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Forsiden viser Per Bille, som fylder 80 til sommer
Per bor i Republikken, der nærmest fungerer som en filial til Broby gamle
Skole. Her har han med venners hjælp opført fortællehuset med multkatedral,
udekøkken og bålplads, hvor mange utrolige aktiviteter for folk af alle aldre
gennem årene har foldet sig ud til jævndøgnsfester, sommerkurser, samvær
omkring den magiske ild og festens glæde.
Vi spurgte rundt om, hvad folk synes Per er, og fik denne lange række karakteristika ..,,,,føj selv til:
Ildsjæl, kulturpolitiktænker, livskunstner, billedkunstner, maler, jerneskulptør, violinspiller, harmonikaspiller, mundharpenist, balladegransker, perspektivforøger, balladesanger, festarrangør, æventyrfortæller, digter, tænker, bedstemorsbreve-værkstedsdeltager, ven, fortællehusbygger, republikbestyrer,
madkunstner, livsnyder, lærer, folkekulturpolitiker, folkekulturformidler, filosof, inspirator, folkekunstner, utopist, drømmer, kammerat …..
Se også gerne www.bgsbroby.dk, debatsiden, hvor han for nogle år siden har
sagt sin mening om folkekulturens tilstand.
PS: I 2020 er også fyldt rundt og halvrundt hos Helle Varming og Jørgen
From, vores gode værter på Broby Gamle Skole. Tillykke til jer to!
Samt til Kylle, som netop er blevet 90 i fin stil!

Kursus i ballader og hyrderåb
Lørdag den 21. marts 2020 kl. 10-17
med Elisabeth Groot, Nordisk Kraft
Til jer, der ønsker at bruge jeres stemmes
kraft, lade jer påvirke og opsluge af historiers og toners medicin og balladernes magiske univers.

Foto: Franseska Mortensen
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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.
Arrangør og tilmelding: Inge tlf 2046 7812 eller idb@post6.tele.dk Beløbet
bedes samtidig indsat på Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skoles konto:
reg.nr. 1551 konto nr. 2400499. NB: HUSK at anføre Hyrderåb og navn.
Støttet af

Sommersanguge
Mandag den 27. juli til fredag den 31. juli
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 det koster kun
mad og logi. Vi deler, hvad vi har på hjerte af
sang og musik, ballader, viser, salmer, historier,
æventyr. Det er her, man kan afprøve eller arbejde med noget, en sang, en ballade eller en
fortælling. Måske kommer der også en inviteret gæst, der har noget at byde
på. Sidste sommer hørte vi således spændende ting om runer ved Kamilla
Prins og et foredrag om det finske Kalevala epos ved Taina Hvidlykke.
Alle er velkomne til at komme forbi og være med - kort tid eller længe.
Nærmere oplysninger kontakt A rrangør Inge 2046 7812

Billeder fra sidste sommer
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Koncert og bal med EASTWIND
Lørdag den 7. marts
2020 kl.19.30 – 23.00
Priser 80 kr, medlemmer 70 kr
En aften med koncert,
bal og kædedans ved et
gensyn med Klezmerduo, der nu sammen
med Hałas Duo, to af
Polens førende folkemusikere, spiller østeuropæisk traditionsmusik.
EASTWIND er en unik konstellation af polske Hałas Duo og danske
Klezmerduo.
Vi skal dybt ind i hjertet af Østeuropa til Transsylvanien, Moldavien, Galicien,
Bukovina, Ukraine, Rumænien og Polen.
Her blander den livsbekræftende jødiske klezmermusik sig med romatraditionen og den lokale folkemusik i en forrygende og stemningsfuld hyldest til naturen, livet, festen og mangfoldigheden.
EASTWIND spiller på traditionelle instrumenter, som man ikke hører så ofte
herhjemme - drejelire, transsylvansk cello, dulcimer, overtonefløjter og polske
trommer, som suppleres af harmonika, sopransaxofon og flerstemmig sang.
Hałas Duo og Klezmerduo har udvekslet og inspireret hinanden igennem 25
år. Det er blevet til mange fælles projekter: teater- og koncertmusik i Polen,
Frankrig og Danmark, fælles forestillinger og studieprojekter omkring traditionel østeuropæisk musik, bl.a. i grænseområdet Polen/ Ukraine/Hviderusland,
arrangører af østeuropæiske danseaftener. EASTWIND har de sidste 4 år spillet mere end 100 skolekoncerter for Levende Musik
Hałas Duo består af drejelire, harmonika, tilinko (overtonefløjte), jødeharpe,
vokal. Alicia Haas spiller stortromme, polskhåndtromme, utogordon
(transsylvansk cello) og Jacek Hałas drejelire, harmonika, tilinko
(overtonefløjte) jødeharpe. Jacek Hałas er en af Polens førende folkemusikere,
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virtuos på drejelire og harmonika og en anerkendt og prisbelønnet komponist.
Han har udforsket Østeuropæisk traditionel musik gennem flere årtier og afholdt koncerter og workshops over hele Europa. Udgivet 9 CD`er hvoraf flere
har modtaget Polsk Radios pris som årets album.
Klezmerduo med Henrik Bredholt på sopransax, tuba, hakkebræt, jødeharpe,
ukulele, vokal og Ann-Mai-Britt Fjord på harmonika, percussion og vokal regnes blandt landets fineste fortolkere af den traditionelle østeuropæisk-jødiske
festmusik – klezmer. De har igennem mere end 30 år fordybet sig i klezmermusikkens sjælfulde og samtidig festlige univers, som de formidler med humor
og smittende spilleglæde herhjemme og i udlandet. De har udgivet 4 CD`er,
fået adskillige FolkAward nomineringer samt modtaget en pris på Verdensmusikfestivalen.
Folkekulturværkstedet havde den oplevelse at have besøg af duoen i 2018 med
den gribende forestilling Oktober 43 - Redningen af de danske jøder.
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Balladeinspirationsdag
Lørdag 4. april kl 10.30
Falsterpiben inviterer til balladeinspirationsdag sammen med Mia
Guldhammer og Morten Musicus.
Både Mia og Morten har trådt deres
balladesko i `90erne på det hedengangne folkemusikcenter i Hogager,
og har begge sidenhen formået dels at
holde fast i rødderne, dels at lade balladerne gå nye veje.
Mia har lige afsluttet en unik ballademaraton, hvor hun i 100 dage i træk
har lagt en ny ballade op på Instagram
- drevet af en lyst indadtil for at komme rundt i hjørnerne af sit balladeunivers, og udadtil for at præsentere verden for den store mangfoldighed balladerne repræsenterer.

kr. Ikke medlemmer plus 50 kr. Betaling til folkekulturværkstedet på
reg.nr. 1551 konto nr. 2400499. NB:
HUSK at anføre Mia og Morten, på
overførelsen.
Tilmelding til Kenneth Staben på
mail: staben@outlook.dk senest den
20. marts 2020.
Mange hilsner på Falsterpibens vegne
Kenneth

Åbne balladeforløb
Hvis du kan lide at synge ballader og
danse kædedans, er der mulighed for det
endnu gange et par gange i løbet af vinteren og foråret.
Der indbydes til åbent balladeforløb kl.
19:00 på følgende dage:
Fredag den 13. marts hos Britta på Hamborgskovvej 39, 4800 Nykøbing F.
Fredag den 17. april hos Kenneth på Lin-

4. april vil Mia og Morten præsentere dekrogvej 22 4250 Fuglebjerg
deres yndlingsballader og med deltaVi giver husly, kaffe og te, og man er
gerne lade balladerne gå nye veje.
velkommen til at tage lidt godt med til
Mia og Morten vil lave en spændende kaffen. Hvis du/i har lyst til at komme
og udfordrende dag for os. Kl. 18:00 skal du har lyst til at komme, skal du sende en SMS, senest torsdagen før, så vi
vil der være aftensmad, og herefter
ved, hvor
åbent balladeforløb, hvor man kan
mange vi
prøve kræfter med noget af det, vi har bliver.
fået til inspiration under kurset, eller
hvad man nu har lyst til. Husk en
Fra tidligemadpakke til frokost.
re balladeFalsterpiben støtter denne dag økono- møde
misk, og derfor har du mulighed for at
deltage for kun 350 kr. For unge 300 Kenneth tlf. 3075 3552 og Britta tlf. 6029
0352
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En dag med Gangspil med damer
byder på hurtige hopsaer, pulsende
polkaer og vemodige valse fra Læsø,
med
Fanø eller
- Kristian Bugge, violin
København
- Sonnich Lydom, mundharpe og harsamt nogle
monika
gamle styk- Malene Daniels Beck, klaver og inker fra arkidisk harmonium
verne. Til- Jamie Fox, violin
sammen har
- Anders Christensen, danseinstruktide to musion
kere tilbragt årevis på landevejene
Program
både i Danmark og udlandet, og un14-16 Musikalsk samvær, fortælling, dervejs har de samlet en masse gode
koncert. Kaffe
historier sammen. Dem fortæller de
16-18 Danseværksted
med stor indlevelse, så der er garanti
18.30 Middag
for både dans og grin, når de erfarne
20-23 Bal
herrer indtager scenen. Sange byder
de også på. Denne dag spiller de samPriser
For hele dagen inkl. middag 260 kr., men med Malene Daniels Beck og
for medlemmer af Folkekulturværk- Jamie Fox, der også vil give eksempler på sin traditionsmusik fra de
stedet 220 kr.
amerikanFor ballet eller eftermiddagen alene
ske steppe100 kr. hhv. 80 kr.
landskaber,
Tilmelding. Betaling på dagen eller Montana og
på forskud til bankkonto 1551
Manitoba
2400449, anfør Gangspil og husk
m.ﬂ.
navn
Anders
Gangspil er Kristian Bugge og SonChristensen
nich Lydom, som netop har udgivet et
vil hjælpe med instruktion til de dandobbeltalbum. Ved arrangementet, der
se, der ikke er kendt i forvejen.
indeholder koncert, fortællinger, danseinstruktion og bal, gives en grundig
introduktion til næsten hvert et hjørne
Støttet af
af traditionel, dansk folkemusik. De
Lørdag den 18. april 2020 kl. 14-23
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Kultur- og fritidspolitik i Sorø
I forbindelse med, at Sorø Kommune i slutningen af 2019 har udarbejdet en
ny Kultur- og Fritidspolitik, indsendte Folkekulturværkstedets bestyrelse et
høringssvar.
Ved behandlingen i kommunens Kultur- og Fritidsudvalg og efterfølgende i
Sorø Byråd besluttede man at indarbejde Folkekulturværkstedet som et af flere eksempler på Sorø Kommunes mangfoldige kulturliv, hvilket vi er glade
for og stolte over.
Den endelige Kultur- og Fritidspolitik er ikke offentliggjort på kommunens
hjemmeside ved redaktionens afslutning.
Her er vores høringssvar i sin fulde længde:

