindeligt et flere tusind år gammelt arbejdsredskab, som findes i
mangfoldige udgaver rundt omkring i verden.
Thorkild Knudsen skriver (i Seks Indgange til Balladen, bind II, side 43): »Råbets ide
er fald fra råberens høje eller højeste tone og til den råbendes lavere eller laveste
hviletoner: Spænding - afspænding. Råbets ide og virkning er kendt fra urgammel tid.
Råbet er et nødvendigt redskab, måske menneskets første.
Det tetrakordale råb. Udbredt i hele det indo-europæiske område: Fra den høje
råbetone og til en foreløbig hviletone en kvart, eller fire toner, lavere - et naturtoneforhold. Og til en endelig hviletone endnu en tone lavere - kvinten, eller fem
toner, lavere. Endnu et naturtoneforhold (Råb 1).

•

Det pentatone råb. Falder ligeledes fra råbetone til hviletone som ide, men følger
femtoneskalaen og har flere svævende toneafstande, blå toner (Råb 2).
Signalet. Går fra en klar grundtone og opad langs over(natur)tonerækken, med en lidt
stor kvart og en ret lav septim (Råb 3).«

•

Råbet, eller de forskellige råb, har forskellige funktioner. Der er råb, der bringer
meddelelser til andre mennesker, f.eks. andre hyrder i skoven, på heden eller på
fjeldet. Det kan dreje sig om dyr, der er blevet væk, eller omvendt, som er blevet
fundet, og det kan være advarsler om rovdyr, ulve, bjørne etc. Det kan også blot være
til hygge, kalde til sammenkomst eller af ren og skær musikalsk lyst.
Der er råb til køer, der er råb til geder, og der er råb til får. Der er råb til om morgenen, når man går ud med dyrene, til midt på dagen, hvis flokken skal holdes samlet, og
andre råb for at kalde flokken sammen, og der er råb til aftenbrug, til samling og
hjemdrift.
Og endelig er der særlige råb, ofte suppleret med horn og »lur«, som kan skræmme
rovdyr bort med diverse forfærdelige skrat og lyde.
Ofte er der tekst til både råb og hornsignaler, og da folk kender alle disse tekster, så
ved man, hvad signalerne betyder - hornet snakker: »Hun blæste, at den plettede ko
var blevet borte« eller »Ulven kommer, ulven kommer.« Man kommer uvægerligt her
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til at tænke på indianernes røgsignaler, og en svensk bog om hyrderåbet fra
begyndelsen af 1900-tallet har da også undertitlen: Den folkelige telegraf.
Eksempler på optegnelser:
Fra Nordsjælland:
Kom hid lille Hjelme 1809
© Leif Varmark, Balladeskolen, 2016. Efter Bolette Morgenstjerne, som har sine
sange fra en kone på nogle og halvfems år, Frederiksborg (Hillerød), 1809. Optegnet af C. Steenbloch, Frederiksborg.

Kom hid lille Hjelme kom hid da kom
Kom hid lille Hjelme kom hid da kom
(Koen: Muu! Muu!)

lej-di-da-di di-da-dej osv. el.lign.
lej-di-di-da-dej-di-di-da osv. el.lign.

Bolette Morgenstjerne
Uddrag af brev af 26.6.1813 fra adjunkt, senere professor, C. Steenbloch, Frederiksborg, til R. Nyerup, København. Citeret efter NRb V side XIII.
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De ønskede at vide, hvorfra jeg havde de Kjæmpevisemelodier, jeg for et Par Aar
siden tilsendte Dem: Naar jeg undtager tvende... saa ere alle de øvrige mig
foresjungne af Frøken B. M., der enthusiastisk interesserer sig for Nordens gamle
Poesie, men hvis fulde Navn jeg her ikke tør nævne. Hun har igjen lært dem af en
Kone paa nogle og halvfemsindstyve Aar, der endnu lever i Frederiksborg, og hvis
Stemme for faae Aar siden var meget klar og tydelig. Denne Kone forsikrer, at hun
allerede i sin barndom har hørt disse melodier, og desuden langt flere, som hun igjen
har glemt; hvoraf man maaske kunde slutte, at de i det mindste matte være henved
hundrede Aar gamle.
Fra Jylland:
Lille Vorherre klar op i sky 1868
© Leif Varmark, Balladeskolen, 2016. Efter Sidsel Jensdatter, Gjellerup, 1868. Optegnet af Evald Tang Kristensen.

Lille Vorherr'
klar op i sky
la regn' i Thy
gør Tarvær her
som vi arme Hjorrer ska bow aa vær

Lille Vorherre
klar op i Sky
lad regne i Thy
gør tørvejr her
hvor vi arme hyrder skal bo og være

Fra Bornholm:
Bornholmer-råbet 1909
© Leif Varmark, Balladeskolen, 2016. Melodi: Leif Varmark, personlig version efter
a) A. Kofod, Rutsker, b) H. M. P. Johansen, Svaneke, c) H. M. P. Johansen, Svaneke
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og d) Lars Peter Sommer, Østermarie. Alle før 1909. Trykt i H. Johansen: »Viser i
Bornholms Mundart«, Rønne, 1911.

Kommentar til a):
Hyrdernes Sang, naar Kvæget mod Aften skulde samles og drives hjem til Gaarden.
(Høres ikke i vor Tid)
Kommentar til d):
I Stedet for »Hâ driv jemm te moer å få fåramilk å grød« kunde man undertiden høre:
»Hâ driv jemm te fâr å få kjyramajjastrøj!« (Kjyramajja: en Slags Pisk, strøj: Prygl)
Endelig begyndte vogterdrengene at jodle
(Fra Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren, bind I, side 61-62
»De sidste timer var altid lange - Solen blev så langsom i det. Og tiden hade heller
intet indhold, Pelle selv var træt, og aftenstilheden lae sig dæmpende i vejen for
stærke ytringer. Men nu kørte de ud til malkning deroppe, og kvæget begyndte at
græsse sig op efter den kant af engen, der vendte mod gården; så stundede det.
Og endelig begyndte vogterdrengene at jodle ovre ved nabogårdene, først én, så faldt
der flere ind:
Å driv hjem, å-hå, å-å-hå!
Å-hå-, å-hå!
Å-hå-, å-hå!
Å driv hjem, å-å-hå!
å-hå!
Fra alle sider dirrede den bløde sang over det faldende land; som en lykkelig gråd løb
den ud i luftens begyndende tindren, og Pelles kvæg blev så langstrakt i sine bevægelser. Men endnu turde han ikke drive hjem; der vankede knubs af forvalteren eller
eleven, om han kom for tidligt.
Han stod øverst ved engen og gennede for hodet af sine stundende kreaturer. Og da de
sidste toner af hjemdriftssangen var døet helt hen, stemte han selv i og trådte til side.
Kreaturerne løb med en egen kort trippen og fremstrakte hoder; græssets skygger lå i
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lange fine striber hen over jorden; dyrenes skygger var uendelige. Nu og da brølede
kalvene og slog over i galop. De længtes - og Pelle længtes«.
Leif Varmark 2018

