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Læg din arm omkring min nakke
Dennis Mogensen 70 år
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- Inspireret af de gamle traditioner

af Søren Hammerlund
I 1996 var jeg i Irland.
I Galway endte vi en aften på en pub.
Vi sad ved et bord, hvor der var et skønt
irsk bøssepar, som sang nogle vidunderlige sange på både irsk og gælisk. Efter et
godt stykke tid hvor vi bare havde siddet
og lyttet spurgte de os, om vi ikke kunne
synge nogle sange fra det land hvor vi
kom fra…. fra Danmark.
Vi kiggede på hinanden…og kunne ikke
rigtig komme i tanke om noget…altså vi
kunne synge en masse Kim Larsen og
sange fra andre danske kunstnere, men
det ville ikke fungere lige her… vi kunne
simpelthen ikke komme i tanke om nogle
sange der kunne måle sig i dette kulturmøde. Det endte med at vi fandt på at
synge ”Noget om helte”, den var sådan
lidt irsk-agtig i melodien syntes vi. Og
den accepterede de, det skønne par, men
heller ikke mere end at de hurtigt fortsatte
med at synge flere smukke sange på irsk
og gælisk.

Jeg synes situationen både var ærgerlig og
lidt pinlig…Her var der mulighed for et
kulturmøde, men vi var ikke i stand til at
komme med et musikalsk svar, som kunne være med til at løfte stemningen.
Det fik mig til at tænke…
Der måtte der være nogle sange på dansk
mange sange… sange som jeg ikke kendte
til
Da vi kom hjem fra Irland gik jeg hen på
Hovedbiblioteket i København og på det
Kongelige bibliotek og spurgte bibliotekarerne til råds og blev ledt i retning af DgF
– Danmarks Gamle Folkeviser. 12 store
tykke DgF-bøger lånte jeg med hjem samt
en del andre bøger. Og i ugen efter fik jeg
det råd at gå ned på Dansk Folkemindesamling.
Jeg fik lånt en masse skrifter og nogle
gamle optagelser med hjem.
Og det, sammen med DgF- bindene, blev
til et længere teoretisk selvstudium, som
nok ikke ville have fået noget heldigt ud-

fald, hvis jeg aldrig havde mødt den levende danske folke-og balladetradition.
I 1998 var vi to gode venner, der var på
jagt efter det danske og svenske folkemusikmiljø.
Hvis I vidste hvor svært det var at finde
for to grønskollinger som ikke var opvokset med folkemusik! Det var fuldstændigt
umuligt!
Heldigvis var der et par år forinden kommet noget der hed internettet….i dag tager vi det for givet, men i 1998 var det
stadig ret nyt i ???
På internettet faldt vi året efter over et arrangement, der hed noget i retning af
”Træf for gammel musik” på Lejre Forsøgscenter.
Det lød spændende synes vi!
Så vi tog derned fulde af forventning.
I Danselabyrinten på den lille høj midt i
Lejre Forsøgscenter møder vi en gruppe
folk der står og synger og danser. Det så
hyggeligt ud! Så vi slår os ned og kigger
og lytter.
Danserne holder en pause og to rare damer kommer hen til os og spørger om vi
vil være med. Jeg springer med i dansen.
Min ven bliver og kigger på.
Den ene af damerne præsenterede sig
bagefter som Gerd Gottlieb. Hun fortæller
at de har en Balladegruppe hvor de mødes
en gang imellem for at synge og danse.
Om jeg ikke kunne tænke mig at være
med til det.
Jo, det ville jeg gerne prøve.
Jeg tror jeg kun havde mødtes med Holte
Balladegruppe en eller to gange da Gerd
spurgte om jeg ville med til jævndøgnsfest i fortællehuset i Sorø.
Det ville jeg gerne!
Sådan blev jeg inviteret med til Republikken og oplevede et fyldt fortællehus til en
skøn jævndøgnsfest. (Tak for det Gerd)

Her mødte jeg Per, Elsebeth, Itys, Rikke
Gaarde og mange andre inspirerende personer for første gang.
Jeg blev meget tiltrukket af den stemning
der var i og omkring fortællehuset til den
jævndøgnsfest.
Resten af efteråret og starten af vinteren
dansede jeg videre sammen med Holte
Balladegruppe.
I januar 2000 bliver jeg inviteret med til
Balladeseminar på Broby Gl. Skole.
(Tak for det Holte Balladegruppe)
Til Balladeseminar på Broby Gl. Skole
bliver jeg blæst omkuld af Tippe Molsted
og Elisabeth Jacobsen.
På det tidspunkt var jeg meget inspireret
af svensk og finsk folkemusik. Mødet
med Tippe og Elisabeths skråle- og dansekraft var på en måde som at vende hjem
til nogle danske kulturelle rødder, med en
urkraft som jeg ellers kun kunne finde i
andre landes folkekultur.
I det hele taget var Balladeseminaret på
Broby Gl. Skole fyldt med skønne personligheder der alle bidrog med en høj energi
og en fantastisk stemning.
Tre ting har jeg altid mere eller mindre
bevidst været tiltrukket af:
-Kærlighed
-Glæde og
-Fællesskab
Hvis alle tre ting er tilstede på den samme
aften, til én begivenhed, en festival, et
fortællehus, i et hjem eller på en gammel
skole så har jeg lyst til at vende tilbage