Sorø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2019-2022
Høringssvar fra Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole
Broby Gamle Skole er privat ejet og er rammen omkring en stor kærlighed til
folkelig kultur og med mangesidede kulturelle aktiviteter. På skolen foregår
året rundt arrangementer med kulturelt indhold, er hovedsageligt er baseret
på frivillige og ofte lokale kræfter.
Gennem årene har en større gruppe af enkeltpersoner lagt mange timer i arbejdet med at bevare og formidle den folkelige danske kulturarv. Og utallige
mennesker såvel fra hele landet som lokale interesserede har her haft store
oplevelser.
Folkekultur skabes i samværet mellem mennesker.
I Folkekulturværkstedet er musik, mad og mennesker lige vigtige ingredienser. Tankegangen er, at vi alle fungerer som kulturelle rollemodeller og dermed videregiver både den folkelige kulturarv, som fx folkeviserne, baller med
traditionel dans og folkemusik og sanglege, og også selve samværsformen,
hvor deltagerne er aktive medskabere af de praktiske og kunstneriske resultater.
Folkekulturværkstedet har i nu over 30 år inspireret både ældre og unge deltagere.
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Vi har set flere af vores unge deltagere gå ud og blive aktive i forhold til folkemusikken, herunder på festivaller og middelaldermarkeder – men også som
studerende på Folkemusiklinjen på Syddansk Konservatorium. På denne måde
har Folkekulturværkstedet bidraget til talentudviklingen inden for den folkemusikalske genre, og dermed medvirket til at vigtig kulturarv til stadighed
formidles og således bevares.
Folkekulturværkstedets arbejde udføres af udelukkende frivillige kræfter, dog
med honorering i forhold til de kunstneriske input.
Folkekulturværkstedet har ved flere lejligheder modtaget økonomisk støtte fra
Sorø Kommunes Pulje til Kulturelle Formål. Støtten tjener flere formål – hvor
det centrale er at gøre vores arrangementer mulige – man skal ikke være blind
for, at det at vi oplever at blive prioriteret økonomisk fungerer som en anerkendelse og dermed som opmuntring til at fortsætte arbejdet.
Vi vil takke Sorø Kommune for det brede syn på kultur, som kommer til udtryk i Kultur- og Fritidspolitikken, hvor det flere steder understreges, at Sorø
Kommune ønsker at understøtte mangfoldighed. Som forening oplever vi at
blive mødt med interesse og hjælpsomhed, når vi henvender os til Sorø kommune – vi er således ikke i tvivl om, at der er handling bag de flotte intentioner.
Vi finder på denne baggrund, at Folkekulturværkstedet på Broby Gamle Skole
kunne fortjene en omtale ved at blive medtaget som eksempel i under Tema 1
om Kulturens mangfoldighed og hverdagsliv eller Tema 4 om Ildsjæle og
Partnerskaber.
Folkekulturværkstedet ser frem til et fortsat godt samarbejde med Sorø Kommune og til fortsat at bidrage til Sorø Kommunes mangfoldige og blomstrende
kulturliv.
Broby Gamle Skole er hjemsted for tre foreninger:
Folkekulturværkstedet er en forening, der i en årrække har arbejdet for at
styrke spillemandsmusikken, de gamle danse, balladerne, sangen og fortællingerne i levende tradition, og for at udbrede kendskabet til og forbindelsen
med vores rige folkelige traditioner, herunder også de lokale traditioner. Der
afholdes året rundt koncerter, workshops, foredrag, kurser og seminarer. Her
er alle velkomne – børn – unge – voksne -- ældre – alle har mulighed for at
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opleve åbent folkemusikhus med ældre eller nyere folkemusik, sange, danse
eller fortælling, baseret på den levende folkelige tradition, ofte ved medvirken
af traditionens folk, de gamle spillemænd eller folkelige sangere og deres lærlinge.
Til Folkekulturværkstedet er knyttet Fortællehuset, som er bygget på en nærliggende grund som et sted, hvor man samlet om en ild fordyber sig i fortællinger, eventyr og myter, musik og sange.
Broby Harmonika er et harmonikaorkester med fire spillegrupper, der øver
på skolen med tilhørende violin, banjo, bas, sav og trommer og har mange
glade dansevenner. Der afholdes velbesøgte baller for de unge på 60 og åbent
hus for de unge på 40 samt koncerter samt baller med musikere udefra, alt
med stor deltagelse, hvor alle er velkomne.
Lille Anes venner er en lokalhistorisk forening for Broby og omegn, navngivet efter kendskabet til folkesangeren Ane Jensdatter (1793-1870) fra Broby,
hvis viser blev optegnet og udgivet i det store værk ”Danmarks gamle folkeviser”, og hvis søn Jens Hansen i 1850 startede Danmarks første friskole i sit
hjem.
Med venlig hilsen
Merete Mensink, formand
Bestyrelsen for Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole
Resultatet heraf ses nedenfor:
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En dag med Carl Erik Lundgaard & Poul Lendal
”De gamle spillemænd, sangere og originaler”
Historiefortælling med masser af musik og sange
Søndag den 20. september kl. 14-17 Pris 50 kr.
Carl Erik Lundgaard & Poul Lendal har optrådt sammen siden 1970. Folkemusikken har været grundlaget først og fremmest i trioen LANG LINKEN,
som her fremtræder som duo.
Den viltre koncert- og balmusik har nu mere og mere bevæget sig over i også
at omfatte HISTORIEFORTÆLLING.
Oplevelserne, erfaringerne, billederne er så omfattende at de må og skal fortælles. Møderne med de gamle spillemænd, sangkoner og originaler er blevet
til historier om ægte, spontane, modige og selvbevidste mennesker, fortalt
med både alvor og stor humor. Sange og musik er faste følgesvende. Af instrumenter kan nævnes: violin, små og store harmonikaer af træ, jødeharpe,
træskoviolin, mundharpe, seljefløjte.
Carl Erik Lundgaard & Poul Lendal har med gruppen Lang Linken modtaget
to Danish Music Awards (den ene
DMA Hæderspris i 2007) samt Fyns
Amts Musikpris i 1995.
Carl Erik Lundgaard blev i 1997
”Årets Folkemusiker” (DR & Skagen
Festivalen) og modtog DJBFA’s hæderspris i 2011. De er begge i 2015
udnævnt til Danske Rigsspillemænd.
Sammen med forskellige grupper har
Carl Erik Lundgaard & Poul Lendal turneret overalt i landet og i det halve af
verden. De har i forskellige sammenhænge udgivet 10 -15 CD’ er m.v. Carl
Erik Lundgaard & Poul Lendal har begge været ansat som undervisere på Det
Fynske Musikkonservatorium 1998 - 2011.
Ved besøget på Broby Gl. Skole ligger intet fast på forhånd – men det er selvfølgelig umuligt at komme udenom historier, musik
og sange fra Æ’ Tinusser, Evald Thomsen, Ingeborg
Munch, Jens Carl Førby o. a.
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Bal med musik fra Fur
Lørdag den 21. november 2020 kl. 20 - 23
Velkommen til bal med spillemandsgruppen Fuur
Sten Melson, guitar og tværfløjte,
Søren Klebak, violin,
Tammes Menné, nyckelharpe,
Erik Hoffmann, violin
Line Hoffmann, violin og harmonika
Arrangementet starter med fælles
aftensmad kl. 18, for tilmeldte. Vi
serverer ristaffel a la Fur  med
gode salater.
Ballet starter kl.19.30 med Furmusik og danseinstruktioner. Kl. 20.30 er der
kaffepause og herefter bal igen til 22.30
Priser: Bal 100 kr, medlemmer 80 kr. Middag 70 kr. Kaffe og kage 30 kr
Tilmelding til middagen til Anette Lundby Hansen, anettelundby@gmail.com,
eller 42169086. Betaling for bal på dagen, men for middagen på forskud til
bankkonto 1551 2400449, anfør Furmiddag og husk navn 
Spillemandsgruppen Fuur er opstået på baggrund af de årlige folkemusik ølejre, som har fundet sted på limfjordsøen Fur hver sommer siden 1989.
Vi spiller musik til dans efter spillemanden Lars Frøstrup Andersen 1824 1917, som indvandrede fra Thy som ganske ung og etablerede sig som møller
og spillemand på øen.
Han spillede violin og klarinet, og hans omfattende materiale, som vi har fra
Dansk Folkemindesamling, består overvejende af datidens almindelige dansemelodier som polka, vals, mazurka og hopsa, specielle pardanse samt almindeligt kendte turdanse mv.
Men herudover rummer det også en del af hans egne meget originale kompositioner.
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Fra Fur museum har vi desuden en nodebog efter øens sidste traditionelle
spillemand, husmanden Jens Jeppesen, som døde i 1968.
Jens Jeppesen spillede også violin. Hans materiale supplerer Lars Frøstrups
og består ligeledes af pardansemelodier og turstykker mv, som vi spiller
mange af.
Af særlige danse har vi i det samlede materiale fundet en del trekanter samt
de originale Totur, Tretur og Firtur foruden Furs nok mest kendte dans Det
varme mad, hvor dansen kun kendes fra Fur.
Vi har ikke andre specifikke danseoptegnelser fra Fur, og til alle øvrige danse bruger vi derfor optegnelser fra egnene omkring, dvs. Salling, Himmerland og Mors.
Arrangør Anette Lundby

Åbent folkemusikhus
med besøg af Gjalderkoret Søndag den 14. juni kl. 14-17
Gjalderkoret er et folkeligt kor, der synger traditionel svensk og nordisk folkemusik, ledet af sangeren Helle Thun. Koret synger både ædle viser, mindre ædle viser, hymner og hyrdesange, drikkeviser, polskaer, dansende tral,
ballader og sæterviser med hyrderåb og giver folkemusikken stemme gennem sangens magiske kraft.
Gjalderkorets navn er hentet fra det oldnordiske ord ”galler” eller ”gjaldr”.
Ordet er afledt af verbet ”gale”, hvilket antyder, at gjalderen blev sunget
med høj og gjaldende stemme – præcis ligesom i den nordiske kulning.
Vi skal høre et udpluk af korets sange, nyde kaffen og kringlen, prøve nogle
hyrderåb og kulning og også synge nogle af de gamle viser, ballader og sange, som vi holder af i Folkekulturværkstedet.
Fri adgang.
Kaffe og kringle og drikkevarer kan købes.
Arrangør Kamilla Prins
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Det var mesterlære
Ole Nurdug Jensen
Barndom.
Da jeg var lille, gik jeg i min fars søndagsskole i Sakskøbing. Her lærte jeg en masse
gode sanglege, som jeg senere har gjort
flittigt brug af.