Fra Viser på valse 1-5 1907-1947
Hvis man vil høre et autentisk råb, kan man finde det i dansk Folkemindesamlings
udgivelse af »Viser på Valse« fra 2014. Optagelserne stammer fra Dansk Folkemindesamlings enestående samling af lydoptagelser, der er indspillet på fonograf i
årene fra 1907 til 1947 og indeholder 400 historiske fonografoptagelser af traditionel
sang og spillemandsmusik, lydrestaureret og vedlagt kommentarhæfter ved Svend
Nielsen. Udgaven er en kassetten, der indeholder 5 CD’er med tilhørende kommentarhæfter. Her kan man på CD 3 nr. 24 finde et råb, indsunget i Ilved, Hvejsel i 1914
af Jens Søballe, der har yderligere 15 viser med.
(Kan findes på nettet under Forlaget Kragen og høres på Apple Music Preview).
Udgivelsen Viser på valse 1 - 5 kan købes på Broby Gamle Skole.
Fra Jylland:
Laria laria Wolle 1914

Jens Søballe
Jens Søballe var gårdejer og træskomager. Han er født den 20. februar 1845 i Hvejsel
sogn som søn af gårdejer Anders Pedersen Søballe og Maren Jacobsen. Han voksede
op på gården Lyngkro i Salten i Them sogn og førte gården videre indtil 1899, hvor
han flyttede til Ilved Mark.
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Jens Søballe har i begyndelsen af 1880’erne indleveret 23
viser til Evald Tang Kristensen som medlem af Skattegraverselskabet. Hakon Grüner-Nielsen har tilsyneladende
kun besøgt ham denne ene gang i 1914 og har ikke optegnet
viser efter ham. I 1922 besøgtes han af Evald Tang Kristensen
og Percy Grainger.
Ovennævnte eksempler antyder råbets historiske forfald fra
karakteristisk syngestil til almindelig sang.
Inge D. Beck med tilladelse fra Svend Nielsen

Ballader og hyrderåb
Kursus i ballader og hyrderåb
med Elisabeth Groot
Til jer der ønsker at bruge jeres stemmes kraft,
lade jer påvirke og opsluge af historiers og toners medicin
og balladernes magiske univers.
Tid: Lørdag den 17. marts kl. 10-17.30
Pris: 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.
Der er frokost inkluderet i prisen. Mulighed for middag og balladesamvær om aftenen
Kurset er støttet af

Arrangør: Inge Daniels Beck tlf 2046 7812
Nærmere om kurset:
Ballader er historier der fortælles, mens man synger og danser. De fleste af dem er
meget gamle. Denne måde at synge og fortælle på er vokset ud af folkekulturen rundt
omkring i verden, og er en måde at være sammen med andre på. Sangene og dansene
har været brugt til at styrke fællesskabet, til at glædes 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.
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Temaer og begivenheder der finder sted igen og igen og har gjort det siden tidernes
morgen. Der er et kollektivt lag og et personligt lag i historierne og tonerne. Begge
dele er lige vigtig og relevant på de rette tidspunkter og steder. Balladerne kan
synges på mange forskellige måder. Som solosang, som fællessang, med stor kraft,
nænsom messen, til dans eller som sangballader. Dog er der en ting der er fælles for
dem alle: Det kræver at man står frem med det man synger, som den man er. Denne
lørdag med ballader vil vi åbne døren ind i sangens og historiernes verden og jeg vil
arbejde med den stemme som du har og som er din balladestemme. Vi arbejder med
stemmens kraft og dynamik, kroppen og stemmen og vi vil i det omfang stemmerne
kan holde til det, prøve nogle af de hyrderåb der er fra Danmark og Sverige. Du skal
ikke have nogle forudsætninger for eller forkundskab til ballader. Man kan deltage
hvis man har sunget i mange år og hvis man aldrig har hørt om ballader før. Jeg arbejder individuelt med sangene og jeg tager fat der hvor du er og med de forudsætninger du har. Du kan gå ind og kigge på min hjemmeside www.nordiskkraft.dk Der
har jeg skrevet lidt mere om det hele. Du er også velkommen til at kontakte mig på
mail elisabeth@nordenfra.dk eller på mobil 26203119
Praktiske oplysninger
Tid: Lørdag den 17. marts kl. 10-17.30
Pris: 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.
Der er frokost inkluderet i prisen.
Du har mulighed for at tilmelde dig aftensmad og være med til en uforpligtende hyggelig balladeaften, hvor de, der har lyst, kan lege videre med eftermiddagens balladestof eller noget andet, der melder sig.
Vi er fælles om det praktiske arbejde såsom tilberedning af maden og rengøringen.
Tilmelding senest søndag d. 26. februar til Inge Daniels Beck på idb@post6.tele.dk
eller telefon 2046 7812.
Beløbet bedes samtidig indsat på Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skoles konto:
reg.nr. 1551 konto nr. 2400499. NB: HUSK at anføre Hyrderåb og deltagernavne på
betalingen.
Der er mulighed for overnatning fra lørdag til søndag på skolens sovesale. Der er
enkelte senge og ellers madrasser på gulvet. Medbring sengetøj. Sover du i sovepose,
skal du medbringe et lagen til at beskytte madrassen. Overnatning inkl. morgenmad
koster 100 kr. Kommer du langvejs fra og har brug for overnatning fredag til lørdag,
så kontakt mig. På Broby Gamle Skoles hjemmeside www.bgsbroby.dk kan du læse
kørselsvejledninger.
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Thybal
En dag med Thymusik og -dans
Lørdag den 14. april 2018 kl. 14-23
efter Karl Skaarup - med
Kristian Bugge, violin
Kenneth Krak, harmonika
Malene Daniels Beck, klaver
Anders Christensen, dans
Program:
14-16 Musikalsk samvær, fortælling, film
16-18 Danse- og spilleværksted
18.30 Middag
20-23 Bal
Priser:
Eftermiddagen 100 kr. med kaffe, 80 kr. for medlemmer f Folkekulturværkstedet,
Middagen 60 kr.
Ballet 100 kr., 80 kr. for medlemmer af Folkekulturværkstedet
I samarbejde med Folkemusikhusringen og støttet af
Nærmere om dagen:
Dagen skal tilegnes den navnkundige og for få år
siden afdøde spillemand Karl Skaarup fra Thy,
der var eksponenten for den specielle spillemåde
og den særlige melodi- og dansetradition fra
dette område, som har været levende helt op til
nutiden. De tre medvirkende musikere har kendt
ham og hans musik indgående og spillet meget
sammen med ham.
Karl Skaarup var født i Koldby i Thy i 1924.
Hans mor var meget musikalsk, hun sang og
spillede til bal på zither og mundharpe. Hun sang
de gamle melodier for ham, og allerede som
fireårig spillede han til bal på en enradet harmonika. Han blev hentet på cykel og sad bag på
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cyklen med den lille harmonika i cykelkurven. Som stor dreng spillede han sammen
med den legendariske spillemand Viggo Post, og af ham lærte han sit store repertoire
af Thymusik og Thydanse og spillestilen med triller og fingerløb, og i samme periode
spillede han med Kristian ’Balle’ Larsen. I seks år spillede han tidens populære
musik, tango, foxtrot og vals med pianisten Niels Bjerregaard på restaurant Markedshallen i Thisted; i 1942 stiftedes Skaarups trio med Tage Østergaard på violin og
Marius Andersen på trommer, og de spillede sammen i 11 år. I 18 år spillede han til
gammeldans i Thisted, mest med Aage Ryming på trommer, men i starten sammen
med Kristian Balle og Nicolai Dahlgaard. I de følgende år spillede Karl, mest alene,
til egnens fester, høstgilder, juletræ, fastelavn, fødselsdage, bryllupper og folkedans,
men fra begyndelsen af 1980’erne har der været gammeldans på Snedsted kro ca. 6
gange årligt, hvor han spillede med Viggo Gade, dennes bror Kristian Balle og Agnethe Thomsen, og senere med Jack Jacobsen og Gitte Thofte og Karls søn. Karls
musik blev kendt, og han spillede i folkemusikhuse til Thybal, til festivaler og spillemandsstævner og folkedans. Han var altid rede til at lære fra sig ved seminarer og til
de unge fra folkemusikkonservatoriet, og han har spillet med unge musikere i forskellige konstellationer. Her kan nævnes Skaarups Trio med Jack Jacobsen og Gitte
Thofte, Jesper Bering og Skaarup Four med Kenneth Krak, Esben Wolf og Malene
Daniels Beck, som han rejste til festival på Orkneyøerne med, og i 10 år duo med
Kristian Bugge.
Det er Thymusikken, vi ”Københavnersnuder” kender ham mest for, efter at han i
begyndelsen af 80'erne var blevet opsøgt af Anders Christensen, Svend Nielsen og
Sven Ottosen, der har dokumenteret hans musik og dansene. I 'Snedsted Gamle
Danse' kunne man komme og danse de gamle turdanse sammen med de traditionelle
dansere. På døren i hans hjem i Koldby stod der ”Karl Skaarup, Musiker”. Her havde
han sit hjem med Lily, og her var man altid velkommen,
Karl Skaarup var bærer af en 150-årig tradition, som han stadig fornyede. Hans musik
rummer også generationers populærmusik. Men hvad han end spillede, og hvor han
end spillede, til fest, til bal eller til julegudstjeneste i kirken, så var hans spillestil
højst personlig. Han spillede ornamenteret og temperamentsfuldt, og han spillede sine
melodier forskelligt fra gang til gang. ”Musik er følelser” sagde Karl Skaarup, og om
de improvisationer, triller og fingerløb, som han smykkede sin musik med, sagde han:
”For mig er det ligesom salt og peber, krydderier til maden. Ligesådan er det i musikken. Der skal lidt krydderier med, ellers er det uinteressant og uvedkommende”.
Man kunne her i Snedsted og også siden til de mange baller og sammenkomster
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mærke, hvordan hans spil svingede med danserne og markerede den ‘ned i gulvet
fornemmelse’ i dansemåden, der er karakteristisk for Thydansen. Og man kunne
opleve, hvor opmærksom han var på dem, han var sammen med, både som musiker
og som menneske.
Han blev hædret fra flere sider gennem de sidste år. I 1998 fik han en hædersgave fra
fonden Folk og forskere. I 2009 modtog han ved Danish Music Awards/Folk festen i
Tønder årets formidlingspris, og i 2012 var der premiere på Jørgen Vestergaards film
”Spillemanden, en film om Karl Skaarup”; samme år fik han Grethe og Jørgen P.
Bonnerups Fonds store pris. I 2008 fejredes hans 80-års spillemandsjubilæum med
koncert i Vestervig kirke og stor fest på Snedsted Kro. I foråret 2013 skulle han ved
Danmarks Rigsspillemænds gallaforestilling være blevet tildelt en hædersbevisning.
Nu er Karl Skaarup efter sin død i 2013 en legende i dansk spillemandsmusik. Han
har formået at inspirere og formidle sin musik videre til generationer af unge og ældre spillefolk Han har givet utrolig mange en unik danseoplevelse. Han kunne som
nogen fastholde og forny den ældgamle traditionsmusik fra Thy, som er bevaret i
direkte, ubrudt linje fra de gamle spillemænd.
Musikerne
Kristian Bugge har spillet med Karl
Skaarup helt fra sin konservatorietid
og har spillet til dans og koncert
med ham i over 10 år indtil hans
død.
Kenneth Krak har i gruppen Skaarup
Four med Esben Wolf, Malene og
Karl selv deltaget i Karl Skaarups
rejse til festival på Orkneyøerne og
senere spillet med Malene og
Kristian.