igen og igen. Eller lyst til at blive der for
altid.
Broby Gamle Skole er sådan et sted.
Her møder jeg altid masser af glæde, kærlighed og fællesskab.
De mennesker som er kommet på Broby
Gamle Skole gennem årene, og det fællesskab der er og har været omkring arbejdet med balladerne har haft stor betydning for mig.
Først og fremmest Jørgen From og Helle
Varming som ejer og driver Broby Gamle
Skole. Uden dem ville det ikke være muligt for folk at mødes i Broby til så mange
vigtige livsbegivenheder.
Men jeg har også lært meget af - og blevet
inspireret af stærke personligheder som:
Benny E Andersen Rikke Gaarde
Lene Halskov
Per Bille
Leif Varmark
Elsebeth Mortensen
Itys Gjaldbæk
Ulf Lundin
Stefan Groot
Elisabeth Groot
Tippe Molsted
Jeppe Nørgaard
Ole Spillemand
Anelise Knudsen
Lene Malmstrøm
Birgitte Bjerre
Kenneth Staben
Merete Mensink
og mange mange andre skønne folk.
Mødet med ballademiljøet på Broby Gl.
Skole og i Republikken har været en stor
del af grundlaget for nogle af de grupper
jeg medvirker i især
Folktronikagruppen Valravn
Valravn nåede at spille i over 20 lande inden gruppen
gik i opløsning 2013.
Blandt andet
i Japan hvor
Valravn spille-de en koncert for en
fyldt Tokyo
Triphony
Hall.

Med i koncerten var balladen Svend i Rosengaard som jeg første gang hørte på
Broby Gl. Skole.
Middelalderorkestret Virelai
Virelai spiller på sommerens mange farverige vikinge- og middelaldermarkeder.
Virelais “Middelaldermusik” består især
af tre lige store dele:
1. Ballader, som størstedelen er hørt på
Broby Gl. Skole eller Republikken
2. Trad. Europæisk middelaldermusik,
primært fra Italien, Spanien og Frankrig
fra skriftlige kilder nedskrevet i perioden
1100-1500tallet
3. Egen komponeret musik - inspireret af
balladerne, den europæiske middelaldermusik og nordisk folkemusik.
Vikinge- og middelaldermarkederne er en
stor kulturel begivenhed hvor tusindvis af
familier hver sommer tager hen for at få
en god oplevelse. Det kan være her at
mange mennesker i dag oplever levende
folkemusik for første gang.

Men det er ikke kun for at lytte til musikken de kommer. De kommer på grund af
helheden og de forskellige aktiviteter der
findes her.
Virelai har spillet på vikinge- og middelaldermarkeder siden år 2000.

Og har her været en indgangsvinkel til
folkemusikken for mange unge musikere,
hvoraf nogle af dem er blevet optaget på
folkemusikkonservatoriet i Odense (nu
Esbjerg).
Herved kan man sige at den musik som
bliver spillet på markederne styrker
vækstlaget i Folkemusikken og styrker
også bevidstheden og kendskabet til folkemusik hos en bredt sammensat gruppe
af mennesker, der normalt ikke interesserer sig for traditionel musik.
Men som nysgerrigt spørger ind til musikken og til instrumenterne, når de møder
det øje til øje og øre til øre, og her igennem får vækket en ellers kun latent interesse for folkemusik.

Virelai optræder på Voergård sammen med Falsterpiben

Således er Virelai blevet en slags ambassadører for folkemusikken, og har sat
mange ”Førstegangs-folkemusikoplevere”, både unge og voksne, i forbindelse med et dansk folkemusikmiljø, som
de slet ikke vidste eksisterede. Herunder:
ROD, FOD, Folkemusikkonservatoriet i
Odense/Esbjerg, Broby Gl.Skole, Højbystævnet, Nørrebro spilletræf, Odense folk
Roskilde Spillemandsstævne og Lirum
Larum, Musik over Præstø Fjord m.fl.
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i foreningen
FOLKEKULTURVÆRKSTEDET

BROBY GAMLE SKOLE
Suserupvej 55 4180 Sorø

Søndag d. 5. marts 2016 kl. 10:00
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Beretning ved bestyrelsen
3) Regnskab og budget ved kassereren
4) Eventuelle forslag *)
5) Valg af bestyrelse
Merete Mensink
Kenneth Staben
Kristian Nielsen
Poul Høgh Andersen
Thomas Roos
Valg af suppleanter
Preben Holm
Inge Daniels Beck

ikke på valg
ikke på valg
på valg
på valg
på valg **)
på valg
på valg

6) Valg af revisorer

INDTÆGTER
Kontingent
Gaver
Tilskud
Tilskud kommune
Tilskud sponsorer
Renter
Arbejdsgruppers indtægter
Salg
Indtægter ialt

36.400,00
3.754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
1.700,00
156.854,00

UDGIFTER
Drift
Administration
Lokaleleje
Bestyrelse
Udsendelser
Porto
Vedligeholdelse
Småanskaffelser
Gebyrer
Diverse

Drift i alt

12.000,00
18.000,00
1.718,00
2.400,00
1.270,00
0,00
1.950,00
64,00
1.725,00
39.127,00

Aktiviteter

Lene Malmstrøm
Lone Severinsen

på valg
på valg

7) Eventuelt
*) forslag til ændring af vedtægter:
punkt 6 i Dagsorden skal lyde:
Valg af revisor og revisorsuppleant
**) ønsker ikke genvalg til bestyrelsen
Referat fra generalforsamling 2015
kan læses på følgende link:
www.bgsbroby.dk/generalforsamling.htm
Efter generalforsamlingen bydes der på
SILDEBORD til dem, der deltog i generalforsamlingen
og derefter er der

Åbent Folkemusikhus kl:14-17
se næste side

Regnskab 2015 (foreløbigt)

.