Ole Spillemand 2017

Jeg fik en blokfløjte og gik til spil i 1. klasse i Brøndby Strand. Det er den eneste ’rigtige’ musikundervisning, jeg har fået. Desværre flyttede min familie
året efter til et andet sted, så var det slut - men i mange år derefter var det blokfløjten, jeg tog frem, hvis jeg skulle læse en node.
Som 11 årig fik jeg en guitar - og en bog, ’Spil med becifring’, som jeg lærte
mig at spille efter. Sangene i bogen tog jeg fra en ende af. F.eks. ’Gid jeg var
ungkarl igen’, ’Den er fin med kompasset’ og ’Alperosen’.
I Vallensbæk skole kom jeg (i 5. klasse) med i skolerevyen. Jeg havde et par
sangnumre, hvor jeg spillede guitar til. Her opdagede jeg hvilken opmærksomhed, det gav hos pigerne. Det er måske den største motivation for at spille musik – og så det med de ’lettjente’ penge (se senere).
I gymnasiet spillede jeg i forskellige orkestre - calypso, spillemandsmusik.
Jeg dannede sammen med et par venner, ’Ej blot til lyst’, et rockorkester. Vi
spillede dels egne numre, dels standard blues. Instrumenterne var guitar, tværfløjte, keyboard, bas og trommer. Vi havde en kort, men heftig, karriere.
Albertslund og København.
På Galgebakken mødte jeg Benny E. Andersen og Leif Varmark, som tog initiativ til arrangementer inspireret af Folkemusikhuset i Hogager. Benny spillede
harmonika, og vi var 5-6, der spillede guitar. Vi brugte desuden musikken i
forbindelse med boligaktionerne i Albertslund og andre steder på det tidspunkt. Ligeledes med boligaktioner på Nørrebro, Folkets Hus og Byggeren og
slumstormerbevægelsen, der senere blev til BZ.
Benny mente, at jeg skulle spille violin, så jeg fik fat i én og gik i gang. Fra
guitaren havde jeg akkordspillet, så jeg blev hurtigt god til at spille sekund.
Melodierne kom efterhånden. Ret hurtigt tog Benny mig (og andre) med ud at
14

spille i børneinstitutioner og til forskellige arrangementer her og der. Når vi
var færdige med jobbet, gik vi sommetider ud og fik en bajer på et værtshus.
Her blev vi tit opfordret til at spille – det var her, jeg lærte at tjene penge ved
at lade hatten gå rundt. Det var jo en sjov og nem måde at tjene på, så det endte med, at jeg droppede psykologistudiet og besluttede mig for at leve af musik!
I de følgende år tog jeg på alle de kurser, jeg kunne finde indenfor folkemusik, især med baggrund i Folkemusikhuset i Hogager og Thorkild Knudsen.
Dette miljø blomstrede voldsomt op i det følgende årti med et stort udbud af
kortere og længere kurser på højskolerne i Holstebro, Skælskør, Velling,
Samsø, Vestbirk, Uldum m.m. Efterhånden blev jeg selv en del af lærerstaben
her og der. Hertil kom folkemusik-ølejre på Vejlø, Lyø og Fur samt kurser på
Lekkende, Vinde Helsinge m.m.
I Albertslund arrangerede vi ’åbent folkemusikhus’ inspireret af Hogager. Opskriften var: Samvær, ikke koncert – på gulvet, ikke fra scene – naturlig lyd,
ikke forstærket – fuldt lys, ikke hyggebelysning – ingen spiritus. Først røg den
med spiritus, efterhånden røg de andre. Men det var en god skole, vi lærte at
bruge musik og sang på en mere ’oprindelig’ måde, lærte at kommunikere, at
fornemme en situation. Frem for alt mødte vi de folk som havde folkemusikken, sangen og dansen med sig som modersmål.
Erfaringerne herfra har jeg brugt lige siden. Hvor de unge folkemusikere i dag
har blikket rettet mod scenen, festivalen, elektrisk forstærkning – og arrangeret musik, har jeg og dem, jeg spiller med, haft blikket rettet mod gulvet, gaden, legepladsen, forsamlingshuset, værtshuset – og improviseret musik.
Det man giver sin opmærksomhed, bliver man god til – det andet bliver man
knap så god til. ’Basseralle’ (se senere)
investerede en gang i et lille forstærkeranlæg. Vi har kun brugt det ca. 5 gange
på 20 år.
I de følgende år spillede jeg meget
rundt omkring, dels med ’Galgebakkens
Spillemænd’, dels med Benny, men det
var ikke altid, han havde tid. I GB’s
Tidlig udgave af Bakken Horn ca. 1983: Ole, Torben
Hvid, Elisabeth K. Holm, Benny E. Andersen
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spillemænd var der særligt én, jeg faldt i hak med, Gorm Gabrielsen. Han var
god til at improvisere på sin harmonika, så jeg kunne bare køre løs med de ting
jeg kunne, så fulgte han med. Når Gorm ikke havde tid, var der heldigvis andre
at trække på, bla. Merete Nielsen, Inge Beck, Better Berent og Thomas Bojesen.
Via Københavns Folkemusikhus mødte jeg Judy Ryslander, og vi faldt også i
hak. De følgende år var det meget hende, jeg spillede med, tit sammen med
Torben Hvid, andre gange med Tommy Schomacker. Jeg boede i kollektiv
sammen med Torben, og vi havde en lang periode, hvor vi spillede sammen
næsten hver dag, to violiner - det rykkede.
Forinden havde jeg været på Skælskør Højskole og der mødt folkloristen Anders Christensen. Han præsenterede os for en perlerække af spændende meddelere
af gammel musik, dans og
sang. Særligt blev jeg optaget
af Peder Spillemand fra Grove, og det blev den musik,
som jeg i de følgende år for
alvor fordybede mig i – samMartin Spillemands Orkester, 1991: _Torben Hvid,
Claus Mann, Judy Ryslander, Ole, Martin Spillemand
men med Torben og en gruppe albertslundere. Thomas og Better var også med her, og det udviklede sig til et
bogprojekt om Peder Spillemand med udgangspunkt i indsamlingerne, som
Anders havde gang i, og som vi andre efterhånden blev en del af. Bogen
’Hejlens toner’ udkom i 1991.
Via Anders kom jeg også til at kende familien Sørensen, Thomas Ingolf, Magda, Helge og Dagny, Lillian og Gitte. Fra Læsø: Anna Juhl, Madvig Vilsen
(Levi Vilsen mødte jeg kun en enkelt gang). Anders bragte de københavnske
langhårede studenter og de jyske husmænd, bønder og håndværkere sammen i
et fællesskab, som, hvis det ikke netop var for musikken, dansen og sangen,
næppe ville have fundet sted. I dette sammensatte, spændende miljø udvikledes
også mange venskaber for livet.
I Hogager kom jeg også til at spille med Børge Christensen, Smeden.
Det var sammenspillet med alle disse gamle spillemænd, der udgjorde min
spilleundervisning – det var mesterlære!
16

I Albertslund havde vi, via Sven Ottesen, også fået kontakt med en spillemand i Vanløse, Viggo Gade. Han kom
oprindeligt fra Thy og havde sin musikog dansetraditionen med derfra. Ham
kom jeg til at spille en hel del med.
Han havde lagt mærke til, at jeg kunne
spille sekund, så han ville gerne have
Bal på Roskilde Kro, ca. 1985:
mig med, når der skulle spilles til dans. Thomas Bojesen, Ole, Viggo Gade, Martin Spillemand, Judy Ryslander, Claus Mann
Sammen med Viggo besøgte vi Thy og
kom til at kende både musikere og dansere herfra, bla. Karl Skaarup.
Jeg besøgte også Evald Thomsen et par gange. Sidste gang sammen med Viggo Gade, det var en oplevelse. Der stod gnister omkring de to, begge meget
temperamentsfulde, spillemænd. De startede med at spille imod hinanden men
efterhånden som dagen gik, spillede de sammen på smukkeste vis.
I Albertslund havde jeg to andre musikalske legekammerater, Kaj Rommedahl og Willy Møller Hansen. Vi
kom sammen med Elisabeth Holm,
Susanne Whittingham og Orla Christensen til at udgøre orkestret i forestillingen ’Bedstemors breve’, som
var baseret på en bog af Gudrun Mikkelsen, Bennys mor. Det foregik på
Comediehuset i København, og instruktøren var Jacob Oschlag.

Ole, Kay Rommedahl, Willy Møller Hansen, 1985

Efterfølgende, indtil jeg flyttede til Århus, spillede jeg meget sammen med
Kaj og Willy på værtshuse i København. Sommetider havde vi Holger Walhstrøm med på bas. Det var sjovt, men også et solidt fundament for et liv som
alkoholiker, nok det tætteste jeg har været på det. Måske derfor tog jeg et deltidsjob som buschauffør i København – så var det slut med morgenbajeren.
I Albertslund lærte jeg Dennis og Grethe Mogensen at kende. Dennis lærte
mig at synge, og sammen udforskede vi gårdsangerne, de rejsende og gøglernes univers. Jeg mødte bl.a. Perletand, Uffe og Ellen, Egon og Erna, Levino,
Jonna og Ronald m.fl. Jeg nyder stadig at mødes med Dennis og synge de
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gamle gårdsange, gerne tostemmigt. Det
sker f.eks. i Folkekulturværkstedet Broby
Gl. Skole hos Jørgen From og Helle Varming. Igennem alle årene har deres sted
været et vigtigt centrum for det folkemusikmiljø, jeg tilhører.
På valsen.
Dennis Mogensen, Ole, 2019.