Foto Poul Møller Køge Spillemandsforening 2015

Malene Daniels Beck har kendt Thymusikken helt fra sin barndom og har spillet med
den anden kendte Thyspillemand Viggo Gade og med Karl i blandt andet Skaarup
Four.
Anders Christensen har som folkeminde- og danseforsker udført indsamling og dokumentation af den traditionelle dans og instrumentalmusik i Thy igennem mange år.
29

Programmet
Ved musikalsk samvær skal vi skal se lidt af portrætfilmen Spillemanden om Karl
Skaarup af Jørgen Vestergaard, fra 2012, og også måske et par klip fra DR2 om hans
udenlandsrejse til Orkney Folk Festival, som han foretog i 2004 i selskab med gruppen Skaarup Four.
Vi skal også høre beretninger fra samværet med Karl Skaarup og eksempler på hans
særlige spillestil, og noget om den særlige karakter af musikken og dansene fra Thy.
I spilleworkshoppen vil musikerne undervise i et par karakteristiske stykker
Thymusik, og i danseværkstedet vil Anders Christensen introducere eller genopfriske nogle af de specielle dansemåder og mønstre i Thydansene, hvilket skulle
medvirke til at gøre det efterfølgende bal til en særlig god oplevelse.

Åbent Folkemusikhus
Søndag den 11. marts kl. 14-17.
Bestyrelsen indbyder til musikalsk samvær med medvirken af
alle tilstedeværende, der har lyst til at byde ind med
sang, musik, historier og alt, hvad man har på hjerte.
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Æ Tinuser
Tinus brødrene blev født på landejendommen i Vester Vrøgum som sønner af Petra
og Andreas Mettinus Nielsen, kaldet Tinus, som var husmand, mælkekusk og spillemand. Der var ti børn, fire piger og seks drenge. Faderen Mettinus ville som ung
spille musik, men måtte ikke for sin far. Der var for meget druk i musikerkredse; på
det tidspunkt var der en spillemand i Børsmose, som spillede på gårdene i storstuen.
Det skete, at han ikke mødte op, og de fandt ham fordrukken i vejgrøften, har Hans
Tinus fortalt.
Mettinus købte selv en violin som 16-årig og han spillede hele livet sammen med
spillemænd fra Stausø, Nr. Nebel og Blåvandegnen. Det er blevet fortalt, at han var en
dygtig spillemand med et godt taw på at spille den gamle dansemusik, som han udelukkende spillede efter gehør.
De spillede til fester og baller fra Nymindegab til Blåvand, morgenmusik, og fulgte
brudeskaren til og fra kirke. Tonearterne var folkemusikkens tonearter G- og D-dur.
Martinus spillede sidste gang på Turisthotellet i Oksbøl to dage før sin død i 1949
som 72-årig.
Mettinus Nielsen ville gerne have, at alle børnene spillede musik, og det fik alle sønnerne lært så godt, at Petra og Mettinus Nielsen blev vækket på deres
sølvbryllupsmorgen ved, at deres seks sønner blæste ”Det er så yndigt at følges ad” på
tre trompeter, en basun, et horn og en tuba. Og selv dengang var det en så sjælden
begivenhed, at billedet vandrede Europa rundt i dags-og ugepressen.
Men det blev de tre brødre, som førte musikken videre. I Sydvestjylland blev Tinussønnerne et begreb, og for brødrene Hans, Ejnar og Karl kom musikken til at fylde
meget i deres tilværelse. Der gik bud efter trioen til fester i forsamlingshuse, i kroer
eller i gårdenes største stue. Deres
spilleområde strakte sig fra Døstrup i
Sønderjylland til Ørnhøj i Nordvestjylland. Ét år var de ude at spille 307
aftner.
Hans Nielsen var nummer tre i
søskendeflokken. Hans fik eget landbrug, men måtte siden afhænde det og
tjente som daglejer ved siden af musik31