13.791,51
8.536,00
9.200,00
0,00
8.405,00
424,00
8.089,76
14.670,00
0,00
360,00
38.825,00
3.000,00
11.983,50
490,00

indtægter
13.000,00
8.325,00
9.200,00
0,00
6.750,00
0,00
9.450,00
11.200,00
0,00
0,00
42.025,00
3.000,00
12.050,00
0,00

Aktiviteter i alt

117.774,77

115.000,00

Udgifter i alt
ÅRETS RESULTAT

156.901,77
-47,77

Harmonika
BUBAforår
Falsterpiben
Fortællehus
Sommeruge
Åbent Folkemusikhus
Færødans
Dansekursus med bal
Foredrag
Dokumentation/hjemmeside
januarballade15
Gyda
BUBAefterår
benny

ÅBENT HUS I BROBY
LØRDAG DEN 5. MARTS 2016 Kl. 14 - 17
NÆB OG NODE

Synger egne og andres sange

NÆB OG NODE består af:
Lene Malmstrøm lyrik og sang
Elisabeth Holm violin
Preben Glud Holm guitar og sang

og
OG PEDER

HELLE

Synger gamle viser og gårdsange
og
spiller op til dans

Der vil kunne købes øl, vand, vin, te og kaffe
med Jørgens verdensberømte kringle under
arrangementet.
DER ER FRI ENTRE

Vi synger og spiller egne og andres sange mest på dansk men også på engelsk.

HELLE OG PEDER er:
Helle Varming harmonika og sang
Peder Kjeldbjerg harmonika og sang
Helle og Peder er inspirerede af bl.a. Gyda fra
Sejerø, Ingeborg Munk samt viser og gårdsange fra det gamle København og det københavnske værtshusmiljø

.

”Maries Kiks”
kommer til Broby Gamle Skole
og laver kursus om eftermiddagen

og bal om aftenen.
Lørdag d. 12. marts 2016

”Maries Kiks” kommer fra Århus, hvor de er
en del af folkemusikmiljøet omkring
Århus Folkemusikhus
og Spillemandslauget Østjyderne.
Gruppen består af
Marie Hanghøj (violin),
Kjeld Nørgaard (violin) og
Hanne Eriksen (harmonika).
Desuden er både Kjeld og Hanne erfarne
danseinstruktører.
Maries Kiks spiller blandet dansk folkemusik, både fra det traditionelle repertoire og
fra folkedanserforeningsrepertoiret.
De fortæller om kurset:
”Vi kan lide at grave gamle danse frem, som
har været glemt, eller finde nye melodier til
de danse, vi kender. Det vigtigste for os er,
at det er en god melodi og en god dans. På
kurset lørdag eftermiddag skal vi blandt andet danse noget af det allertidligste, der findes nedskrevet i Danmark (ca 1750) og danse til nykomponeret folkemusik. Vi håber,
at alle vil få mulighed for at prøve noget nyt,
når de kommer til vores kursus og bal og
glæder os til en spændende dag i Broby”.

Pris: 250 kr. for medlemmer af Folkekulturværkstedet, 300 kr. for ikkemedlemmer. Prisen er inklusive aftensmad og adgang til det efterfølgende bal.
Program:
Ankomst fra kl. 13, der bydes på en kop kaffe/te
14-17: ”Maries Kiks” spiller og underviser
med kaffepause undervejs.
18-19: Aftensmad for deltagerne i workshoppen
19.30-23:30: Broby Gamle Skole er sammen
med ”Maries Kiks” vært ved Bal med nye
og gamle folkedanse.
Indlagt pause med kaffe/kage ved bordene.
Gæster er velkomne til ballet (entré 50 kr.,
medlemmer af Folkekulturværkstedet dog
25 kr.).
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. Kaffe og to chokoladekiks kan købes
for 10 kr.
Hvis du/I gerne vil med, så vær rar at gøre
følgende to ting senest den 26. februar 2016:
Tilmelding på mail til:
anettelundby@gmail.com

Betaling 250 kr/ person (300 kr. for ikkemedlemmer) mærket "Maries Kiks 12.3."
bankoverførsel konto 0573 0002400499
indbetalingskort +01< +2400499,
husk at skrive navne på deltagere!
Du er først endeligt tilmeldt, når du har
betalt!
Begrænset deltagerantal, ”først til mølle”,
herefter venteliste.
Med kærlig hilsen og på gensyn
Anette Lundby Hansen (57845104) - Merete Mensink
(57845785)