I 1989 blev Judy og jeg enige om at tage på valsen i
Europa. Jeg sagde busjob og lejlighed op, sagde farvel til Albertslund og tog
afsted sammen med Judy, hendes datter Sara, Stine Sørensen, Ulla Ostenfeldt,
Tommy Schomacker - og en følgende tur med Ulla og Jacob Hogrebe. Sara
og Stine var dengang 13 år og de kunne køre på ethjulet cykel, så det udviklede sig til et lille gøglershow. Vi gik under navnet ’Bajads’.
Jeg kan anbefale alle, som vil noget med musik at tage en periode som gademusiker. Her lærer man at tage kontakt med sit publikum. Folk går bare videre, hvis de ikke bliver fanget. De er ikke, som i en koncertsal, nødt til at blive
siddende i den fine plydsstol, de har betalt for.

Vi kørte lidt på må og få, fra by
til by, gennem Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg,
Frankrig, England, Wales – og
senere med Ulla og Jacob til
Spanien og Portugal. Vi havde
et gadeshow på ca. 45 min. som
kunne samle folk – så var det
bare med at komme rundt med
Bajads i London 1989: Ole, Judy
hatten. Sådan en optræden gav
Ryslander, Stine Sørensen, Sara Iben
Rasmussen, Ulla Ostenfeldt
gerne 500 kr., det kunne vi fint leve af. Ofte blev
vi kontaktet af folk, der hyrede os til at spille på en havneknejpe, en byfest
o.lign. Et par dage kom vi til at spille med et fransk familiecirkus; der blev
samlet ind til os blandt publikum.
Århus.
Efter 7 mdr. på gaden i Europa endte jeg i Århus, hvor jeg i 1991 blev gift
med Dorte Marie Jensen, barnebarn af Peder Spillemand. Hendes far Martin
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Spillemand havde jeg førhen lært at kende i forbindelse med arbejdet med Peder Spillemand. I mange år havde vi et orkester, ’Martin Spillemands Orkester’, Martin, Torben, Claus Mann, Judy og jeg. Vi spillede rundt om i landet i
folkemusikmiljøet og andre steder, indtil Martins død i 2010.
Jacob Hogrebe boede i Århus, så ham kom jeg nu til at spille en del med. Bl.a.
spillede vi på cafeen på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Vi fik ideen til her at
lave et undervisningsholdhold i folkedans og gårdsang. Det blev senere til
’De Splittergale’, som med Jacobs vedholdende indsats, nu nærmest er en institution i Århus. Da jeg imidlertid etablerede mig med en familie, valgte jeg at
overlade dette meget (på alle tider at
døgnet) krævende arbejde til Jacob og
fik i stedet fast arbejde som lærer på
Perletand Trio, 1993: Ole, Bent Wester
Vestbirk Højskole i et år. Sammen med
Jensen (Perletand), Jacob Hogrebe
Jacob har jeg haft (og har) andre typer af opgaver, bl.a. skolekoncertturnéer med Perletand og med Sonni Blom Christensen.
I Århus fik jeg kontakt med Stefan Groot som jeg kendte lidt fra Skælskør
Højskole. Vi kom til at spille sammen, først i ’Krabask’ med Christian Foged
og Gunner Friis. Siden med ’Danseteatret NordenFra’ (tidligere ’Pulcinella’)
som er opstået med baggrund i Elisabeths Groots arbejde med moderne dans i
kombination med nordisk folkemusik. Dette ensemble har siden 1997 med
sine danseforestillinger og kulturelle byttehandler indgået i flere større kulturprojekter. ’Saltets vej’, ’Ud i
vinden’, ’Jordens dag’, ’Teater på
træk’, ’Hymne til rejsen’. Ofte en
rejse fra sted til sted i hestevogne
med kulturelle byttehandler, hvor
vi kommer frem. Diverse projekter i Polen, Frankrig, Kina, Letland og på Færøerne. Dertil skolekoncerter i en mindre gruppe. Fra
starten udgjordes ensemDanseteatret NordenFra, 2012: Ann Mai-Britt Fjord, Gitte Kielberg,
Ole, Jeppe Nørgaard, Helle Pørksen, Stefan Groot, Henrik Bredholt, blet foruden Stefan, EliElisabeth Groot, Marie Louise Schmith Maegaard
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sabeth og jeg af Helle Pørksen, Gitte Kielberg, Mai-Britt og Henrik Bredholt,
Jeppe Nørgaard og Karl Bille. De to sidste er ikke med mere, det er til gengæld Marie Louise Maegaard. De store projekter kan der går lang tid imellem,
men i det daglige mødes vi ca. en gang om måneden og har vores legeplads.
For tiden har vi to refusionsberretigede forestillinger: ’Her skal danses’ og
’Ud i vinden’, desuden en ildforestilling, ’Bålet’. Musikken er gammel dansk
ballademusik og nykomponeret musik.
Lene Riis kom jeg tidligt i kontakt
med i Århus. Hun har den samme
passion for musik og sang på værtshus som jeg. Vores duo, ’Basseralle’,
har nu eksisteret i 28 år, de sidste 10
år også i en trioversion med Stefan
på kontrabas, ’Trio Basseralle’. Med
baggrund i vores værtshusoptræden
har vi fundet vores niche: ældrecenBasseralle Trio, 2013:
Ole, Stefan Groot, Lene Riis
tre, klubber, institutioner af mange
slags, forsamlingshuse, familiefester – og ja, værtshuse og støttearrangementer. Vores repertoire består især af gårdsange, sømandsviser, revysange, schlagere og spillemandsmusik. Jeg bruger gerne ordet ’røvbalde’ om vores musik
og mener det positivt. Vi har mellem 50 og 100 jobs årligt, det er mit vigtigste
levebrød, kombineret med afløserjobs ved Busselskabet Aarhus Sporveje.
Stefan og jeg spiller sammen i duoen ’De 2 Spillemænd’ - musik og sang til
enhver lejlighed. Sammen synger vi ballader i ’Mandeballadegruppen’, syv
mænd der mødes en gang om måneden.
Desuden spiller vi sammen i ’Jysk Danseorkester’ sammen med Arne Ryge Petersen, Henrik Bredholt og Bente Pindstrup – og min datter Kirstine når hun er i
Danmark. En blandet landhandel af vores
yndlingsnumre - gedigen dansemusik,
med en legende/improviserende tilgang.
Jeg har i perioder været tilknyttet Himmerlands Folkemusikskole og har i den
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Jysk Danseorkester, 2017:
Henrik Bredholdt, Stefan Groot, Ole, Kirstine
Nurdug Jensen, Bente Pindstrup, Arne Ryge
Petersen

forbindelse haft fornøjelsen at være på flere spillejobs med Klaus Pindstrup og
Klaus Trane.
I Århus har jeg også mødt Houle Bækdal, som i en årrække har indsamlet og
stået i lære hos den gamle Læsøspillemand Levi Vilsen. Houle skabte på den
baggrund ’Læsøgruppen’ sammen med Lene Riis og Kurt Helgren. Da Kurt gik
ud af gruppen lå den stille et par år. Stefan og jeg gik ind og genskabte den som
kvartet i fornyet form som ’Læsøgruppen Vestenom’.
Begge mine børn har jeg undervist i instrumentalspil, Kirstine i violin og Mads
Peter i guitar, indtil de blev teenagere og måtte have andre lærere. I en årrække,
mens jeg endnu var gift med Dorte, havde vi et orkester, ’Flyv og Skub’ (navn
efter en af Peder Spillemands melodier),
sammen med Arne Ryge og Ellen Mathisen.
I dag spiller jeg stadig med mine børn
og vi kan hyres professionelt som ’Trio
Jensen’.
Håndværk og udtryk.

Trio Jensen Trio Jensen, 2014
Kirstine Nurdug Jensen, Mads Peter Nurdug
Jensen, Ole

Som antydet har min drivkraft som spillemand været kvinder og penge. Det har
givet mig stor rigdom - bortset fra penge. Der skal mange spillejobs til en årsløn,
så derfor har jeg også haft bibeskæftigelser: Lagerarbejder, vikar i børneinstitutioner, landbrugsmedhjælper, bistandshjælp, højskolelærer, aftenskolelærer, buschauffør-afløser, supplerende dagpenge (medlem af DMF siden 1990).
Instrumental virtuos kan jeg ikke påstå at være. Jeg er håndværker og jeg kan
med musik, sang og dans skabe et rum for fællesskab – formen er budskabet.
Jeg har ikke i nævneværdig grad haft behov for (eller evner til) at komponere
musik eller skrive sangtekster. Det er der heldigvis andre der kan, og jeg er en
flittig låner.
Det er en stor tilfredsstillelse for mig at kunne videreføre en levende tradition af
spillemandsmusik, gade og -værtshusmusik, selskabsmusik m.v.
Jeg oplever at stilen og det personlige udtryk kun bliver stærkere med alderen og
erfaringen – forandres og udvikles, bevidst eller ubevidst i gentagelsen – og i
mødet med folk.
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Kom tag min hånd
Broby Gamle Skole
ligger så uendeligt langt ude på landet
det er næsten umuligt at komme dertil
man kan så nemt fare vild og få køresyge på små bugtede landeveje i skove
med åen susende forbi
Omgivet af mark, frodig have, og en sorte flaksende fugle
hviler den jordbunden med sine tre længer, træet knejsende i midten og den
åbne gårdsplads
- den favner en fra første stund
mens smågrus knaser under fødderne og efterårsblade hvirvler omkring
Så lyden af fløjtespil
lystige triller
Siff er i døråbningen
sætter den første tone
viser os vej
Så tag min hånd
jeg tager min moders hånd
jeg tager min nieces hånd
vi tager alle hinandens hænder
forbindes som et rodnet
børn, unge, voksne, gamle
Yggdrasil livstræ du vokser mellem os
sammenflettet fællesskabende legende lattermildt
Og dans med mig
to skridt til højre, et skridt til venstre danser vi i takt med forfædrene
træder i fodspor og mærker håndaftryk
i spiraler og kæder
vi rejser på stemmer og sang
ind i gamle sagn, myter, ballader
fremmaner og aner
verdener
flyver med ravnen, tryllebindes af elverpiger, kæmper med drager, stjæler fra
præsten
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på tværs af tid og rum
lost in time
Jeg vil så gerne danse
Børneballade på Broby Gamle Skole - du planter et frø af fortidsmagi i barnehjerter
år efter år
vander
venter
ved
Anefædre og mødre
ræk det dyrebareste gennem os
fra fortid i nutid og frem i tid
Kom, tag min hånd
og dans med mig
jeg vil så gerne danse
Lotus Gustafsson