ken. Han spillede første gang som 13-årig sammen med sin far og kunne i 1989 fejre
70-års jubilæum som spillemand. De første år cyklede han sammen med faderen og
andre lokale musikere til smågilder, og senere spillede han med brødrene. Et job
startede gerne kl. fem om eftermiddagen, hvor gæsterne blev modtaget med musik;
derpå spillede de tre-fire timers underholdningsmusik under spisning og til dans til
langt ud på natten. Næste morgen skulle han igen op og på dagleje. Udover at spille
violin kunne han også blæse trompet, hvilket han brugte når gæsterne ankom til en
fest, ved morgenmusik til sølv- eller guldbryllupper samt ved sportsfester. Deres
repertoire spændte over farens traditionelle melodier, marcher, operettemelodier, til
tidens populære schlagere.
Karl Nielsen var medhjælper på trælasten og musiker. Han begyndte med at spille på
blikfløjte, men omkring 1930 købte han et klaver, og i mange år bar brødrene selv
klaveret til og fra toget, når de skulle ud at spille. Karl havde en særlig evne til at akkompagnere med melodispil, modstemmer og akkordspil. Om vinteren har han spillet
til damegymnastik og til folkedans.
Ejnar Nielsen kom som ung i lære som smed og har skoet tusindvis af heste. Det gik
ud over hænder og ryg, og derfor blev han frisør og ejendomshandler. Det blev i hans
ungdom moderne at have tromme i danseorkestrene, og han anskaffede sig derfor mod
forældrenes ønske et trommesæt. Han øvede sig som barn på faderens tenorhorn og
købte så en ventilbasun, som han senere udskiftede med en trækbasun, og den spillede
han med i det meste af sin tid som musiker.
Tinus brødrene spillede fra 1930 til omkring 1968. Det officielle navn var Ejnar
Nielsens orkester, men de blev kaldt Æ Tinuser.
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De spillede med skiftende musikere, på trompet, harmonika, på klaver, og evt. en
sangerinde. Hele Vestkysten fra Tarm til Esbjerg og fra Ølgod til Blåvand var deres
hjemmebane. De var efterspurgte som musikere til bal og fester og kunne sammensætte en bal- og festaften med stor variation i danse og blandede tidens musik
med gammeldans. Var der annonceret med bal til jazz eller rockorkestre, og pigerne
ville med, sagde far og mor nej, men hvis Æ Tinuser spillede, så blev det et ja.
Musik til en fest begyndte med, at de spillede gæsterne ind fra kirken til forsamlingshuset, dernæst musik 3-4 timer under spisningen og til dans til langt ud på
natten.
I midten af 1960’erne begyndte nedtrapningen. Men samtidig kom den nye folkemusikbølge til at betyde, at der blev sendt bud efter brødrene til at spille den traditionelle musik i folkemusikhuse og -foreninger, på sociale institutioner, folkemusikfestivaler og til gammeldansballer; Dansk Folkemindesamling og Folkemusikhuset i
Hogager lavede optagelser, DR radioudsendelser, og Jørgen Vestergaard og Lennart
Steen film. De unge spillemænd og -koner flokkedes om dem for at lære taw’et, tempoet, danseforløbet og historierne, og deres indflydelse på denne generation af
spillemænd er betydelig. MEN Hans mente det ikke – ”De får aldrig lært at spille-”. ..
De tre Tinusbrødre og især Hans har gjort et stort indtryk på os, der har været så heldige at have danset til deres musik, og han har spillet en vigtig rolle for dem, der har
kendt og lært af ham. Carl Erik Lundgaard skriver i sin nekrolog i bladet Folkemusik i
Danmark 1995 følgende:
“Musikken hang helt sammen med hans tradition og hans personlighed, som det
gælder enhver markant spillemand. Stærk, præget af stor ro, faste rammer og fyldt
med overraskelser på samme tid. Den skønhed, som den rene stil og bevidstheden om
den kan skabe, var en stadig del af Hans’ musik. Hans havde vel nok fuld klarhed over
alle disse virkemidler, så et bal bygget op af ham i spidsen for brødrene kunne udvikle
sig til en utrolig stærk og smuk oplevelse. Her behøves ikke nogle tilsætningsstoffer
for at komme ind i det bevidsthedsudvidende område.
Når man har mødt en person som Hans Tinus Nielsen kommer man aldrig over det,
man bliver en anden. For mig har det været et privilegium at kunne lære Hans at
kende. Det har påvirket mig markant i mit arbejde som spillemand. Jeg ved, at mange
vil kunne sige det samme. Hans betydning for dansk folkemusik er stor, meget større
end det var, er, og vil blive erkendt. Vi har mistet en af de virkelig store, men Hans vil
leve videre som en del af det fundament vi andre kan få, hvis vi vil have det.”
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Fra Lene Halskov : Hans Tinus-beretninger og melodier. 1989
Hans:
Æ kvinder de skulle med
der var ingen kære mor
til den forkerte side
du kan tro de kunne danse
og de skulle med
for ellers æ mænd - de ville bare løfte dem op
det var sgu karlfolk
det vil jeg garantere dig for.
Deromme som nu i Blåvand
når den nu spillede noget af det her
sådan en lille hurtig polka
-dem spillede vi nu mange af derommeså dansede de jo udelukkende avet om
til den forkerte side
og det var sommetider det gik stærkt
og så sommetider når vi holdt op og spille
så blev de bare ved og synge og danse
så kunne vi begynde på en anden en
og de fortsatte
sådan kunne de tage en fire-fem stykker ud i én køre - du
Ja
det var karlfolk.
det kommer aldrig igen
det vil jeg bande hårdt på
og jeg er sgu ræd for te der heller ingen spillemænd kommer igen
af den slags
det er jeg ræd for.

Kilder: Anders Chr. N. Christensen: Vildspil og nodespil,2011, Lene Halskov Hansen: Hans Tinusberetninger og melodier, 1989 , Carl Erik Lundgaard Jensen: Nekrolog over Hans Tinus, Folkemusik i
Danmark 6, 1995.