Forskerne fortæller
Lørdag den 27. februar kl. 14 på Broby Gamle Skole
En dag med to foredrag om sang og syngemåder, sang, kaffe, balladedans, aftensmad.
Hvorfor og hvordan sang de gamle, og hvorfor er deres sang så fascinerende?
Kom og mød to forskere, der har arbejdet med at undersøge traditionssangernes syngemåde, meget relevant for os alle, der synger gamle sange og ballader. Lene Halskov Hansen arbejder på Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek og har været balladesanger gennem mange år, og Helen Rossil er klassisk sanger og musikforsker.
Lene Halskov Hansen vil på grundlag af
sin bog, Balladesang og kædedans. To
aspekter af dansk
folkevisekultur
(2015), give eksempler på hvordan
traditionelle sangere i Danmark synger fortællende viser på fortællende
måder. Der tages
udgangspunkt i
lydoptagelser fra
1963-1970. Hvilke
virkemidler bruger
de, og ikke mindst hvordan bruger de dem,
og hvorfor? Afslutningsvis gives et overblik
over hvad vi faktisk ved om kædedans til
(ballade)sang i
Danmark, og hvad
kilderne i øvrigt kan
fortælle os om folkelivet i og omkring
(kæde)dans (til ballade)sang.
Der er ikke tidligere
lavet systematiske
analyser af hvordan
traditionelle sangere
udtrykker sig i sang.
Og det er første gang siden 1917 at et kildemateriale vedrørende kædedans i Danmark bliver gennemgået med nye kildekritiske øjne.

Helen Rossil vil fortælle om sine studier i
traditionel dansk syngemåde med hovedvægt på de tidligste indspilninger (19071949), hvoraf et fyldigt udvalg blev udgivet
på Viser på valse fra 2013. Udgangspunktet
for undersøgelsen har været en undren over
at den traditionelle sang har så lav en status i
Danmark, sammenlignet med det øvrige

Skandinavien, hvor den folkelige sangtradition og syngemåde på mange måder minder
om den danske. Da traditionen i Danmark er
nærmest uddød, har det været helt centralt at
finde en analysemetode der kunne bruges til
at ”høre med friske ører”, og derfor er studier i mundtlig kultur konsekvent inddraget i
undersøgelsen, som er udgivet på
www.danishmusicologyonline.dk. Der vil
blive givet eksempler på den traditionelle
sangs mangfoldighed, både hvad angår genrer og syngemåde.

Den færøske dansetradition

af Andrea Susanne Opielka
Vikingerne, som kom til Færøerne omkring
år 800, sørgede for at der i middelalderen
fandtes en livlig udveksling mellem øerne
og nabolandene, særlig Norge og Island. På
denne måde kom kædedansen, som dengang
var populær i mange dele af Europa, også til
Færøerne. Musikinstrumenter plejede man
ikke at bruge, i stedet for sang man lange
ballader til dansen. Med reformationen fik
den danske konge større og større
indflydelse på handlen og indførte et
handelsmonopol, som førte til en stærk
isolation af øerne. Den kulturelle udveksling
med nabolandene var ikke længere mulig på
samme måde som før, og derfor bevarede
færingerne deres gamle traditioner og
dansede den gamle kædedans helt op til
vores tid. Den slags dans kaldes i dag færøsk
dans og består af tre elementer:
balladeteksterne, danseformen og
ballademelodierne.
Balladeteksterne
Balladerne som synges til dansen kan deles i
tre hovedgrupper: færøske kvæði, danske
vísur og færøske tættir. Deres overlevering

skete på forskellige måder. Mens de danske
vísur efterhånden kom i trykt form til
Færøerne, blev de gamle kvæði mundtlig
overleveret i århundreder. Det var særlig
disse kvæði, som den videnskabelige verden
blev opmærksom på i 1800-tallet. Interessen
blev vakt af naturvidenskabsmanden H.C.
Lyngbye. Det var på hans vegne at
Sjúrðarkvæði, en balladesamling om
nibelungenstoffet, blev nedskrevet og
udgivet som første bog i færøsk sprog i 1822
med titlen Qvæder om Sigurd Fofnersbane
og hans Æt. En konsekvens af udgivelsen
var, at også Færingerne selv begreb
værdigheden af deres gamle kvæði og
begyndte at indsamle og nedskrive dem. De
forskellige håndskrifter blev samlet i det
store værk Føroya Kvæði – Corpus
Carminum Faeroensium (CFF), som
indeholder 8202 håndskrevne sider med 234
ballader i 800-900 optegnelser af i alt 70 000
vers.
Blandt kvæðerne findes de ældste færøske
danseballader, men også nydigtede tekster
fra 1800-og 1900-tallet. Ordet kvæði

kommer fra verbum at kvøða, som betyder
“at synge til dansen”. Det er vanskeligt at
fastsætte hvor gamle de forskellige kvæði
egentlig er, men videnskaben går i dag ud
fra, at de ældste tekster stammer fra 1300tallet. Kvæðerne fortæller ingen nationale
historier, men er bygget på historier der var
populære i Scandinavia og Europa i
middelalderen, som f.eks. sagn om
Karlamagnus eller Tristan og Isolde.
Vísur kaldes overvejende ballader som – i
modsætning til de færøske kvæði – blev
digtet på dansk. De ældste af dem opstod i
Danmark og blev nedskrevet i danske
adelskredse i midten af 1500-tallet. Disse
vísur kom sandsynligvis i trykt form til
øerne gennem danske præster og købmænd i
begyndelsen af 1600-tallet. De mest kendte
samlinger, som færinger brugte under
dansen, var Andreas Sørensen Vedels
visebog fra 1591 og Peder Syvs visebog fra
1695.
Tættir kaldes de færøske skæmteviser, der
ofte fortæller i meget satirisk eller kritisk
form om enkelte menneskers fejl eller hele
samfundets. Det var en gammel tradition at
en mand fik en táttur når han havde opført
sig på en klodset måde. Mens skæmtevisen
om ham blev sunget for første gang, sørgede
to stærke mænd for at han måtte blive i
dansekredsen, indtil han havde hørt alt om
hans uacceptabel opførsel. Mens kvæðerne
handler om europæiske og skandinaviske
emner fra middelalderen, er tættirne
specifikt færøske. De har en stor
kulturhistorisk værdi, fordi de beskriver
gamle hændelser og giver en indtryk af den
typiske færøske skik og brug i de sidste 300
år.
Danseformen
Den færøske dans har sin rod i
middelalderen, danseformen kom oprindelig
fra Frankrig og blev meget brugt i store dele
af Europa. I 1588 udgav Thoinot Arbeau sin

