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Generalforsamling 
i   

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 
Lørdag d. 9. marts 2013 kl. 14 

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø 
 

fejres   fredag 6/9 – lørdag  7/9 2013 



 

Musik, rollespil og folkekultur.
 
Året er 1995, hvor jeg så 
småt begynder at stifte 
bekendtskab med fæno-
menet liverollespil, der kort 
kan beskrives som en fælles 
improviseret historiefortæl-
ling/teaterforestilling, hvor 
alle både er publikum og 
aktører i en eventyrverden i 
en ubestemmelig fortid med 
magi, smukke princesser og 
onde trolde.  
Det er et frirum, hvor det er 
i orden at udforske forskel-
lige sider af sig selv, og der 
er et stort kreativt virke i 
tiden op til et scenarie, det 
være sig i form af alt fra kostume-
fremstilling, fremstilling af rekvisitter 
(fx amuletter  formularbøger), bag-
grundshistorier og sange, til våben 
som kageruller og sværd.  
Det var også her, at jeg stiftede be-
kendtskab med nogle nye sange, som 
jeg aldrig havde hørt før: Om uskyldi-
ge hekse, der blev brændt, om lande-
vejsrøvere, der blev henrettet og gen-
oplivet og om hadefulde skeletter, 
hvis eneste forbrydelse var, at de hav-
de elsket. 
Problemet var, at når man kom hjem 
til virkelighedens grå hverdag, hang 
der brudstykker af melodier og tekster 
fast og spøgte i ens hoved.  
Jeg fik dog hen ad vejen tiltusket mig 
et par kopier af nogle af teksterne og 
snakket med en af dem, der sang. Han 
ville gerne slippe for at sende kopier 

rundt til interesserede, og jeg kunne 
lave en hjemmeside, hvor alle kunne 
bidrage med tekster, noder, indspil-
ninger og kommentarer.  
Det blev starten på Projekt Skjalde-
sang.  
Tanken var, at folk der havde lavet 
eller kendte sange, der kunne passe i 
en eventyrverden, kunne dele teksten 
og hvis man ikke kunne læse eller 
skrive noder, så kunne man indsynge 
den på computeren og lægge den ind 
sammen med teksten, så andre kunne 
lære den og bruge den i deres fortæl-
ling. 
Ideen var, at det skulle være så enkelt 
og lavpraktisk som muligt. Kvaliteten 
af indspilningen var mindre væsentlig; 
det væsentlige var, at man kunne lære 
sangen og arbejde videre med den 
selv. 



 

Det betød også, at vi har/havde mu-
lighed for at se, hvordan en ballade 
opstår, hvordan den vandrer og hvor-
dan den forandrer sig, da de personer, 
der havde lavet en del af sangene 
kunne opspores og fortælle deres hi-
storie. Deres oprindelse var meget for-
skellig, nogle var skrevet på forhånd 
til lejligheden, andre blev til midt i 
scenariet, nogle var oversat fra andre 
sprog, nogle fra teaterproduktioner, og 
atter andre var fra de mere traditionel-
le kilder som Højskolesangbogen, 
 Sorten Muld og DgF. 
Vi satte os for at lave Projekt Skalde-
sang med det formål at indsamle og 
udbrede kendskabet til liverollespil- 
og middelaldersange. Det har dels haft 
den virkning, at det har ændret en del 
af den "mundtlige overlevering" der 
var før, men det har også gjort sange-
ne lettere tilgængelige, så der er flere 
der kender de samme sange og kan 
synge med på dem. 
For at udbrede kendskabet har vi lavet 
to cd'er, Skjaldesang I, II og er igang 
med III'eren . Ikke som en fast musik-
gruppe, men med de folk, der har haft 
tid og lyst til at deltage.  