Inge D. Beck med tilladelse fra Anders Christensen, Lene Halskov Hansen og Carl
Erik Lundgaard Jensen.
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I Æ Tinusers Fodspor og V. Poulsens Kapel
Lørdag den 6. oktober 2018 kl 14-23
En dag med musikalsk samvær og dobbeltbal
med
-

Lene Halskov Hansen, violin
Jes Kroman, violin
Anders Ringgaard, basun, trommer
Malene Daniels Beck, klaver

og
- Sonnich Lydom, toradet harmonika og mundharpe
- Jes Kroman, violin
- Malene Daniels Beck, klaver
samt
- Anders Christensen, dans
14-16

Musikalsk samvær, fortælling, film

16-17.30

Danse- og spilleværksted med hhv. Anders og Sonnich

18.00

Middag

19.30 - 21

Bal med I Æ Tinusers Fodspor

21.30 - 23

Bal med V. Poulsens Kapel

Priser
Eftermiddagen 100 kr. med kaffe, 80 kr. for medlemmer af Folkekulturværkstedet
Middagen 60 kr.
Ballet 100 kr., 80 kr. for medlemmer af Folkekulturværkstedet.
Gerne tilmelding aht. middag til Inge Daniels Beck 2046 7812
Tinusbrødrenes musiktradition udgjorde en markant epoke i vestjysk og dansk spillemandsmusik. I Æ Tinusers Fodspor spiller med Æ Tinusers originale besætning. Lene
Halskov Hansen har kendt og spillet med Hans Tinus og udgivet en bog om ham, Anders Ringgaard spiller trækbasun og stortromme og har efter erhvervelsen af Ejnar
Tinus’s gamle basun fundet den originale Tinuslyd, og de garvede musikere Jes Kro35

man og Malene Beck har begge kendt brødrene og spillet deres musik. Danseforskeren Anders Christensen vil opfriske de specielle danse fra brødrenes repertoire og
sammen med musikerne fortælle om traditionen.
Den anden halvdel af ballet spilles af trioen V. Poulsens Kapel. V. Poulsens Kapel
med den aktuelle besætning har udgangspunkt i to musikeres, ’brødrene’ Valdemars
(Jes) og Vagns (Sonnich) sammenspil helt tilbage fra 1976, hvor de i 1981 dannede
V. Poulsens kapel. De startede med at spille traditionel dansk musik, som de lærte
den fra alle deres forbilleder og venner som Evald Thomsen, Fløjte Niels, Alfred,
Hans Jørgen Christensen og mange flere. De har været til den første Shetlandsfestival, til sommerfestival i Quebèc og har et stort repertoire af og stor kærlighed til traditionel Shetlandsmusik, Cape Breton- og fransk-canadisk musik. I 2005 udvidede
de duoen med ’lillesøster’ Vera (Malene) og indspillede CD’en Fanden er løs. To
gange er de indstillet til Danish Music Awards, og begge brødrene er udnævnt til
rigsspillemænd. De har senere udgivet flere samlinger og spiller sammen med flere
andre nutidige musikere.
Anders Christensen er folkemindeforsker, især inden for traditionel dans og instrumentalmusik og også rigsspillemand. Han vil opfriske de specielle danse fra
brødrenes repertoire og sammen med musikerne fortælle om traditionen.

V. Poulsens Kapel:
Jes Kroman, Malene Daniels Beck, Sonnich Lydom

Lene Halskov Hansen
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Anders Chr. N. Christensen

Anders Ringgaard Andersen

Klezmerduo
Søndag den 28. oktober kl. 14-17
Kom og hør musik og fortælling om

Oktober 43 - Redningen af de danske jøder
Musikalsk dokumentarfortælling med Klezmerduo
I oktober 2018 er det 75 år siden, at en af de største vellykkede enkelt aktioner mod
Nazitysklands jødeforfølgelser fandt sted.
Det var her i Danmark under Anden Verdenskrig i oktober 1943. Mere end 7000
jøder på mindre end en måned blev bragt i sikkerhed i Sverige – sejlet over Øresund
i fiskerbåde og andre småskibe. Hvordan kunne det lade sig gøre?
I en ramme af livsbekræftende jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo historien
om danske jøder, der må flygte over hals og hoved og om nogle af de mange, der
satte livet på spil for at hjælpe.

Foto Franseska Mortensen

Pris 50 kr.
Det er rigtig glædeligt, at det er lykkedes Folkekulturværkstedet at få besøg af
Klezmerduo i oktober.
Klezmerduo regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik – klezmer.
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Igennem mere end 30 år har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde
og livsbekræftende univers, som de formidler med humor og smittende spilleglæde.
Fængende musik med rødder i Østeuropa, som rummer længsel og smerte og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen.
Koncerterne krydres med fortællinger. Kombineret med en fornem teknik og et sjælfuldt, sanseligt udtryk formår Klezmerduo at skabe intense, uforglemmelige
oplevelser, der taler til hjertet.
Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og i udlandet, hvor de har
optrådt i de fleste europæiske lande samt i Israel, USA, Argentina og på Cuba.
Klezmerduo har har vundet en førstepris på Verdensmusikfestivalen, DK samt
udgivet 4 CD`er, der har fået flere Folk-award nomineringer.
Artiklen om Klezmermusik bringes med tilladelse fra Ann-Mai-Britt Fjord.

MUSIK, LÆNGSEL OG LIVSLYST
En dag for mere end 10 år siden spillede
vi på gågaden i Hamborg. Go` stemning,
mange folk, penge i kassen og applaus da
vi runder sættet af med “Skæve Thorvald”. En mand kommer straks hen til os
og råber på begejstret bredt amerikansk:
“Hey you - that`s real klezmer!”
KLEZMER? - Det ord havde vi aldrig
hørt før, men han kunne fortælle os, at
klezmer er betegnelsen for den jødiske
folkemusiktradition, der var utrolig populær i Østeuropa frem til 2. Verdenskrig og
som siden slutningen af 70`erne har oplevet en revival især i USA og Tyskland.

som både er sørgmodig, længselsfuld,
næsten melankolsk - og samtidig
sprudlende vital og meget
livsbekræftende. Klezmermelodier
begyndte at snige sig ind i vores repertoire og med dem også interessen for den
jødiske kultur og tradition - og historien
bag musikken.

Af de 9 millioner jøder, der engang
levede i Polen, Baltikum, Ukraine,
Rusland og Rumænien er der i dag forsvindende få tilbage. Men det var i disse
egne, i byer som Warszawa, Lublin, Krakow, Vilnius, Lvov, Budapest og i de
tusinder af små jødiske landsbyer
Det var første gang vi hørte om
(shtetler) at musikken blomstrede fra midKLEZMER. Sidenhen mødte vi musikken
delalderen og et godt stykke ind i vort årpå bånd, plader og gennem andre muhundrede. Spillemændene - KLEZMOsikere. Og vi blev dybt fascineret af tonen,
RIM- vandrede af sted fra landsby til
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landsby med instrumenterne på ryggen. I
en beskrivelse af et klezmerorkester fra
1800 tallet er der en besætning på to violiner, en klarinet, en cello og en dulcimer
(et strengeinstrument som betjenes med
to træpinde). Derudover kunne der være
kontrabas, trommer og bækkener. Violinen var det centrale instrument, men
den blev efterhånden overhalet af klarinetten, der kan spille kraftigere, hvad der
var brug for til udendørs fester. Klarinetten har også en uforlignelig evne til at
kunne lægge sig tæt op ad den menneskelige stemme. Og den jødiske musiktradition er netop tæt forbundet med stemmen og sangen.
Ordet klezmer kommer fra det hebraiske
kli-zemer som betyder sanginstrument.
Efter den anden ødelæggelse af templet i
Jerusalem i år 70 e. Kr. besluttede
jøderne, som et udtryk for deres sorg, at
forbyde instrumental musik under
gudstjenesten. Kun i forbindelse med
bryllupper og den lystige Purimfest måtte
der spilles, derfor blev det musikalske
element i synagogen op gennem århundreder kantorens sang. Med sangen i
centrum blev melodien det vigtigste. Der
skabtes et væld af nye melodier, især af
chassiderne, som var tilhængere af den
ekstatisk-mystiske bevægelse chassidismen. Den opstod i Polen i 1700 tallet,
som en reaktion mod den ortodokse, alvorlige og meget belæste jødedom. En
gruppe entusiastiske mystikere omkring
rabbineren Baàl Shem-Tov begyndte at