bog Orchésographie, hvori han beskriver
forskellige danseformer. Heraf har dansen
Branle simple en særlig betydning med
henblik på den færøske dans, fordi begge
danse danses med nøjagtig samme trin. Men
der spilledes instrumentalmusik til branle
simple, og derfor er den nok yngre end den
færøske dans. En ældre fransk dans med
navnet Carole ligner på mange måder den
færøske danseform, f.eks. bliver begge
danset i en kæde, som bevæger sig med
solen og der findes en forsanger, som synger
ballader under dansen. Selv om man ikke
ved hvilke dansetrin brugtes til Carolen, går
man ud fra at den færøske dans går tilbage
til denne gamle franske dans.
Skønt den færøske dans er en
middelalderdans, findes der ingen skriftlige
kilder om dansen som er ældre end fra 1600tallet. Den første som omtalte dansen var
islændingen Jón Óláfsson, kaldt Indiafari,
der rejste til Færøerne i 1616 og fortalte, at
han oplevet dans på færøsk måde i Lamba
på Eysturoy. Disse ord tyder på at
kædedansen allerede i 1616 ikke var kendt
på stederne den vidtberejste Jón Óláfsson
var kommet til.
Ifølge den gamle tradition begyndte
dansesæsonen på Færøerne 2. juledag og
sluttede fastelavnsmandag. I sæsonen blev
der danset en gang om ugen, oftest søndag
aften. En almindelig danseaften varede kun
nogle timer og endte før midnat. Men der
fandtes også flere dansefestdage, hvor folk
fra forskellige bygder dansede sammen og
hvor dansen varede hele natten.
Karakteristisk for den færøske dans er et
enkelt dansetrin som består af to skridt til
venstre og et skridt til højre og som gentages
igen og igen. På denne måde kan danserne
koncentrere sig på balladeteksten og dens
indhold. Et kompliceret dansetrin ville
kræve alt for meget opmærksomhed, og
danserne kunne ikke længere sætte sig ind i

balladernes fortællinger. I modsætning til de
fleste andre folkedanse, er færøsk dans en
dans uden tilskuere. Alle plejer at være med
i dansen, ingen ser bare på. Dansetrinet er
enkelt og der danses ikke parvis, derfor er
alle altid velkommen i kæden.
Forsangeren i færøsk dans kaldes skipari.
Hans opgave er ikke bare at synge en
ballade og fortælle en historie, men også at
sørge for at dansen bliver til en emotionel
oplevelse. Balladens indhold og dansemåden
skal passe sammen, så danserne plejer f.eks.
at stampe hårdt på gulvet, når der fortælles
om slag og strid. Desuden skal skiparen
selvfølgelig ordne alle praktiske ting, han
udvælger en passende ballade og bestemmer
rytmen, tempoet, tonehøjde og melodiens
forløb. En forudsættelse for at skiparen kan
lede og styre dansen er, at han mindst synger
den første linje af hver strofe alene.
Ballademelodierne
Ved siden af balladeteksterne og
danseformen er de sungne melodier det 3.
store element af den færøske dans.
Optegnelsen af melodierne begyndte –
sammenlignet med tekstnedskrivningen –
temmelig sent og er ikke afsluttet endnu. De
nedskrevne melodier bruges først og
fremmest til videnskabelige formål, mens
den færøske befolkning stadig lærer sig
melodierne gennem mundtlig overlevering.
Systematisk indsamling og videnskabelig
diskussion af ballademelodier begyndte først
omtrent i år 1900 med Hjalmar Thuren. I
begyndelsen nedskrev han melodier som han
hørte fra færinger der boede i København. I
1902 rejste han selv til Færøerne, hvor han
besøgte forskellige øer og bygder og
optagede ca. 400 melodier. Resultatet af
studierejsen var bogen Folkesangen paa
Færøerne, som udkom i 1908. Thurens
efterfølger var H. Grüner-Nielsen som
foretog en studierejse til Færøerne i 1927 og
1928. Ved hjælpen af fonografen optegnede