Fra Børneballadeseminaret 2019:

Æventyrtræet
Foto Helle Varming

Fællesdans i salen
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Seminar om Roskilde- og Lejreegnens gamle musik og dans
Broby Gamle Skole havde inviteret til seminar og dans i november 2019 om
landets nyeste initiativ vedr. genoplivning af traditionsmusik og –dans. Nemlig det meget store projekt om dokumentation og rekonstruktion af traditionsstoffet fra Midtsjælland.
Seminaret faldt ironisk nok sammen med afslutningsarrangementet for Folkemusikhusringen. Derfor valgte vi, måske lidt sent, at flytte vores arrangement
14 dage, med den usikkerhed, det gav. Der kunne derfor have været plads til
flere deltagere, men de, der kom fik en stor oplevelse med hidtil ukendt stof.
Om eftermiddagen holdt projektets tovholder rigsspillemand Poul Bjerager
foredrag om arbejdet og kilderne
til stoffet. Det omfatter et dusin
gamle nodebøger m.v. fra egnens
spillemænd / musikere med i alt
800 melodier: Hertil kommer
indsamlings- og dokumentationsarbejdet i perioden 1850 –
1930 vedrørende Roskilde- og
Lejreegnens danse, hvortil originaloptegnelserne er fundet frem,
Foto Poul Møller
og 80 danse nu er rekonstruerede.
Dette er sket gennem to års arbejde i studiecirklen med det mundrette navn
Roskilde/Lejre historisk-arkæologiske Forsøgskvadrille. Her har nogle af
Sjællands mest erfarne dansere tolket og afprøvet optegnelserne i praksis, og
på den måde kunnet fastlægge de bedst mulige fortolkninger af de 80 danse,
der foreligger i stoffet.
Samtidigt har Poul Bjerager, Al Damlund og Bjarne Grue pløjet musikken
igennem og fundet frem til de bedste varianter af de bedste stykker. Dertil har
man i afprøvnings-samspillet mellem dans og musik fundet frem til det
”rigtige” tag og tempo i både dansen og musikken.
Det hele skal i de kommende år formidles i bogform, på en ny hjemmeside, på
kurser, på skoler og direkte ved baller. Her vil projektet komme ud til de velkendte folkemusikmiljøer, men også søge at ”give traditionerne tilbage” til de
lokale egne og byer, som de kommer fra. Traditionsstoffet har sovet torne24

rosesøvn i 100 år, men tiden er nu moden til at vække det til live igen, sagde
Poul.
Om aftenen fik vi prøvet mange anderledes danse til de fine melodier fra Roskile/Lejreegnen. For eksempel fik vi danset Lapetøse, Kontrasejre, Jødeturen,
Fruens Stykke på Løvenborg, Russisk og Oxekow med festlige forklaringer,
god instruktion og levende interesse fra deltagerne.
Nu venter vi med spænding på, at første bog i 2-bindsværket om Roskildes og
Lejres gamle musik og dans udkommer her i foråret. Bind 1 forventes at rumme mindst 120 lokale melodier og 60 lokale danse. En del er unikke, en del er
rigtig gode varianter af beslægtede danse og melodier fra det øvrige land.
Poul Bjerager/Inge Beck

Støttet af

Koncert med Polcalypso Orkesteret
Søndag den 22. marts kl. 15-17. Pris 100 kr.
Velkommen til en spændende koncert for alle med interesse for den folkelige
tradition på de vestindiske øer og dens sammenhæng med den hjemlige traditionsmusik.
Da danskerne i 1917 forlod Vestindiens øer, St. Croix, St. Thomas og St. Jan,
efterlod de noget derude - musikken. Selv i dag kan man høre rester af dansk
musik på øerne, hvor der ved sammensmeltningen med den lokale Calypsomusik er der opstået et nyt musikalsk begreb: "Polcalypso" (Polka + Calypso
= Polcalypso).
I 1988 dannedes orkesteret Karlekammeret - senere The Original Danish
Polcalypso Orchestra. Orkestret ledes nu af Hans Leonardo Pedersen, som
spiller sax, klarinet og fløjte. Bandet består derudover af Vincent Nilsson, basun, André Sørensen, bas, Claus Fossing, trommer, Jesper Nørlev, congas og
Søren Berggreen, guitar, Morten Dreyer, tenorsax, Erling Rasmussen, banjo,
samt sangerinden Jeanette Arp.
Der kan lyttes - danses - forfriskes med kaffe og drikkevarer i baren.
Billetter kan forudbestilles og betales på telefon 26 25 94 49.
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Ringen sluttet
Folkemusikhusringen var en sammenslutning af folkemusikhuse, folkemusikinteresserede, folkemusikforeninger. Foreningen blev dannet i 1976 og udsprang af Folkemusikhuset i Hogager. Dette var oprettet i 1971 som en
selvstændig filial af dansk Folkemindesamling, hvor der udøvedes et frugtbart
arbejdsfællesskab mellem gamle spillemænd og sangere og unge, og hvor et
væsentligt element var brug af og videreudvikling af det traditionelle materiale i samarbejde med meddelerne og i overensstemmelse med disses ønsker
og vilkår.
Ringens formålsparagraf:
Folkemusikhusringens formål er at genoplive den historiske musikalske folkekultur og fremme den aktuelle, hvor spil, dans, visesang og fortælling er en
del af hverdagen og fungerer i forlængelse af traditionen.
Foreningen skal arbejde for at styrke grundlaget for det lokale, regionale og
landsdækkende arbejde med den musikalske folkekultur,
Formålet søges fremmet ved at give folkekulturens folk og andre interesserede
mulighed for at komme til orde og blive hørt.
Musikloven kom i 1976, og Statens Musikråd blev oprettet. Folkemusikhusringen fik en plads deri, idet dens formand trådte ind.
Ringens kulturpolitiske hovedemner i de første år var folkemusikbank og
folkemusikkonservatorium. Folkemusikbank var en måde til aflønning til
leverandørerne af det folkekulturelle materiale, ”de gamle”, og konservatorium en direkte læringsmåde mellem ”de gamle” og de unge. Ringens arbejde
udover det kulturpolitiske var støtte til indsamling, bearbejdning og formidling i folkemusikhusene, ved at afholde landsdækkende ø-lejre, stævner,
sommerkurser, aftenskoler og udgive materiale, først som kassetter og senere
som pakker, CD’er og bøger.
Ringens medlemstal var i 1981 50 folkemusikhuse/foreninger med 10-30 personer i hver og 400 enkeltmedlemmer.
I 1983 ændredes musikloven. Folkemusikken beskrives nu som: Den traditionsbærende folkemusik og den nutidige eller rytmisk orienterede folkemusik.
26

I 1994 dannedes Folkemusikkens Fælles Sekretariat for Ringen, Folkemusiksammenslutningen, der repræsenterede bred og alsidig folkemusik og opfattede sig som fornyere af traditionen, i et omfang inspireret fra udlandet, og
Spillemandskredsen, bestående hovedsageligt af musikere inden for folkedansen. Fælles Sekretariatet udgav månedlige fællesblade med vægtige artikler
og annonceringer gennem hele sin eksistenstid.
Siden 2009 er der foregået mange flere omstruktureringer i folkemusikmiljøet.
Folkemusikkens fælles Sekretariat blev nedlagt i 2012 og afløst af andre organisationer, fra 2012 FolkDanmark for professionelle folkemusikere, en
Amatørmusikorganisation for etablerede organisationer som
fx.Spillemandskredsen og ROD, og siden kom der støttemuligheder for enkeltorganisationer hos Statens Kunstfond til området amatørmusik samt hos andre lokale og private fonde.
Grundet omlægningen af støttemulighederne og Ringens muligheder for støtte
til folkemusikhuse og enkeltmedlemmer o.a, var formålsaktiviteterne svundet
ind, det samme var medlemstallet
Folkemusikkonservatoriet blev oprettet i 1998.
Diskussionen om, hvad folkemusik er, og hvordan og om dens traditionelle
arv skal/kan bruges, og for og med hvem, er stadig aktuel, mens den nutidige
brusende folkemusikbølge ruller.
Og stadig findes livskraftige miljøer med værksteder som Spillemandsmuseet
i Rebild, Århus folkemusikhus, Broby Gamle Skole og en række foreninger
med den traditionelle dans og musik og eventuelt også ballader som
hovedemne.
Støttemulighederne for enkeltorganisationer inden for folkemusik er nu Statens Kunstfond til amatørmusik sammen med rigtig mange amatørforeninger,
samt lokale og private fonde. De professionelle folkemusikere har andre
støtteveje.
Foreningen blev nedlagt ved urafstemning 30. marts 2019. Den var da
skrumpet til ganske få folkemusikhuse. Aktiviteterne var i de sidste år begrænset hovedsageligt til ansøgninger til folkekulturelle aktiviteter.
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Og man må takke de mange forskellige ringbestyrere, der i årenes løb har
gjort et væsentligt arbejde for alle de dedikerede arvtagere til den folkekulturelle musik og for dens videreførelse.
Ved slutarrangementet havde man inviteret en række personer, der på den ene
eller anden måde kunne fortælle den historie, som Ringen har været en del af,
eller som på anden måde har været involveret i det kunstneriske og kulturpolitiske arbejde, til at give udtryk for deres refleksioner og berette om deres
involvering i folkekulturen Dette gav i alt en række på 13 meget forskellige
beretninger om og eksempler på, hvordan hver enkelt havde oplevet mødet og
arbejdet med folkekulturen og dens mennesker og derved fået forandret deres
liv, illustreret med musik eller sang. Man sluttede festen med en middag og
en fest med spil og dans og ballader.
Det var bevægende at høre indslagene og at møde så mange af de mennesker,
der har været og stadig er aktive og dedikerede af den levende traditionelle
folkekultur og arven fra ”de gamle”.
Vi vil takke de sidste ringbestyrere og formanden for festen og især for deres
store arbejde de mange år med at opretholde opmærksomheden på og brugen
af den folkelige traditionelle musikkultur.
Inge Beck