udbrede den ide, at Gud ikke alene kunne
nås gennem bønner og granskning af Torah, men også gennem sang, dans og
glæde. Deres gudstjenester var fyldt med
sang, de dansede ofte, klappede i hænderne, bankede i bordet eller trampede i takt
til melodien. Sangene kunne være tekster
fra bibelen, som de satte melodi til. Af og
til hentede de inspiration til nye melodier
ved at gå ud på marken og lytte til fårehyrdernes fløjtespil. Men derudover dyrkede de “sangen uden ord”. De sang på
lyde som f.eks. oy boy, ya ba ba bam,
chiribim, day day. Om den form for sang
sagde chassiderne, at den gik direkte op
gennem himlens port, videre op til Guds
trone og lige ind i hans hjerte.
Kantorens sang og chassidernes melodier
udgjorde den religiøse jødiske musik,
som spillemændene tog til sig og omsatte
til instrumenter. Men derudover kunne de
spille alt, hvad folk gerne ville høre.
Deres repertoire omfattede egnens lokale
folkemusik og hvad der ellers var populært i tiden. Og de hentede også inspiration derfra, når de skabte nye numre.
Hvadenten klezmorim rejste i Ukraine,
Polen eller Balkanlandene, så satte
værtslandet sit tydelige præg på musikken. Senere kom også salonmusikken til,
ja, endog klassiske stykker gled ind i
repertoiret.
Den nulevende jødiske mesterklarinettist,
Giora Feidman, sagde engang på en Masterclass i Berlin, at for ham er klezmer
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ikke en bestemt slags musik, men en
måde at tolke musikken på, som er påvirket af den jødiske bøn og lyden af Shofarhornet, der varsler sabbattens komme.

slog over i festlige toner i det øjeblik
selve bryllupsceremonien var afsluttet.
Der var musik til brudens afsked med
veninderne, til den rituelle hårklipning,
ja, selv til at følge svigerforældrene hjem
Og netop evnen til at fortolke musikken,
med. Var det en særlig stor fest, supden havde spillemændene. De fleste af
plerede klezmorim sig ofte med nogle
dem kunne ikke læse noder, men de
violinspillende sigøjnere - et orkester
kunne spille og udtrykke musikkens
kunne komme helt op på 12-15 musikanvæsen. Og de var populære. Helt tilbage
ter. Hvad angår sigøjnerne havde de og
fra middelalderen er der beskrivelser af,
klezmorim et fint og meget inspirerende
hvordan de omvandrende klezmorim blev
samarbejde, hvad der tydeligt høres i
ansat som hofmusikanter hos hertuger og
musikken. De lånte fra hinanden og i dag
konger. De spillede for jøder såvel som
findes der mange melodier som både har
for kristne, til familiefester, folkefester,
en tekst på romani (sigøjnernes sprog) og
på værtshuse - ja, hvor der var brug for
jiddisch.
dem.
Siden middelalderen har jiddisch været
Frem for alt var klezmorim festmusikere
fællessproget for de østeuropæiske jøder.
og fest blev der, hvor de kom frem. Den
Grundstammen er gammeltysk, dvs. 80begivenhed, som er tættest forbundet med
85%, mens resten er en blanding af heklezmorim, må vel nok siges at være det
braisk og aramæisk og derudover ord og
jødiske bryllup. Det fortælles endda, at
vendinger fra “værtslandet”. Mens man i
mange bryllupper kom i stand, når
synagogen brugte hebraisk, så blev jidklezmorim var på egnen, for der kunne jo
disch det verdslige sprog, og dermed det
gå længe inden der igen dukkede
sprog, som sangene om dagligdagens
musikanter op. En bryllupsfest kunne
sorger og glæder voksede ud af. Sange,
vare op til en uge og der var musik stort
som afspejler livet i datidens små jødiske
set hele tiden. Først og fremmest
samfund, der for det meste bød på
dansemusik: sher, bulgar, khosidl, hora
kummerlige kår. Fattigdommen var stor
og hvad ellers de forskellige danseformer
og de mange pogromer, der aldrig synes
hedder - men mange handlinger foregik
at tage en ende, gjorde sorg og smerte
også til musikledsagelse. Hele brudenærværende. Men det er som om, at netop
følget skulle med musikerne i spidsen gå i
i mødet med smerten viser lysten til livet
optog hen til vielsen. Når brudeparret
sig allertydeligst. Måske handler sangen
stod sammen med rabbineren under balom, at der ikke er penge til husleje og
dakinen blev der spillet stille musik, som
mad, men den får modspil af melodien,
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som er let og glad - eller den får et humoristisk drej. At møde en gennemført
sentimental jiddisch sang hører til sjældenhederne, for det er ikke gennem
selvmedlidenhed, at kræfterne til
overlevelse hentes. Humoren sniger sig
ind mange steder, og ofte er det rabbineren, der må stå for skud. Nogle sange er
specifikt jødiske og handler f.eks. om
længslen efter Messias komme eller
forholder sig til de jødiske højtider og
shabatten, der hyldes og hilses velkommen. Men der er også et væld af
vuggeviser, børnesange, satiriske ballader, drikkeviser - og så selvfølgelig
sange om forelskelse og kærlighed i alle
afskygninger.
I slutningen af 1800 tallet begynder
masseemigrationen til Amerika og den
fortsætter et godt stykke ind i det 19’ende
århundrede. Sangene og musikken følger
med på rejsen over havet. Og mens
jøderne i Østeuropa synger om zionismen
og senere om livet og døden i ghettoer og
koncentrationslejre, så oplever musikken
en ganske anden udvikling “ in dos
goldene land”.
De små klezmerensembler blev snart
udvidet til store orkestre, og med grammofonen opstod der nye muligheder og et
helt nyt marked. De mange indvandre
ville gerne lytte til musikken hjemmefra
og i de glade tyvere blev der udgivet
mere end 700 klezmerplader. I det hele
taget var det en blomstringsperiode for