han ca. 820 melodier, deriblandt 309 kvæði
og 301 vísur. Han undersøgte melodierne
intensivt med henblik på tonaliteten og
udgav i 1945 bogen De færøske
Kvadmelodiers Tonalitet i Middelalderen.
Kvæði-melodierne er præget af en
recitativisk stil, med hurtige rytmer og
mange tonegentagelser. Det vigtigste er ikke
at teksten synges pænt, men at den synges
på en livlig medrivende måde. Mens kvæðimelodierne ofte virker lidt monotone, plejer
de danske vísur-melodier at have en mere
variationsrig melodi. Rytmen er roligere og
tonegentagelser er sjældenere.
I den tidlige videnskabelige analyse af
ballademelodier – især hos Thuren og Grüner-Nielsen – var tonaliteten et centralt
spørgsmål. Man håbede dengang at man ved
hjælp af de gamle færøske melodier kunne
få oplysninger om tonalitetens forhold i
middelalderen. Det er vanskeligt at undersøge de tonale forhold i balladerne, fordi melodierne ikke blev komponeret på grundlag
af et reflekteret musikalsk system, men udviklede og forandrede sig i løbet af århundreder. Oven i købet drejer det sig om enstemmig sungne melodier uden instrumentalakkompagnement. Der findes ingen akkorder eller harmonier, som kunne hjælpe
ved analysen. Videnskabsmændene kom aldrig til et entydigt resultat angående tonaliteten, men oftest bliver de færøske melodier
analyseret og beskrevet med kirketonartens
begrebssystem.
Den sociokulturelle baggrund
Den færøske dans var en vigtig del af den
gamle bondesamfund og hørte både til hverdagslivet og festdage. Den spillede en betydelig rolle både for den sociale kontakt inden for bygden og mellem nabobygderne, og
det var under dansesæsonen at de fleste forlovelser indgået.

Men dansen brugtes ikke bare som fornøjelse, men også til at holde varmen i kroppen,
f.eks. efter fiskefangst, under markarbejde
eller efter kirkegangen om søndagen. En
vigtig tradition var grindadansur, dansen
efter en grindehvalfangst, hvor mændene
både dansede for at holde varmen og for at
vise deres glæde over fangsten.
Kædedansen havde også en pædagogisk
funktion, fordi de gældende sociale normer
blev givet videre gennem balladerne,
kvæðene fortalte om den rigtige opførsel,
mens tættirne kritiserede den forkerte.
I begyndelsen af det 20. århundrede forandrede livet sig meget på Færøerne, og det
gamle bondesamfund opløste sig. Isolationen blev mindre og der kom mange nye indflydelser fra udlandet som påvirkede livet.
Bl.a. blev musikinstrumenter og pardansen

populære og fortrængte den færøske dans fra
dansestuerne.
Selv om dansen mistede nogle af sine funktioner og sin rolle i hverdagslivet, betragtes
den også i dag som den vigtigste kulturelle
arv på Færøerne. Børnene lærer dansen og
balladerne i skolen, og 18 danseforeninger
sørger for at den gamle tradition bliver levende. I foreningerne danser man ikke bare
for at bevare skikken og repræsentere den i
ind - og udlandet, men også for at fornøje
sig i den lange og mørke vintertid. Selv om
der findes mange færinger, som ikke er medlemmer af danseforeninger og som foretrækker andre danseformer, vil der næppe
findes en færing, som ikke kan dansetrinet
til den gamle nationaldans. Dansen spiller
ikke længere nogen betydelig rolle i hverdagslivet, men den har sin plads i folkets
bevidsthed og er nært knyttet til den færøske
nationalfølelse.

Færødag i Broby
Broby Gamle Skole var d. 14. nov. 2015 sammen med med Dansifelagið Fótatraðk vært ved en
eftermiddagsworkshop med færøsk kædedans samt ved åbent bal om aftenen med udveksling af
danske og færøske ballader.
Andrea holdt ved dette arrangement foredrag om færøsk dans på baggrund af ovenstående
artikel.

Sommersangugen 2015
Sommersangugen i sidste uge af juli forløb med liv og fyldte dage. I alt 40 mennesker dukkede op, nogle for at blive hele
ugen, nogle kun for en eller to dage - og
aftener, ikke at forglemme.
Indholdet var tænkt at skulle fordeles på
fire forskellige sangtraditioner, og undervejs bredte sange, viser og historier et
bredt spektrum ud, hvor både oplægsholdere og alle deltagere fik sig foldet ud i
rigt mål både dag, aften og nat.
På førstedagen fortalte Cecilie Andersen
om sin bedstemor Gudrun Mikkelsens
københavnske tradition, hendes breve til
barnebarnet, historie og sange, og vi sang
en lang række af hendes sange, eksempelvis ’Jeg var en pige på sytten år’ på 2
melodier, Bennys ’En skæv gammel so-

sagde Susanne og Kylle - og det kom i avisen!
foto Kim Rasmussen, Dagbladet

fa’, skrevet til medlemmerne i gruppen
’Bedstemors breve’, og sangen om de
mærkelige mænd. Om eftermiddagen legede vi - som børn (da der var ikke var
kommet mere end ét) - en af Gudruns
sanglege samt en sjov rækkesangleg.
Dennis Mogensen fortalte om tirsdagen
om sit liv med sange, som han havde fra
sin gårdsangerfar, og han og Grete sang
en hel række af både farens og Dennis’
egne, nogle med Grete på sav, og nogle,
hvor Levino og Monica Jensen sprang op
og spillede med. Vi fik her besøg af pressen i form af Ringsted dagblads fotograf
og en journalist. I løbet af dagen blev der
af deltagerne fortalt eventyr og sunget
flere viser. Og der dukkede et gårdsangerpar fra Køge op med et righoldigt re-

pertoire af bl.a. hendes gårdsangerfars
sange.
De rejsendes familie blev onsdag fortalt
om og de enestående sange sunget af familien, idet Levino og Monica sang og
spillede, og Kylle Pay sang. Jeppe Nørgaard gav også et par egne fine sange
med guitaren. Om aftenen festmiddag
med sang og taler, og visebiksens lystige
damesang.
Sidste dag rummede en tur rundt i ’de
gamle koner’s viser, efter bl.a. sangerne
Ingeborg Munch, Marie Mide og andre.
Itys Gjaldbæk og Birgitte Bjerre ledte
dagen med sangrunder, hvor alle bidrog,
og fra samlingen af fonografiske ’Viser
på valse’ hørte vi Ingeborg Munchs mor
Anna Munch synge. Det gav anledning til
gode snakke om sange, valg af sange og
syngemåder. Vi fik også et indslag om
vestjyske Nicoline Lillelund, hendes viser, eventyr og families sanglege.