Skjaldesang har søgt om at komme 
med i foreningen Folkekulturværkste-
det Broby gl Skole og bruge stedet 
som base for arrangementer og ind-
spilninger. Vi var samlet en 20-30 
personer fra hele landet i forrige år, 
hvor vi indspillede ca. 20 numre. Alle 
sangene var blevet valgt på demokra-
tisk vis på debatforummet på Skjalde-
sang, og forskellige personer havde 
budt ind som tovholder på arrangering 
og indspilningskoordinator. Projektet 
er selvfinansierende med indtægter fra 
cd-salg, og frivilligt arbejde. Det er 
åbent for alle der har lyst til at bidrage 
eller blot lade sig inspirere.  
Så udover de numre, der blev indspil-
let sidst, har vi en ny hjemmeside på 
vej og vil gerne have gjort flere af 
sangene lettere tilgængelige for folk 
uden en doktorgrad i musik, samt 
formidle nogle af de danse og sangle-
ge, der også er en del af folkekulturen. 
 
Skrevet af: Kristian Nielsen 
  



 

Disse tre seminar-lørdage har væ-
ret afholdt på Broby Gamle Sko-
le: 
 
  3.11 2012 ved Jeppe Nørgaard    

17.11 2012 ved Leif Varmark   

  1.12 2012 ved Elisabeth Groot     

 BALLADE-GLADE MENNESKER PÅ BROBY GAMLE SKOLE 
- Tre seminar-lørdage 

Skrevet af Maja Hyveled Jakobsen 

Vi har været ca. 20 mennesker der har været 
samlet tre lørdage i efteråret 2012. Vi har 
arbejdet med ballader på forskellige måder, 
og for mig har essensen af disse tre lørdage 
været arbejdet med hvordan melodien under-
støtter historien i balladen.  
 
På seminaret møder man mange 
mennesker med hver sin tilgang til 
ballader.  
Nogen er primært musikere og no-
gen er primært sangere. Det er også 
forskelligt om det er melodien eller 
fortællingen der vægtes højest. I del-
tager-gruppen er erfaringsniveauet 
med ballader meget spredt. En har 
endda aldrig arbejdet med ballader 
før. Aldersspredningen har også væ-
ret stor. Så vi har været lidt af en 
blandet gruppe.   
  

 
 
 
For at vende tilbage til ind-
holdet i seminarerne, så har 
det primære fokus, set fra min 
tolkning, været om at finde 
den rette kombination mellem 
fortællingen/ historien og me-
lodien. Der har været fokus 
på at lave variationer af me-
lodien gennem balladen som 
fortællingen udvikler sig. Vi 
har lært nogle værktøjer til 
hvordan man kan udvikle og 
arbejde med disse variationer. 



 

Disse værktøjer og virkemidler er givet til os, deltagere, gennem enten en teoretisk 
tilgang eller gennem en mere "learning by doing" tilgang, hvor inspirationen skal 
hentes indefra. Leif og Jeppe arbejder lidt mere teoretisk, hvor Elisabeth arbej-der 
meget med at det skal komme 
indefra og arbejder med ud-
trykket "ballade-land" (lidt hen 
i retningen af balladens sjæl og 
inspirations kilde). 
Kombinationen af disse to 
tilgange har været meget 
spændende. Generelt har det 
været yderst interessant at 
opleve hvor forskellige 
tilgange alle deltagere har til 
arbejdet med ballader.  
Vi har også snakket lidt om 
det historiske perspektiv; hvor 
har man fundet historisk do-
kumentation for at ballader har været brugt og i hvilken sammen-hæng. Det har 
været lidt interessant at høre oplæsninger fra gamle kilder.  
 
Alt i alt har det været nogle gode lørdage. Det har været ret intensive lørdage (fra 
kl. 10 til ca. kl. 18), og programmet har været stramt hver eneste gang. Jeg har væ-
ret ret træt bagefter, men på den gode måde. Vi har sunget, danset, siddet og hørt 
"teori", diskuteret teori, spist masser af god mad, og sunget lidt mere. Vi har talt 
om tingene vi har 
lært, men også prø-
vet meget af det af i 
praksis.  
Jeg synes at det har 
været tre dejlige og 
lærerige lørdage 
med fokus på bal-
laden som noget 
der kan arbejdes og 
udvikles på fra et 
bevidst niveau, 
men også som no-
get der opstår i nu-
et. 