jiddisch kultur, med talrige jiddische teatre, aviser og bogudgivelser. Musikken
havde efterhånden fået en tydelig amerikansk accent, og de nye sange forholdt
sig til livet i storbyen, arbejdet på fabrikkerne, forventningerne - og savnet af alt
det, man havde forladt. Men den amerikanske klezmers storhedstid sluttede i
begyndelsen af trediverne, dels på grund
af depressionen, som bl.a. gjorde at
pladeselskaberne måtte skære meget ned
på deres udgivelser. Men også fordi
mange af de jødiske emigranter slap
trådene til det gamle land, fordi deres
største ønske var at assimilere, blive
amerikanere. Det betød for nogle musikere, at de pakkede instrumentet sammen og fandt andet arbejde, mens andre
fik jobs i de store danseorkestre, hvor
swing-jazzen holdt sit indtog. Her kunne
de jødiske musikere godt gøre sig
gældende, hvad navne som Artie Shaw
og Benny Goodman vidner om. Nogle af
sangene bliver oversat til engelsk og
kommer ind på populærrepertoiret, ofte
som en sjov hybrid af jiddisch og engelsk. Den mest kendte er vel nok ” Bay
Mir Bistu Sheyn”.
Klezmermusikken forsvandt fra scenen i
løbet af trediverne og der skulle gå et par
generationer før den igen blev aktuel. I
70`erne begyndte nogle unge amerikanske jøder at interessere sig for deres
kulturelle og musikalske rødder. De
gravede de gamle, støvede plader frem
fra kældre og loftskamre, lyttede num41

rene af og gik igang med at spille musikken. Nogle arbejdede med at komme så
tæt på den gamle tradition som muligt,
mens andre brugte den som springbræt
for deres egne eksperimenter. De
videreudviklede den og blandede den
med andre genrer, så der i dag findes
klezmer med f.eks. tydelig jazz og latin
præg - eller der er focus på messingblæserne, så familieskabet med cirkusmusikken bliver tydeligt.

det samme kan man sige om klezmer. Det
er musik, der taler til følelserne. Med Giora Feidmans ord:” Det vigtigste ved
klezmermusikken er, at du udtrykker det,
der er sandt for dig- og at du formår at
kommunikere fra dit hjerte til andres”.
Det lykkes så i større eller mindre grad
for de mange nye klezmergrupper, men
en ting er i al fald sikkert - klezmer er en
musikalsk genre, som vi kommer til at
høre mere til.

Samtidigt, i Østeuropa, gik aktive teaterAnn-Mai-Britt Fjord. Sanger og musiker
folk igang med at indsamle det lidt, der
i KLEZMERDUO
var tilbage af de jiddische sange og
Skrevet til Højskolebladet 1998
klezmemelodier efter 2. Verdenskrig.
Musikken egner sig fortrinligt til teater og
gadeparader, og den nåede af den vej, via
teatercirklerne, til vesten.
Men det var amerikanerne, der for alvor
bragte klezmermusikken tilbage til Europa.
I løbet af 80`erne begyndte der at komme
plader med grupper som The Klezmorim,
Kapelye. Klezmer Conservatory Band,
Klezmatics . Klezmerrevivalen bredte sig
til Tyskland, Holland, Belgien og England, hvor nye grupper opstod, og i dag er
det sådan, at enhver større musikfestival
med respekt for sig selv har et
klezmerband på programmet. Mange af
musikerne er ikke-jøder, der er blevet
grebet af den følsomhed og nerve, som
ligger i musikken, der også kan slå over
og blive vild og fandenivoldsk.
Jiddisch bliver kaldt “Hjerternes sprog” 42

Foto Ruben Fjord Bredholt

Folkekultur uden for værkstedet
af Frederik Mensink

For nyligt læste jeg i et opslag af DR på Facebook, at
folkedansen er ved at uddø. Overskriften i sig selv var
jo ganske tragisk, ikke mindst på grund af dens vildledende karakter, da man længere nede i underrubrikken
kunne læse, at det drejede sig om
folkedanserforeninger, der tilsyneladende ikke længere
får nye medlemmer og derfor er denne institution ved
at uddø. Men derudover er det glade budskab, at
folkedansen lever. Overalt i landet videreføres traditionen på tværs af generationer, end dog i nye rammer.
I løbet af det sidste år har jeg personligt oplevet folkekulturen rundt omkring i landet,
dels i min egen hverdag som studerende på Folkemusiklinjen v. Syddansk Musikkonservatorium, dels på ungdomsstævnerne ROD og FOD, landets festivaller, samt på
Børne- unge balladeweekender og lignende arrangementer her på Folkekulturværkstedet og mange andre steder.
I sommeren besøgte jeg for første gang Lyø-lejren under deres nordiske uge. Her var
fuldt af mennesker i alle aldre, jeg aldrig havde mødt før i miljøet. Børn, unge, voksne og gamle var alle sammen om den nordiske folkemusik og -dans (lyder det
bekendt?). Da jeg en aften i danseteltet satte en ballade i gang, stemte flere i. Lynhurtigt havde vi en kæde i gang, hvor mange allerede kendte trinnene og snart bød andre
sangere ind. Ø-lejrene på bl.a. Lyø og Fur har i mange år været kendt for at være en
grobund for folkekulturen i Danmark og er det stadig.
Siden tog jeg på det internationale verdensmusikstævne Ethno, hvor unge musikere
fra hele verden udveksler traditioner. Her blev der spillet ghanesisk trommemusik på
violin og dansk polka på afrikanske trommer. Vi dansede og sang også danske ballader, og det var meget interessant for mig, da jeg sang Skrædderen og Soen, at alle
på tværs af nationalitet og på trods af sprogbarrierer morede sig over sangen.
Selvfølgelig fik de forklaret sangens indhold, men det de reagerede på var energien i
musikken og den fælles glæde, der opstod i kredsen. Udover det morede
udlændingene sig nok også over at prøve at få tungen til at arte sig under omkvædets
vrøvleord og mundmusik.
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For mig er det det, som folkekultur kan: Det er noget man kan samles om. Alle
mennesker, på tværs af alder og nationalitet, og nu vender jeg tilbage til DR’s Facebook opslag. For det var ikke kun den fordrejede sandhed i overskriften, men også de
kommentarer, der stod under, der forargede mig. Her blev folkekulturen nemlig
fejlagtigt kædet sammen med nationalisme, tenderende det fremmedhadske.
At elske og dyrke sin egen kultur og tradition kan da tolkes som en form for nationalisme. Især på et uoplyst grundlag, som vores egen nationale radio ikke gør noget for
at oplyse, med deres misledende overskrifter og ellers tynde dækning af, hvad der
rører sig i den danske folkekultur. Men det skal ikke forveksles med at hævde sin
egen kultur over andres. Det, der opstod på Ethno, var netop et samvær rundt om
vores respektive folkekulturer. Hvis jeg ikke havde haft min danske tradition med i
bagagen, havde det jo været som at komme til sammenskudsgilde uden at medbringe
en ret. Derfor er folkekultur et begreb som dækker over mere end bare danske traditioner. Det er den kultur, som folk over hele verden deler. Selvom den tager forskellige former overalt, er essensen den samme; samvær.
Det er det samme samvær vi dyrker og arbejder med her på Folkekulturværkstedet.
Musikken, sangen og dansen bliver en ramme og et sprog. Vi arbejder med det for at
lære rammen at kende og forstå sproget; for at være sammen. Og præcis som med
sprog kan vi med en grammatisk regel svare på, hvorfor noget er rigtigt og andet er
forkert, men det er stadig aldrig et fyldestgørende svar. Vi må bare erkende, at sproget er så urgammelt og større end os, at det har sin egen logik, og hvis vi ikke tager
vare på det vil det langsomt blive udvandet, og til sidst forsvinde. Det er væsentligt
hvordan vi danser og synger - at vi kender sproget - og at vi gør det ordentligt.
Vi må dog ikke glemme at interessere os for andre kulturer og andre landes traditionner. Vi skal lade vores egen folkekultur leve, ånde, vokse og udvikle sig. Dermed
skal vi lade os påvirke, og lade vores kultur og traditioner påvirke. Folkekulturen skal passes og
vedligeholdes og den skal have næring. Vi skal ikke
tilbede asken, men holde ilden i live. Vi skal være
bladene på træet, der hvert år vokser og strækker sig
mod solen, mens rødderne stadig stikker dybt i jorden. Da er folkekulturen frugten, som vi kan plukke,
bage i en tærte og tage med til det store sammenskudsgilde.
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ÅBENT FOLKEMUSIKHUS
Den 22. april 2018 kl. 14-17 åbner Broby Gamle Skole igen dørene for et Åbent
Folkemusikhus-arrangement.
Det er Folkekulturværkstedet og Preben Glud Holm, der står for arrangementet, og vi
kan byde på en varieret vifte af musik med