Yvonne
I løbet af sangdagene lyttede vi også til
nogle optagelser fra en sangaften i 2002 på
Broby Gamle Skole, hvor Yvonne Sørensen
sang og fortalte om sin opvækst. Yvonne var
bror til Ronald, der var gift med Jonna.
Jonna og Kylle og Levino var søskende og
ud af "de rejsende".
Yvonne og Ronald var "private"
Yvonne kunne ikke selv være til stede denne
gang.
Men hendes sange var der - og de blev
sunget på hendes måde, som hun altid sagde.
Og det var stærkt og overvældende:
Fristelsernes laster og synd
Vandringsmanden
Jeg ka' ikke ha' en smule for mig selv
Det kunne ofte være svært at overtale
Yvonne til at synge, men når det lykkedes ,
så blæste hun os omkuld.
Nu synger Yvonne ikke mere.
Hun blev bisat torsdag d. 7. januar i år
fra Matthæuskirken
på det Vesterbro, der var hendes.
Jørgen From

Ugen blev oplevet som kort og indholdsrig, fyldt med oplevelser til hjertet; alle
medvirkede til praktiske og musiske aktiviteter, og man var enige om, at denne nu
genoptagne sangugetradition skulle fortsættes.
Inge Daniels Beck
Sanguge sommeren 2016 planlægges foreløbig til at foregå i første uge af august på
Broby gamle Skole, hvor vi vil brede hele
viften af sange og viser ud. Så sæt endelig
allerede nu tid af. Nærmere følger

En CD med optagelser fra sangaftenen i 2002 kan
rekvireres fkv@bgsbroby.dk pris ca. 100 kr.

En eftermiddag med
norske og svenske folkelige toner med NORNA
Lørdag d. 4. juni 2016 kl.13-17
Broby Gamle Skole
foredrag
workshop
koncert
pris 75 kr. (inkl. kaffe)

Norna i Broby ved Nordic Harp Meeting i 2012

Gruppen Norna består af
norske Nanna-Beth Konglevoll
og svenske Maria Franzén.
Gruppen har eksisteret siden 2011, og siden
da har de optrådt en del forskellige steder i
nærmiljøet. (Ringsted , Roskilde, Jystrup).
De har deltaget ved Ringsted Middelalderfestival både i 2012 og 2014 i Skt. Bendts kirke. De har også holdt både foredrag og
foredragkoncerter om norsk og svensk folkemusik, herunder hos foreningen Norden i
Lyngby samt ved Marienlyst Højskole på
Falster.
De spiller skandinavisk folkemusik, samt
europæiske sange fra middelalderen. Udover
at begge synger, spiller Maria på strengeinstrumenter som harpe, guitar og bouzouki,
mens Nanna-Beth tager sig af forskellige
fløjter, samt klarinet.
.

Eftermiddagen vil være delt i tre dele; foredrag, workshop og en koncert til sidst.
I foredraget vil vi komme ind på følgende
emner:
- Sæter/hyrdesang; om traditionen som var
levende helt ind til på 1960-tallet i både Sverige og Norge
- Den folkelige syngemåde, på norsk kaldt
”kveding”
-Naturtonalitet, hvad er det og hvordan bruges det stadig med stor bevidsthed i svensk
og norsk folkemusik?
-Om folketoner; de folkelige salmemelodier.
I workshoppen skal vi synge. Vi vil prøve
kræfter med naturtoneskalaen og den folkelige sangteknik, med dens ”krusseduller” og
skæve toner.
Vi afslutter dagen med en lille koncert med
sange fra Nornas repertoire

HARMONIKAERNE

Sommerdage uge 29
19/7-21/7
3 dage med harmonika
tirsdag 19/7 – torsdag 21/7 kl. ca. 10 til ca. 21
Spil fra morgen til aften - afbrudt af frokost med Gæt en gammel plade - eftermiddagskaffe aftensmad og aftenskaffe
alle er velkomne
til at spille med eller lytte på
der betales for fortæring ellers gratis

resten af året
Tirsdag eftermiddag
Er en lille lukket gruppe, som
som øver hver tirsdag 14-17
Nogen gange kalder de sig
Dinosaurerne

De spiller gerne til fællessang
når der er Åbent Hus

Tirsdag aften
Harmonikagruppen
Tirsdag Aften består pt. af
o. 20 spillemænd m/k.