 

  

3 balladelørdage på Broby  
– uforglemmelige glimt 

 

af Hanne Eble Jacobsen 
 

Jeppe Nørgård gennemgik balladens histo-
rie den første lørdag – dvs. de kilder der 
med nogen sandsynlighed fortæller om bal-
ladedans og sang. Jeg havde selv en gang 
brug for at dokumentere, at balladen blev 
brugt i tidligere tid – og kom til kort. Der er 
ikke meget, men dog noget især i kalkmale-
rier og kirkeskrifter. Kalkmalerierne giver 
en del oplysninger om hvilke instrumenter, 
der har været brugt.  
Vi dansede de forskellige danse, som de er 
beskrevet i en kilde: 6-dansen kan jo også 
danses den anden vej! Ofte har jeg haft lidt 
ondt i ben og hofte af at danse den samme 
vej hele tiden – så hvorfor ikke? Det er blot 
et spørgsmål om at gøre det. 5-dansen fra 
Mandø fik vi også meget sjov ud af. Vi har 
efterfølgende taget den til os i Roskilde 
Balladegruppe.  
Til sidst legede vi med ballademelodiernes 
puslebrikker. I grupper kreerede vi nye ud-
gaver ud fra de gamle stumper – og danse-
de/spiller dem. Her viste sig absolut en åb-
ning ind til nyskabelse, som dog stadig har 
rod i tradition. Vi kom også omkring bru-
gen af kernetoner og en gennemgang af for-
skellige forsiringer, som det nok kræver lidt 
mere arbejde at få ind i balladen. Det kom-
mer nok. 
Anelise Knudsen sluttede aftenen af med at 
synge-sige en ballade – en særlig måde at 
fortælle balladen på, som interesserer mig 
som historiefortæller. 
Leif Varmark indledte den anden lørdag 
med en fortælling om hans indgang i balla-
derne: den revolutionære. Han søgte efter 
ballader, som indholdt oprør….og fandt kun 
en enkelt uden melodi, nemlig hr. Tidmand. 
På Skælskør stødte han ind i den levende 
balladetradition, hvor hr. Tidmand rent fak-
tisk blev sunget. Det blev en retningsgiver 

og inspirationskilde i hans liv, hvilket vi jo 
har stor glæde af i dag, fx i kraft af det store 
arbejde der ligger i balladeskolen.dk, op-
dyrkningen af de satiriske ballader, råbene 
oma.  
Leif havde inviteret Tippe med. Tippe bi-
drog med sin erfaring og med sin stemme. 
Vi sang og deltog i løbet af dagen i mange 
genrer, herunder også balladeteater og bre-
tonsk vekselsang. Der blev præsenteret en 
stor buket af detaljer, genrer, variationer… 
og ikke mindst muligheder for at udvikle 
balladen.  
Uforglemmeligt var maden, som Leifs fa-
milie stod for. Helt igennem vegansk, med 
hjemmedyrkede æbler og grøntsager.  Leif 
sluttede med at præsentere os for en smuk 
youtube-film om en afrikansk stamme som 
havde udført bodypainting. Hvad det havde 
med ballade at gøre, fik vi en god diskussi-
on om.  
Elizabeth stod for den sidste lørdag. Vi ar-
bejdede med grundtonerne i Valravnen og 
udviklede den til en særlig improviserende 
balladestil med råb og flerstemmighed. Vi 
deltog også her i et balladeeksperimentari-
um, hvor vi blev guidet igennem ballade-
land. Et land af lege med ordenes dele: 
Rav-nen fly-ver-højt, krop og hjernes parat-
hed, at synge sine følelser, iagttagelser og 
oplevelser. Vi blev præsenteret for en sær-
lig måde at synge sammen på, hvor en syn-
ger for eller forrest og den anden synger 
samtidig/lidt forskudt. Det gav en ganske 
særlig virkning, der kan være sjov at lege 
med samt øge opmærksomheden i sangen.  
Til frokost præsenterede Itys i dagens ånd 
den lækre mad i balladetoner syngende om 
pesto og grøntsagstærte. Hun kvad et mad-
kvad. Om eftermiddagen arbejdede vi vide-
re med det at kvæde, at blive parat, at kaste 
sig ud i det og spontant at udtrykke os i 
kvad.  
Vi udførte en balladerejse parvis. Vi sad 
overfor hinanden. Den ene skulle syn-
ge/nynne improviserende gerne balladedele, 
mens den anden ”rejste” til balladeland,  