Vi har fået lov at bringe en artikel af Elisabeth Groot fra 2009.
Da Elisabeth i forbindelse med en multimedieuddannelse skulle skrive om den
virksomhed/organisation hun arbejdede i, og da hun sad i bestyrelsen for Fællessekretariatet og Folkemusikhusringen, valgte hun at skrive om Ringen:
NEKROLOG OVER FOLKEMUSIKHUSRINGEN (med nutidig indledning og afslutning).
I går (9. november 2019 red.) afgik Folkemusikhusringen ved døden efter
længere tids sygdom.
Det er med stor sorg at vi siger farvel til en forening der, som den eneste indenfor folkemusikken har haft den kulturpolitiske dagsorden: ”Folk ka’ selv”.
Visionen og missionen om at være et modsvar til mediekultur og finkultur.
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Den satte fokus på de gamle folkemusikere i Danmark midt i bølgen af den
internationale folkemusikrevival.
PROFILEN:
Vi snakker ikke så meget professionelle kontra amatører. Vi snakker meget
om originaler kontra kopier.
Kerneværdier:
• Folkemusik er levende.
•Fællesskab i øjenhøjde.
• Kultur behøver ikke at foregå fra en scene.
• Den tidløse forbindelse med en folkelig tradition.
• Udøvelse af folkemusikken foregår menneske til menneske i et ligeværdigt
forhold.
Den blev samlingspunkt for en bevægelse sprængfyldt med musik, sang, dans,
fællesskab og livskraft.
Folkemusikhusringen blev født af Folkemusikhuset i Hogager, som var forskningsstation under Dansk Folkemindesamling. Forskningen var kontroversiel i
forhold til den traditionelle forskning inden for folkekultur, fordi den insisterede på et direkte samarbejde med de nulevende folkesangere, folkemusikere,
forskere og interesserede.
Folkemusikhusringen satte folkemusikken på den politiske dagsorden ved, at
den kom på finansloven. For første gang nogensinde kunne folkemusikken få
statslig støtte! Folkemusikhuse poppede op i hele landet, hvor folk i alle aldre
begyndte at mødes og synge og danse og spille musik, og de fik kontakt med
de folk, for hvem folkemusik var eller havde været en del af deres liv.
De huse fostrede spillegrupper, orkestre, dansere, sangere, og befordrede et
meget vitalt miljø, hvor en naturlig blanding af amatører, semiprofessionelle
og professionelle havde en kæmpe synergetisk virkning på hinanden og hele
det folkemusikalske område.
Folkemusikhusringen var med til at lave masser af begivenheder og mødesteder for gamle og unge. Hvem husker ikke de legendariske sommerkurser på
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de danske folkehøjskoler fx Skælskør, Samsø, Vestjyllands og Vestbirk Højskole m.fl. Ved at de gamle musikere mødte folk, der lige pludselig interesserede sig for musikken og sangene, fik både de og musikken fornyet kraft og
anerkendelse og fik styrket bevidsthed om deres eget kulturelle grundlag. Der
skete simpelthen en kæmpe levendegørelse af den danske folkelige kultur.
Størstedelen af de melodier og sange, der i dag bliver brugt af den nye generation, kommer ud af de møder.
Alt dette var på trods af meget ringe medieopmærksomhed. Man skabte miljøer og kultur, der eksisterede og fungerede uden medier. Kraften var i begivenhederne, og medierne var ikke nødvendige, for at livet kunne leves. Den praktiserede en holistisk kulturopfattelse, hvor musikalsk kultur var integreret i det
daglige liv.
Af andre konkrete resultater kan nævnes, at
• Folkemusikhusringen har været en del af den proces, der har ført til, at der i
dag er en uddannelse på konservatoriet i Folkemusik.
• Folkemusikhusringen har været med til føde Fællessekretariatet. En genreorganisation for hele folkemusikområdet.
• Folkemusikhusringen har udgivet både trykte blade om danske folkemusik
og i de senere år været med til at udgive virkelig gode autentiske optagelser til
glæde for rigtig mange nulevende musikere og sangere.
.• Folkemusikhusringen har fostret mange nulevende professionelle musikere.
I de senere år har der været lidt stille omkring Ringen. Den har levet et liv i
ubemærkethed. Bl.a. på grund af det mindre statslige tilskud har det været
svært at opretholde aktivitetsniveauet, især på kursusområdet. Ligeledes er en
del af de politiske funktioner, som Ringen tidligere havde, på godt og ondt
overgået til Folkemusikkens Fællessekretariat.
Ringens muligheder for støtte til folkemusikhuse og enkeltmedlemmer o.a.
formålsaktiviteter er svundet ind, det samme er medlemstallet.
Nu er Ringen blevet nedlagt og fejret med et brag af en afslutningsfest i november 2019.”
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Folkekulturværkstedets Børne-Ungeballadeweekender
Folkekulturværkstedet har stået bag balladeweekender for børn, unge og deres voksne – også kaldet BUBA-weekender - lige siden 1987! Traditionen tro har der ligget
en weekend i foråret og en i efteråret. Over årene har en skiftende gruppe sørget for
at weekenderne er blevet en inspirerende og altfavnende oplevelse for de mange deltagere. Der er en stærk tradition forbundet med weekenderne, der er åbne for alle
børn og unge og deres voksne. Mange kommer gang på gang, men man kan roligt
deltage, selvom man ikke har været med før, og nye deltagere dukker hvert år op.
Bl.a. bedsteforældre, som deler en fælles oplevelse, der binder historie og nutid sammen, med deres børnebørn – og ”gamle balladebørn”, som nu er voksne og gerne vil
dele balladerne med deres egne børn.
I foråret afsluttes weekenden med en majstangsfest. De seneste år har vi holdt weekenden i Republikken hos Elsebeth og Per. Forårsweekenden ligger i en for de fleste
travl tid med mange arrangementer, og derfor er vi ikke flere, end at det lader sig
gøre med teltslagning på grunden, bål og fortælling i Fortællehuset, madlavning i
udekøkkenet – og underfulde besøg i Muldkatedralen, når man skal på toilettet. Det
har vist sig at de anderledes rammer har givet god plads til både ballade og fri leg
under åben himmel, og vi har været heldige med vejret, så det ikke har været nødvendigt med regnbukser og presenninger. Igen i år vil vi holde forårsweekenden i
Republikken, hvor vi har ballader, bål og ild, sanglege, børnedans/folkedans, fortælling og leg på programmet.
Efterårsweekenden har i mange år foregået efter en velafprøvet form – med arbejde i
fire aldersopdelte grupper noget af tiden, og sanglege, kædedans og fortælling, hvor
alle er sammen. De mindre grupper giver mulighed for at lave aktiviteter, der passer
til aldersgruppen og tryghed til at eksperimentere og lære nyt. Det store forum er en
unik mulighed for at mennesker i alle aldre, store som små, laver noget sammen på
fælles præmisser. Denne weekend foregår altid på Broby Gamle Skole, der med skoven i baghaven og mulighed for at trække sig tilbage til mange små krinkelkroge i
huset, skaber rum for fælles fordybelse og eftertænksom tilbagetrækning.
Vi glæder os over at vide, at vores deltagere gennem årene – både børn, unge og
voksne - er gået ud i livet med et solidt folkekulturelt fundament, med bevidstheden
om at bidrage, videregive og deltage, og ikke blot optræde med, henholdsvis være
tilskuer til, sang, dans og musik.
Datoer for årets weekender er
af
Lørdag den 6. – søndag den 7. juni 2020
Lørdag den 7. – søndag den 8. november 2020

Støttet

Merete

31

En dag med Ceilidh - Barn Dance
(keltisk-engelsk folkedans)
Lørdag den 3. oktober kl. 14 -23
med
The English Country dance band
Lotte Kielberg - klaver og accordion
Stefan Groot – Bas og Sopran Saxophon
Jeremy Newton-, Melodion
(Diatonisk Harmonika), violin og
calling
Per Brink Vilsen -violin
Richard Armitage - Hammer Dulcimer, Bagpipes
Program
14-16 Musikalsk samvær, fortælling,
16-17.30 workshop om dans og musik og traditionen
18 middag
19.30 -23 bal
Priser 100 kr . efter middag eller aften, medlemmer 80 kr , middag 60 kr .
Tilmelding 20467812 eller idb@post6.tele.dk. Gerne forudbetaling til 1551
2400499 mærket Ceilidh og navn.
Musikerne skriver:
Traditionel engelsk folkemusik og -dans er munter og selskabelig underholdning. Alle, erfarne som uerfarne dansere, er velkomne til at komme og høre
den livlige musik og prøve dansene under kyndig vejledning.
Dansene er mest fra det engelske Ceilidh repertoire fra 1970’erne.
Engelsk folkedans er ret enkel og minder en del om dansk folkedans, men musikken er noget andet og minder en del om musik til Morris dance. Og naturligvis er musikken også beslægtet med og minder om den højt elskede irske og
skotske dansemusik tradition, hvor reels, jigs, hornpipes, polkaer og vals er de
typiske rytmer, man danser til. Hvis man skal generalisere, kan man sige, at
ENGELSK folkedansmusik kontra skotsk og især irsk folkedansmusik lægger
mindre vægt på hurtighed og dansernes evner og mere vægt på det sociale
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samvær, med lidt langsommere musik men hvor musikkens MUNTERHED
ikke er til at tage fejl af!
I 1990 udgjordes bandets kerne af Jeremy Newton og Richard Armitage, to
englændere bosatte i Danmark. De har spillet med skiftende besætninger under navnet “Pilgrim Shoes”, og var ret aktive på den danske folkemusikscene indtil omkring årtusindskiftet, bl.a. med Lene Halskov som medvirkende. Siden da har de optrådt hovedsageligt under navnet “The English
Country Dance Band”, når de spiller til engelsk folkedans, ceilidhs (eller Barn
Dances, som man kaldte disse baller før i tiden). Men Jeremy har også været
ret aktiv i andre bands, f.eks. Reel de Quebec, der spiller fransk-canadisk musik til bal og fest, og Reel of Three og Reel of Two, der spiller amerikansk New England musik til traditionel square og contra dance.
Arrangøren tilføjer:
Danserepertoiret kan være såvel rækkedanse som rund- og kædedanse samt
kvadriller med enkle trin.
I slutningen af 1700-tallet var Engelskdanse højeste mode herhjemme, og
man dansede dem overalt, både her i landet og andre steder. Engelskdanse var
dengang rækkedanse, og mange af dem var konstrueret til brug ved hofferne
og hos det "bedre borgerskab". Hos almuen dansede man også disse danse,
hvad mange af vore ældste spillemandsbøger vidner om. Tænk blot på Engelskdans fra Præstø og på alle rækkedansene fra Thy, som helt klart er gamle
Engelsk Dansemelodier (Dansens og musikkens rødder).
The Barn Dance, ladedans, opstod i England og Skotland i 1860’erne, hvor
bønderne en periode gik til åbne steder i en lade for at efterligne de danse,
som velhavende landejere brugte. Siden da er Barn dances afholdt for at fejre
begivenheder såsom rejsningen af en ny lade, en helligdag, fødselsdag, et
bryllup eller anden begivenhed. (the-history-of-european-dance-).
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En dag med musik, dans og fortælling
- måske lidt status på arbejdet med de himmerlandske folkemusiktraditioner
Lørdag den 14. november 2020 kl. 14-23
Rebildspillemændene Gr uppe 1 gæster Br oby Gamle Skole
Program