BALSAL
NÆB OG NODE
HELLE OG PEDER

Hvem har vi så på programmet denne gang?
Først og fremmest har vi BALSAL.
Grunden til at jeg fremhæver dem er, at et af medlemmerne i gruppen og kontaktpersonen i denne sammenhæng er Pelle Fabæch Nielsen, som må siges at kende miljøet i
Broby godt, iden han - fra han var ca. tre år gammel - er kommet til Broby sammen
med sine forældre, Kirsten og Per.
Her er han vokset op med børneballederne og kender derfor miljøet indefra.
Og ikke mindst hører han til den gruppe af unge, som vi så gerne vil bygge videre på.

BALSAL præsenterer sig selv på følgende måde:
BALSAL er ikke kun et band. BALSAL er også et sted. Her samles sømænd,
selskabspapegøjer og ensomme sjæle. Om øl med hvidt skum. Mens de venter på natten. Mens de taler om forhold, der blæste væk i stormen. Mens de drømmer om at
tilbringe midnatstimen med en varm krop. De deler liver som det er. Med forspil,
mellemspil og efterspil. Så velkommen indenfor. Til et sted, hvor vi bærer følelserne
uden på tøjet. Hvor vi finder skønhed i det skæve.
Hvor vi danser tæt til tonerne af livets melankoli.
En gruppe med den bagage og det ståsted. Det lyder meget spændende.

45

NÆB OG NODE består af Lene og Preben på enkelte sange assisteret af Elisabeth.

Musikken har sit udgangspunkt i den engelsk/amerikanske folkemusiktradition, som
den tog sig ud i 60’erne og 70’erne, og mange af sangene og sangteksterne har NÆB
og NODE selv komponeret og skrevet.
De har også sange af andre på repertoiret. Nævnes skal Tom Paxton og Phil Ochs.

HELLE OG PEDER

Helle og Peder spiller på diatoniske harmonikaer, og repertoiret er alt fra lystige
sømands - og værtshussange til traditionel dansemusik fra Sejerø efter Gyda
Haugård.
Den inciterende harmonikamusik går op i en højere enhed, når Helle og Peder spiller
op til dans. Der bliver der også mulighed for at danse ved denne lejlighed.
Preben Glud Holm
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Indbydelse til

Generalforsamling
i foreningen
FOLKEKULTURVÆRKSTEDET

BROBY GAMLE SKOLE
Suserupvej 55, 4180 Sorø

Søndag d. 11. marts 2017 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
ikke på valg
Kenneth Staben
ikke på valg
Anette Hansen
på valg
Poul Høgh Andersen på valg
Inge Beck
på valg
Valg af suppleanter
Preben Holm
på valg
Thomas Roos
på valg
6) Valg af revisorer
Kristian Nielsen
på valg
7) Eventuelt

Regnskab 2017 (foreløbigt)
REGNSKAB 2017
Kontingent
Gaver
Off. tilskud/fonde/sponsorer
Renter
Arbejdsgruppers indtægter
Salg
Indtægter ialt
Drift
Fortællehus Lokaleleje
BGS Lokaleleje

258,00
186.883,00

1.000,00
17.000,00

Udsendelser

2.540,00

Porto

1.270,00

Vedligeholdelse

0,00

Koda

0,00

Gebyrer
Diverse
Drift i alt
Aktiviteter
Åbent Folkemusikhus
Sommeruge

0,00
100,00
26.178,00
Egne
indtægter
900,00

0,00

0,00

0,00

Januarballade17

50.427,12

30.500,00

BUBAforår

14.951,83

12.550,00

BUBAefterår

15.633,22

14.725,00

0,00

0,00

22.426,50

16.980,00

Fortællehus
Dansekursus med bal
Foredrag

0,00

0,00

768,00

0,00

4.703,20

4.700,00

0,00

0,00

3.548,30
10.771,00

0,00
3.450,00

500,00

12.500,00

Dokumentation/hjemmeside

0,00

0,00

Januar aktiviteter 2018

0,00

14.500,00

Hensat til 2018

39.500,00

Aktiviteter i alt

164.129,17

0,00
109.905,0
0

Udgifter i alt

190.307,17

Færø arrangement
Bal

se side 30

109.905,00

4.268,00

www.bgsbroby.dk/generalforsamling.htm

Åbent Folkemusikhus kl. 14 - 17

6.740,00
40.800,00
0,00

Bestyrelse

Referat fra generalforsamling 2017 kan
læses på følgende link:

og derefter er der

29.180,00

UDGIFTER

Bennyarkiv

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

2017-12-31

INDTÆGTER

Hyrderåb
Gyda

Falsterpiben

Foreløbigt RESULTAT

-3.424,17
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Det sker - Folkekulturværkstedet
Broby Gamle Skole 2018
26 -28/1

fre-søn

Balladeseminar/træf

2620 3119

Elisabeth

17/2

Lørdag

19.30

Trio Offshore (DK/SE)

5784 5785

Merete

11/3

Søndag

11.00

Generalforsamling

5764 8362

Bestyrelsen

11/3

Søndag

14-17

Åbent Hus

5764 8362

Bestyrelsen

17/3

lørdag

10-22

Kursus i ballader og hyrderåb

2046 7812

Inge

14/4

Lørdag

14-23

Thybal

2046 7812

Inge

22/4

Søndag

14-17

Åbent Hus

2942 1797

Preben

26 - 27/5 lør-søn

BørneUngeBAllade

5784 5785

Merete

30/7 - 3/8 man-fre

Sanguge

2046 7812

Inge

6/10

Lørdag

14-23

I Æ Tinusers Fodspor og V Poulsens 2046 7812
Kapel

Inge

28/10

Søndag

14-17

Klezmerduo

5764 8362

Bestyrelsen

3 - 4/11

lør-søn

BørneUngeBAllade

5784 5785

Merete

24/11

Lørdag

2046 7812

Inge

19.30- Bal med Jensen Bugge og Højrup
23

Følg kalenderen på www.bgsbroby.dk
Send din mail-adresse til fkv@bgsbroby.dk og få opdateringer

KONTINGENT 2018 Betales inden 1/3 2018
Enkelte 230 kr.

Par 345 kr. Unge u. 25 år 115 kr.

+ GAVE

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE
Suserupvej 55, 4180 Sorø, Tlf.: 5764 8362, Bank reg 1551 konto 2400499
Hjemmeside: www.bgsbroby.dk Email.: fkv@bgsbroby.dk
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