 

 
dvs. åbnede sig for de billeder, der blev 
frembragt af makkerens melodier og stem-
ningstoner. En oplevelse der i den grad 
fremdrog vores lyttende og visuelle side. 
Efterfølgende gav vi hver især et lille kvad 
om vores rejse.  
En stor tak til Itys for at skabe og tage initi-
ativ til disse 3 lørdage, hvor vi har lært og 
delt så meget til fortsat inspiration. Tak til 
Leif, Jeppe, Elizabeth og Tippe. Tak for 
dejlig mad disse 3 lørdage. Der var udbredt 
stemning for at gentage succesen i 2013. 
Det ser vi frem til.  
 

 

Jævndøgn 
i Republikken 
Vi fejrer forårsjævndøgn 

Lørdag den 23. marts 2013 fra kl. 14 
Tilmelding og betaling 

senest 15. marts 

Max 32 deltagere, efter først til møllerdat-

ter princippet! 

Ring eller mail til Anja 

mail: anja@hvidberg.dk,  

mobil: 27 52 87 00 
 
 

Børne-unge-balladeweekend 
lørdag 13.- søndag 14. april 2013 

 
majstang, sang, musik, dans, råb 

ballader og sanglege  
Arr.: Kenneth og Merete 

m.fl. 
hvis du er i tvivl om du får indbydelsen,  

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

 

 

 
 

Børne-unge-balladeweekend 
lørdag 26.- søndag 27. okt.  2013 

arr.: Lene Malmstrøm m.fl. 
lenemalm@mail.dk  

 

Indbydelse til åbent ballade-
forløb for børn og voksne. 

Foråret 2013 
 

fredag d.22. februar kl. 19- 22 
fredag d.22. marts kl. kl. 19- 22  

fredag d.19. april kl. 19- 22 

fredag den 17. maj kl. 19- 22 
 

Hos Dorte og Kenneth 
Lindekrogvej 22, Vinstrup, Fuglebjerg 

Tlf. nr. 30753552 
Mail: kst@novonordisk.com 

Det er for alle der har lyst til at arbejde 
med ballader og kædedans. 

Det er dem der kommer, der afgør hvad der 
skal arbejdes med. 

 
 

Vi giver ikke mad, men lægger hus til og 
giver en kop kaffe / te. Hvis der er en der 
har lyst til at tage et stykke brød / kage 

med er det fint. 
Man melder sig til ved at ringe / maile se-
nest onsdagen før, og sige at man kommer 
til balladeaften den pågældende fredag.  

 
Hvis der er spørgsmål, så er du/I velkomne 

til at ringe, til Kenneth på 30753552. 
 

Hilsen 
Dorte og Kenneth 

 



 

Harmonika- 
gruppen 
25 år 
I vinteren 1988/89 startede en slags sam-

menrend af  harmonikaspillere i Broby Gam-

le Skole. De mødtes hver tirsdag aften og 

spillede løs. – sådan fortæller Georg Han-

sen, der sammen med Bent og Kurt Colbe, 

Tage Andersen, Peder Nielsen og Peter 

Bringgaard udgjorde initiativgruppen.  

 
 
 

Det begyndte på loftet 
Det var Peder Nielsen og Peter Bringgaard 
der opsøgte Benny E. Andersen, der dengang 
boede på loftet over køkkenet. De ville gerne 
i gang med harmonikaerne. Benny fik dem 
snart overtalt til på egen hånd at samle folk. 
 

Det blev til et Tirsdag-aften-hold 
 
Og senere dannedes endnu et hold – det blev 
et 
 
Fredag-aften-hold 
 

Husorkester 
I 1990 var harmonikagruppen fast Hus-
orkester og spiller ofte til Åbent Hus den før-
ste søndag i hver måned.  
 