Tilmelding

14-16
Folkemusikalsk samvær,
Inge Daniels Beck, idb@post6.tele.dk,
foredrag om spillemandsmuseet, kaffe tlf. 2046 7812
16-18
Danse- og spilleværksteder
Betaling på dagen eller på forskud til
18-19.30 Middag
bankkonto 1551 2400449, anfør Re19.30-23 Bal
bild og husk navn
Gruppe 1 består af

Gruppens historik

Gunner Friis (violin),

Denne starter i slutningen af
1960´erne, hvor flere af gruppemedlemmerne blev aktive med musik.
Vistnok den mere "hårdtslående" musik, der var toneangivende dengang.
Det udviklede sig til en rejse, der kom
til at omfatte dansemusik, festmusik
og folkemusik, med den himmerlandske spillemandstradition som ballast.

Arne Skou (violin),
Jens Peter Hansen (tværfløjte),
Kai Byllling (guitar),
Niels Jørn Østergård (harmonika)
Else Schmidt (klaver og harmonika)
og
Anders Christensen vil hjælpe med
danseinstruktioner
Priser
For hele dagen inkl. middag 260 kr.,
for medlemmer af Folkekulturværkstedet 220 kr.
For ballet eller eftermiddagen alene
100 kr. hhv. 80 kr.
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Med oplæring og indlevelse hos de
gamle spillemænd, der blev vores læremestre. Og med base på himmerlandsmusikkens faste tilholdssted,
Spillemandmuseet i Rebild, oprettet
1951. Her lagdes fundamentet til den
videreførelse og aktive udøvelse, der
nu har været kendetegnet for gruppen
i over 50 år.

Gruppe 1`s medlemmer er aldersmæssigt omkring de 70 (i hvert fald de fire). I dag må gruppen i folkloristisk
sammenhæng betegnes som "de gamle", med det ansvar og forpligtigelse,
det indebærer.

ren Thorkild Knudsen resulterede i
stribevis af optagelser og bekendtskaber med himmerlandske og nordjyske
spillemænd. Senere udviklede det sig
til markante indsamlinger rundt om i
Danmark, oprettelse af folkemusikhuRejsen for gruppe 1 har haft to sidelø- set i Hogager, Folkemusikhuse, Folbende forløb. Nemlig hele vejen igen- kemusikhusringen m.v., og i det hele
taget en voksende brug af folkekultur
nem den såkaldte folkemusikrevival
fra 1970’erne og frem, samtidig med på undervisningssteder og foreninger.
at den lokale festmusik har været
praktiseret til familiefester, baller m.v. For museet fra 1970’erne og de næste
årtier frem styrkedes Rebilds anseelse
Uddybende bemærkninger.
som samlings- og mødested for den
traditionelle folkemusik. Kendt blev
Spillemandsmuseet i Rebild fik en
central placering indenfor den voksen- afholdelse af seminarer og kurser,
de interesse for traditionel dansk fol- med et gæstepanel af nogle af de mest
kemusik, der voksede frem fra 1970’- kendte spillemænd, visesangere og
dansere fra hele landet. Rigtig mange
erne.
unge spillemænd fra det ganske DanMuseet havde da allerede eksisteret i
mark tog turen til Rebild, lod sig unca. 20 år, med spillemanden Evald
dervise og inspirere.
Thomsen og skovløber Emil Blicher
som ildsjæle og frontfigurer. Her fik For Rebildspillemændene og i høj
grad medlemmer af gruppe 1 betød
den himmerlandske folkemusik sit
center og hjemsted. Det betød bl. a., at disse årtier en lang række turneer og
optrædener i hele Danmark. Revivalen
de "gamle" fik mulighed for at give
gav sig udslag i, at spillemandsmusik
deres viden og kunnen videre til de
kunne bruges i alle sammenhænge f.
næste generationer af spillemænd.
eks. forretningscentre, handelsstandsDen begyndende dokumentation og
foreninger, byfester, folkemusikklubindsamling af folkemusiktraditioner
ber, kulturelle arrangementer, koncerhentedes i Himmerland,
ter m.v. Et eksempel: International
Nogle af de første markante resulta- kongres i Bellacentret. 15 minutters
ter: Samarbejdet mellem spillemanden velkomstmusik, og så tilbage til JylEvald Thomsen og folkemindeforske- land igen. Gruppen var selvfølgelig en
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blanding af de gamle og så vi unge. I
front var i mange år spillemanden Otto Trads, men selvfølgelig også andre,
"Bas Emil", Ejner Christiansen, Børge
Hyldgård - for blot at nævne nogle.

stensen, Lassen, Evald Thomsen
o.m.fl.

For gruppe 1 er det vigtigt at arbejde
med musikken, dens indhold og praksis. Det giver sig udslag i konkrete
Trads-familien hørte til en af de gamle projekter.
himmerlandske spillemandslægter,
Først skal nævnes formidlingen af
der kom på museet i 1950’erne - samTrads repertoiret og erindringsbogen,
men med bl.a. Justesens, Lassen, Nider kom i 1980.
els Jørgensen, Jens Jensen o.m.fl. Otto
Et stort arbejde er lagt i at bruge og
Trads døde i 1989.
dokumentere musikken af og efter
Museet var i disse år aktiv omkring de
Jens Frederiksen fra Als i Østhimmerstore indsamlingsprojekter, der foreland. Vel nok en af Himmerlands
gik i samarbejde med Dansk Folkemest navnkundige spillemænd, der
mindesamling, Folkemusikhuset i Holevede fra 1853 til 1943. Vi spiller og
gager og en lang række enkeltpersoudbreder kendskabet til
ner. Nævnes skal blot projekter som,
Læsø, Als (Østhimmerland), Skiveeg- Frederiksens egne kompositioner, og
de mange melodier og danse, han indnen, Randers, Vendsyssel osv. Især
samlede. Danse, som ældre folk i Als
video og lyd er vigtige elementer i
disse indsamlinger. I dag rummer Mu- i 1980’erne stadig kunne vise og forseum Rebild et landsdækkende folke- klare. Det blev forøvrigt til en CD
musikarkiv, med bl.a. samlingerne fra plade, "Traditioner Mødes ", med Fredet nedlagte Folkemusikcenter i Ho- deriksen-musikken.
gager, museets eget arkiv, samt en
De senere år har gruppe 1 arbejdet
lang række privatarkiver. Flere af
med indholdet i Ullidsbøgerne. Nodegruppe 1`s medlemmer er aktive i ar- bøger fra 1820’erne, optegnet af en
bejdet med folkemusikarkivet.
himmerlandsk bondedreng fra Ullids.
Himmerlandstraditionen
Gruppe 1 viderefører den himmerlandske spillemandsmusik, som de
gamle overleverede, og som de igen
havde efter deres læremestre. Det er
f.eks. musik efter Tradsfamilien, Ju36

Her arbejdes med et repertoire, der er
afvigende fra det, vi kender. Perioden
i starten af 1800-tallet er kendetegnet
af de mange modedanse, der kom til
Danmark. Interessant i denne sammenhæng er, at vi her har nogle af de
første versioner af danse, der senere

hen er blevet kaldt folkedanse. Bl.a.
en forløber for ottemandsdansen, der
vel nok har været den mest populære
turdans i Himmerland. På indeværende tidspunkt er gr 1 inde over overvejelser omkring en publikation og en
lydudgivelse.
Gruppe 1 er også i front med formidling af den himmerlandske spillemandsmusik, med bl.a. særlige nodesamlinger, lydbånd til undervisning.
Men først og fremmest undervisning
og inspiration til dem, der har lyst at
være med. Hver onsdag i vinterhalvåret har vi et undervisningshold for
alle instrumenter med ca. 18 deltagere. Her styrkes fødekæden til den fortsatte videreførelse af den himmerlandske folklore. Her giver vi vores arv
videre.

formidling. Musikværkstederne skal
prøve himmerlandske melodier. Danseholdet skal bl.a. prøve nogle af de
danse, vi indsamlede i 1980’erne og
atter har genoplivet. Og som indgår i
gruppens repertoire til søndagsballerne på museet, en tradition der startede
allerede i 1951. Og som i dag på skift
betjenes af Rebild Spillemandslaugs
fire orkestre. Danseinstruktionen vil i
Broby blive varetaget af Anders Christensen, med hvem vi har samarbejdet
med omkring de store indsamlinger,
bl.a. i Himmerland i 1980’erne.
Vi håber, at dagen i Broby vil give et
nogenlunde aktuelt billede af folkemusikken og folkekulturen i Nordjylland. Og selvfølgelig masser af dejligt
samvær omkring musik og dans.
Niels Jørn Østergaard