Harmonikabanden 
4-5 stykker begyndte at optræde uden for 
skolen og dannede Harmonikabanden 
 
Harmonikatræf 
Det første harmonikatræf afholdtes i septem-
ber 1990. Her kommer mange nye spille-
mænd til. 

 



 

Åbent Folkemusikhus 
Fra 1991 blev harmonikagruppen fast arran-
gør af åbent hus ca. 2 gange hvert år. 
 
Bal for de unge på 60 
Fredag-aften-holdet fandt på en gang om 
måneden  at invitere dansere med til deres 
øve aftener . Det blev snart til Bal for de un-
ge på 60 
 
Sommeruger 
I 1991 planlagde Broby Gamle Skole 4 
sommeruger med forskelligt indhold. En af 
dem (uge 29)  blev arrangeret af harmonika-
grupperne. 
 
Harmonika med spisning 
2 gange om året samles harmonikaerne til 
spisning med familie og venner med efter-
følgende undeholdning 
 
I dag er der 3 hold 
Tirsdag eftermiddag   o. 5 
Tirsdag aften              o. 15 
Onsdag aften              o. 22

 
Sommerdage uge 29 2013 

16/7-18/7 2013 
Harmonika 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

3 dage med harmonika 
tirsdag 16/7 – torsdag 18/7  

kl. ca. 10 til ca. 21 
Spil fra morgen til aften - afbrudt af frokost 
med Gæt en gammel plade - eftermiddags-

kaffe - aftensmad og aftenskaffe 
alle er velkomne 

til at spille med eller lytte på 

der betales for fortæring 
ellers gratis 

 

 

Harmonikagruppens store succes Bal for de unge på 60 



 

Generalforsamling 
i  foreningen 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 
BROBY GAMLE SKOLE 

Suserupvej 55 4180 Sorø 
Lørdag d. 9. marts 2013 kl. 14 

Dagsorden 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning ved bestyrelsen 
3) Regnskab og budget ved kassereren 
4) Eventuelle forslag  
5) Valg af bestyrelse 
 Merete Mensink    på valg 
 Kenneth Staben         på valg 
 Kristian Nielsen     ikke på valg  
 Poul Høgh Andersen    ikke på valg
 Thomas Roos     ikke på valg 

Valg af suppleanter 
 Preben Holm        på valg 
 Søren Hammerlund      på valg 

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

7) Eventuelt 
 
Referat fra generalforsamling 2012 kan læses 
på følgende link: 
www.bgsbroby.dk/generalforsamling.htm 

Efter generalforsamlingen kl. ca. 15 er der 
åbent hus med musik og sang med bl.a. 
Helle og Peder der spiller op til dans til  
Sejerømusik efter Gyda 
 

Regnskab 2012 (foreløbigt) 

  INDTÆGTER   
1 Kontingent 30200,00 
2 Gaver 5450,00 
3 Tilskud  8000,00 
5 Tilskud kommune 0,00 
6 Tilskud sponsorer 15000,00 
7 Renter 0,00 
8 Arbejdsgruppers indtægter 102435,00 
9 Salg 1201,00 

  Indtægter ialt 162286,00 
      
  UDGIFTER   
  Drift   
10 Administration 12000,00 
11 Lokaleleje 18000,00 
12 Bestyrelse 2160,00 
18 Udsendelser 1875,00 
13 Porto 1920,00 
14 Vedligeholdelse 0,00 
15 Småanskaffelser 0,00 
16 Gebyrer 105,35 
17 Diverse 1000,00 
  Drift i alt 37060,35 
      
  Aktiviteter   
21 Harmonika 2622,00 
22 BUBAforår 11355,90 
23 Falsterpiben 18000,00 
24 Fortællehus 500,00 
25 Sommeruge 359,80 
26 Åbent Folkemusikhus 3131,00 
27 Balladebal 1800,00 
28 Dansekursus med bal 2258,56 
29 koncert 0,00 
30 Dokumentation/hjemmeside 1473,00 
31 Ballade86 46451,00 
32 Bennyarkiv 569,85 
33 BUBAefterår 15330,00 
34 balladedage 14434,00 
  Aktiviteter i alt 118285,11 
  Udgifter i alt 155345,46 
   
  ÅRETS RESULTAT 6940,54 
 
Status 
 AKTIVER  
 Giro 31/12 2012 20730,55 
 Tilgode/kasse 10000,00 
 I ALT 30730,55 
     
 PASSIVER   
 Saldo 31/12 2011 -3443,99 

 gæld 27234,00 
 Resultat 6940,54 
 I ALT 30730,55 

 



 

 Benny E. Andersen 

     

 

Velkommen til 
hjemmesiden  
der præsenterer 
 
Børneteatermanden 
Komponisten 
Spillemanden 
Forfatteren 
Skuespilleren 
Folkemusikeren 
Jazzmusikeren 
Ballademageren 

Benny E. Andersen 
(1934-2007) 

 
Ved at åbne ’dørene’ 
føres man frem til tek-
ster, noder, billeder og 
lyd fra Bennys omfat-
tende produktion og 
virke. 
 

12 døre  
til Benny 
 

Rundt om Benny 

Børnesange 

I Anledning Af 

Ballademusik 

Gårdsangerjazz 

Melodier til digte 

Bedstemors breve 

Børneteater 

Radio, TV og film 

Projekter 

Udgivelser 

Om Benny 

Efter 4 års arbejde i Benny-arkiv-gruppen kan vi snart åbne den første udgave af 
en hjemmeside der giver dig adgang til et stort udvalg af Benny E. Andersens me-
lodier i form af noder og i nogle tilfælde lyd. Desuden tekster af Benny og om  
Benny og indblik i Bennys omfattende virksomhed inden for børneteater, radio, tv 
og film.

Vi har brug for økonomisk støtte 
Vi opfordrer alle der sætter pris på dette initiativ til at hjælpe os så vi kan 
dække de udgifter der er forbundet med etablering af denne hjemmeside 

Send et beløb til  +01<         + 2400499    mærket benny 

Cecilie, Dennis, Gerd og Jørgen



 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2013 
 

fredag 11/1  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
fre-søn 25-27/1    Balladeseminar 5764 8362 
søndag   3/2  14-17 Åbent hus med Harmonikabanden 5764 8067 

fredag 22/2  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 3075 3552 
fredag 22/2  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
lørdag  9/3  14:00 Generalforsamling 5764 8067 

lørdag  9/3  15-17 Dans og sang 5764 8067 

fredag 22/3  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 3075 3552 
fredag 22/3  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
lørdag  23/3  fra kl 14 Jævndøgn i fortællehuset 5764 8114 

fredag 12/4  18-24 Harmonika med spisning   5764 8067 
lør-søn 13-14/4   BørneUngeballade 5764 8362 
fredag 19/4  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 3075 3552 
fredag 17/5  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 3075 3552 
lør-søn 8/6-9/6 dagene Arbejdsfestival på Broby Gamle Skole 5764 8362 
ti - to  16/7-18/7 10-21 Sommerdage med harmonika 5764 8067 
fre-lør 6/9-7/9    25 års harmonikajubilæum 5764 8067 
fredag 11/10  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
lør-søn 26-27/10   BørneUngeballade   5764 8362 

fredag 15/11  18-24 Harmonika med spisning   5764 8067 
fredag 13/12  19:30 Julebal for de unge på 60 5764 8067 

2014 
fre-søn 27-29/1 2014 Balladeseminar/træf 5764 8362 
 

Følg kalenderen på hjemmesiden www.bgsbroby.dk 

Der udsendes fremover kun et blad om året i begyndelsen af februar 

Send derfor din mail-adresse til fkv@bgsbroby.dk så får du opdateringer 

KONTINGENT 2013 

Enkelte 200 kr.       Par 300 kr.    Unge u. 25 år 100 kr. 

Betales ved at benytte netbank indbetalingskort med kodelinien 

+01<      +2400499 
eller giro 2400499 på posthuset 

betales inden 5/3 2013
 

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

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