I Broby vil vi fortælle, vise film og
give eksempler på undervisning og
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Hejsa komfitte komfattetera. Årets balladeseminar
I slutningen af januar afholdtes på Broby Gamle Skole som vanligt det årlige
balladeseminar – denne gang plansat af Dorte Munch Nielsen og Karen Povlsen, der havde inviteret Mia Guldhammer og Henrik Larsen som inspiratorer.
Mia er vise- og balladesanger og synger i forskellige grupper såsom Virelai,
Mallebrok, Mia Guldhammer & Morten Alfred Høirup m. fl. Hun synger mest
til koncerter eller i sammenhænge, hvor det handler om at få et publikum ud at
danse kædedans.
Hun fortalte i sin introduktion, at hun har mødt balladerne i Folkemusikhuset i
Hogager og fået inspiration både herfra og fra andre levende balladesangere,
og hun gav et indblik i sit arbejde med traditionsstoffet, der må genskabes ud
fra de gamle kilder og gives et nutidigt udtryk.
Hun betonede som det fine ved balladesangen i kreds, at alle bevæger kroppen
i samme takt, synger en historie sammen og bakker hinanden op, og fremhævede det at fokusere på konsonanterne ved mundmusik i omkvæd – på åndedrættet – på hjerterytmen – på at synge som sig selv.
Og disse elementer fik hun gjort rigtig tydeligt brugbare i deltagergruppens
arbejde med de skæmteballader, hun havde valgt til seminaret.
Henrik er mangeårig danseinstruktør i folkedansersammenhænge og lagde sin
store danseerfaring og sine analyser i ind i øvelser i måden at bruge krop og
fødder i kædedans. Hans danseundervisning indeholdt en gennemgang af de
mange muligheder, der findes i at variere kroppens, armenes og især føddernes
bevægelser, tryk, rytme, trin og vægtfordeling i kædedansen. Han supplerede
med gammeldanseforløb, et parfærøske ballader og en israelsk og en bretonsk
dans.
De gode spillekoner Karen og Dorte akkompagnerede dertil og til det obligate
gammeldanseforløb under opvasken.
Workshops med arbejde med at få en tekst til at blive sangbar, uden at man
kløjs i betoninger og stavelser.
God diskussion, der blandt andet handlede om, hvad man kan man bruge det
til, og hvordan man kommer videre, og at mange både nye og mere garvede
balladefolk var blevet inspireret til at fortsætte deres balladeinteresse.
Aftnerne med balladeforløb 3 timer ad gangen ubrudt med over 30 forskellige
ballader i rap viste, at balladedansen lever og trives – helt euforisk!
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Efteraftner/ halve nætter med snak og muntre sange.
Flere spontane og gode diskussioner i mindre grupper om holdninger til og
brugen af balladestoffet og fremførelsen. Handler det om at få danset og få en
fin oplevelse i fællesskabet – om at fordybe sig i balladestoffet – om brugen
deraf ved at komme ud til andre med balladen – om det hele?
Skøn mad og gode kager. Fin afvikling. Alle var glade. Stemningen høj.
Sidste samling: Hvad tager hver enkelt med sig hjem? Hvem vil tage over til
næste år? Et par blandt deltagerne bød ind og ville påtage sig dette, og tak for
det.
Og tak for et vellykket balladeseminar 2020.

Inge

Støttet af

Dansekæden

Mia

Balladekæden

Musikken: Dorte og Karen
Kokken Randi
Fotos: Franseska Mortensen
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Ejner Trabjerg
Spillemanden Ejner Trabjerg døde i august 2019.
”Nogle kalder mig musiker, men jeg kalder mig spillemand, og det er jo noget
helt andet” skrev Ejner Trabjerg.
Han spillede harmonika. Han skrev selv, at hans far spillede harmonika til
husbehov, og det samme gjorde hans bedstefar og farbrødre. Som 5-årig fik
han en torader af sin far, og som 9-årig den første femrader. Familien gik til
folkedans og gammeldans, og det var den slags musik, de spillede, samt gamle
sømandsviser.
Ejner har spillet hele sit liv. Efter at han blev konfirmeret, havde han harmonikaen med på havet. Han blev smed som sin far, og senere, da han blev gift
med Birgit og blev skovarbejder, spillede han ude, og Birgit blev træt af at
sidde hjemme i Hee og anskaffede sig trommesæt, så de blev til Trabjergs
duo.
Sønnen Anders blev født i 1976, og han spillede ude, fra han var 10 år.
Ejner og Birgit spillede til gammeldans, folkedans, pensionistfester, forsamlingshuse og kroer og har spillet i 135 forsamlingshuse. Aldrig samme melodi
flere gange, og gerne 10 timer i træk.
Ejner har komponeret næsten 160 melodier og sange, hvoraf hovedparten er
blevet til i de år, han arbejdede i skoven.
Vi mødte ham første gang til det første af de ugelange sommerseminarer på
Vestjyllands Højskole, hvor han op igennem 80'erne virkede som underviser i
lokal folkemusik samt sine egne kompositioner. Folk fra hele landet deltog, og
gode kontakter blev etableret, hvilket resulterede i, at han med hustru og søn
blev kaldt til Sjælland for at spille til det årlige julebal i Albertslund Folkemusikhus. Siden har de spillet flere gange til bal og seminar på Broby Gamle
Skole, og vi har også haft fornøjelsen af at høre hans søn Anders, der nu bor
og er spillemand i Galway i det vestlige Irland, spille irsk og dansk ved flere
lejligheder.
Ejners mange skønne melodier har navne, der viser hvem eller hvad, de er inspireret af og tilegnet, et sted, en ven eller en begivenhed.
Aldrig tog han nogen steder uden sin elskede harmonika, og igennem mange
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år blev musikken også omdrejningspunkt for flere ferie og weekender, hvor
der var talrige besøg på diverse folkemusikfestivaller og harmonikatræf både i
Danmark og i Norge. I midten af 90'erne var han med til at etablere musiktræf
sammen med Birgit og Anders, de første par gange i Vester Tim Skole og senere på Velling Friskole. Dette arrangement stod de for i 15 år, hvorefter yngre kræfter tog over.
I sit otium smedede han hjemme og på Bundsbæk Mølle, hvor han viste sine
kreative evner frem. Blandt andet har han glædet os med sine roser, vikingeknive og flotte lysestager. Desuden blev han bestilt af Ringkøbing Museum til
at lave en kopi af et kyskhedsbælte.
Efter mange år med diabetes resulterede det i dårlige nyrer og svækket syn.
De sidste ti år måtte han tre gange ugentlig i dialyse på Holstebro Sygehus, og
siden måtte begge ben desværre amputeres. På trods af stærk modgang tog det
dog ikke modet fra ham.
Det har været en meget stor glæde og berigelse at have kendt og kunnet kalde
sig ven af Ejner Trabjerg gennem mange år, og for at have oplevet hans væren, vestjyske humor, hans musik og spilleglæde.
Kilder: Uddrag af ”Hvem er Ejner Trabjerg?” af ham selv ca. 2000, Familiens
mindeord i Dagbladet 31. august 2019 og egne (mine) erindringer.
Inge Daniels Beck

Albertslund Folkemusikhus1988 Ejner og Anders Trabjerg
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Vi bringer her en af Ejner Trabjergs kendte og tidlige kompositioner,
med tilladelse fra familien
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Indbydelse til

Regnskab 2019

Generalforsamling
i foreningen
FOLKEKULTURVÆRKSTEDET

BROBY GAMLE SKOLE
Suserupvej 55, 4180 Sorø

Lørdag d. 7. marts 2019 kl. 14.00
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
Kamilla Prins
på valg
Thomas Roos
på valg
6) Valg af revisorer
Kristian Nielsen
på valg
7) Eventuelt
Referat fra generalforsamling 2019 kan
læses på følgende link:
www.bgsbroby.dk/generalforsamling.htm

Efter generalforsamlingen bydes der
på SILDEBORD til dem, der deltog i
generalforsamlingen
og om aftenen fra kl 19.30 er der
Eastwind
se side 4
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Det sker - Folkekulturværkstedet
Broby Gamle Skole 2020
7/3

Lørdag

14.00

Generalforsamling

5764 8362

Bestyrelsen

7/3

Lørdag

19.30

Eastwind

5764 8362

Bestyrelsen

13/3

Fredag

19.00

Åbent balladeforløb

6029 0352

Britta

21/3

Lørdag

10-17

Ballader og hyrderåb

2046 7812

Inge

22/3

Søndag

15-17

Koncert med Polcalypso

2695 9449

BGS/Jørgen

4/4

Lørdag

10.30

Ballade inspirationsdag

3075 3552

Kenneth

17/4

Fredag

19.00

Åbent balladeforløb

3075 3552

Kenneth

18/4

Lørdag

14-23

Gangspil med damer

2046 7812

Inge

6 - 7/6

lør-søn

BørneUngeBAllade i Republikken

5784 5785

Merete

14/6

Søndag

Gjalderkoret

3047 5091

Kamilla

27- 31/7

man-fre

Sanguge

2046 7812

Inge

20/9

Søndag

14-17

Carl-Erik Lundgaard & Poul Lendal

2046 7812

Inge

3/10

Lørdag

14-23

Ceilidh - Engelske danse

2046 7812

Inge

7 - 8/11

lør-søn

14/11

Lørdag

21/11

Lørdag

14-17

BørneUngeBAllade på Broby Gamle 5784 5785
Skole

Merete

14-23

Rebild spillemændene

2046 7812

Inge

20-23

Fuur spillemænd

4216 9086

Anette

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

KONTINGENT 2020 Betales inden 7/3 2020
Enkelte 230 kr.

Par 345 kr. Unge u. 25 år 115 kr.

+ GAVE

Betales på bankkonto reg 1551 konto 2400499
FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE
Suserupvej 55, 4180 Sorø, Tlf.: 5764 8362, Bank reg 1551 konto 2400499
Hjemmeside: www.bgsbroby.dk Email.: fkv@bgsbroby.dk
Ansv. for denne udsendelse: Inge Daniels Beck, Layout: Poul Høgh, Tryk: Jørgen From
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