De øver hver tirsdag kl.
18:30 - 22.00 . De spiller folkelig musik, især 60’er og
70’er- dansmusik
Nye spillefolk er velkomne.
kontakt Kurt 5544 4259

Åbent Hus søndag d. 7. februar 2016 kl. 14-17
med alle grupperne og Bent Dieckelman, Slagelse, ,som gæst

Onsdag aften
Onsdagsmusikanterne har i
øjeblikket ca. 22 medlemmer, som øver en gang om
ugen. De har en rytmegruppe
bestående af guitar, banjo og
trommer. Onsdagsholdet er
grundstammen i orkestret, der
i vintersæsonen spiller til bal
for de unge på 60
på Broby Gamle Skole
Nye spillefolk er velkomne.
Kontakt Helga 5764 8067

BØRNE/UNGE-BALLADERNE

Forår 2016

Efterår 2016

lørdag 21. maj - søndag 22. maj

lørdag 5. november-søndag 6. november

kontaktperson Kenneth kst@novonordisk.com
Der udsendes indbydelse pr mail o.1.april
Hvis du er usikker på
om du er med på BUBA-mailinglisten
send en mail til anja@eksperimentrum.dk

kontaktperson Lene lenem2511@gmail.com
Der udsendes indbydelse pr mail. o.1. sept.
Hvis du er usikker på
om du står er med på BUBA-mailinglisten
send en mail til anja@eksperimentrum.dk

Annette Holtze døde den 9. oktober 2015 af en aggressiv lungekræftsygdom, som hun havde
kæmpet med i et lille års tid.
Annettes tilknytning til Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole opstod, da hun med sine to
nu voksne børn, Jacob og Lea, for år tilbage begyndte at deltage i Børneballadeweekenderne.
Fra da af har Annette været ”fast inventar” på Broby Gamle Skole i forbindelse med ballademiljøet. Annette kunne mange ballader
og sang gerne for i kæden. Annette
var altid i godt humør og et meget
rummeligt og tålmodigt menneske.
Dette betød, at hun var god til at lære
fra sig, og også gerne ville lære fra
sig. Hun brugte disse evner rigtig meget uden for Broby Gamle Skole, da
hun sammen med sin mand Jørgen var
en af de drivende personer i forbindelse med opstarten af middelaldergruppen Falsterpiben på Falster for
godt 15 år siden. Annette lagde rigtig mange kræfter i at få lært fra sig, både i dansen og sangene, og Falsterpiben kunne tage rundt på middelaldermarkeder, museer og andre engagementer, for at formidle kædedans og ballader.
Annette var elsket af mange og vi savner hende!
Kenneth Staben

Bogen
Jonnas sange
med noder og tekster til nogle af de sange,
der blev sunget af Jonna og hendes mor og
far er for længst udsolgt.
Men det er nu muligt at bestille en CD hvor
man kan høre sangene sunget af Jonna selv og enkelte
af familien.
for ca. 100 kr.
Bestil på fkv@bgsbroby.dk

En flyer - et flyveblad i 1/3 A4-format er på
vej.
Det kommer til at se nogenlunde sådan ud.
Det kan bruges til at uddele på steder, hvor
der kommer folk, der kunne have interesse i
at lære Broby Gamle Skole at kende.
Du kan rekvirere et antal til uddeling når du
besøger et spillested eller et dansested
Bestil på fkv@bgsbroby.dk

KONTINGENT-stigning
Folkekulturværkstedets generalforsamling
vedtog sidste år, at kontingentet skulle stige
15%.fra og med 2016.
Det var da 10 år siden kontingentet sidst var
steget - dengang med 100%
Vi håber derfor at du alligevel har lyst til at
lægge et gavebeløb oveni.

Hvad får du for pengene?
Mulighed for at deltage i folkekulturelle
aktiviteter ofte med nedsat pris
Mulighed for at følge med i hvad der sker
gennem
Hjemmesiden
Facebook
Mailinglisten
og Årsskriftet, der gerne skulle udvikle sig
med flere beretninger og billeder
Mulighed for og dermed glæden ved
at støtte et folkeligt græsrodsarbejde,
der giver plads til musik, sang og dans.

Kalender for Folkekulturværkstedet 2016
fre-søn 29-31/1 2016
søndag 7/2
14-17
fredag 26/2
19:30
lørdag 27/2
14:00
fredag 14/3
19:30
lørdag 5/3
12:30
lør 5/3
14-17
lørdag 12/3
13-22:30
fredag 18/3
19:30
fredag 15/4
18-24
lør-søn 21-22/5
lørdag 4/6
13-17
tir - tor 19/7-21/7
man-tor 1/8-4/8
fredag 23/9
19:30
søndag 2/10
14-17
fredag 21/10
19:30
lør-søn 5- 6/11
fredag 18/11
18-24
fredag 9/12
19:30

Balladeseminar
Åbent hus med gæst Bent Dickelman
Bal for de unge på 60
Forskere fortæller ( se inde i bladet)
Bal for de unge på 60
Generalforsamling (se inde i bladet)
Åbent Hus ( se inde i bladet)
Maries Kiks ( se inde i bladet)
Bal for de unge på 60
Harmonika med spisning (tilmelding)
BørneUngeballade
Nordisk folkemusik (se inde i bladet)
Sommerdage med harmonika
Sanguge
Bal for de unge på 60
Åbent hus med gæster
Bal for de unge på 60
BørneUngeballade
Harmonika med spisning
Julebal for de unge på 60

5764 8362
5764 8067
5764 8067
5764 83 62
5764 8067
5764 8067
5764 8067
5764 8362
5764 8067
5764 8067
5764 8362
5764 8362
5764 8067
2046 7812
5764 8067
5764 8067
5764 8067
5764 8362
5764 8067
5764 8067

Balladeseminar/træf

5764 8362

2017
fre-søn 23-25/1 2017

Følg kalenderen på hjemmesiden www.bgsbroby.dk
Der udsendes fremover kun et blad om året i løbet af februar
Send derfor din mail-adresse til fkv@bgsbroby.dk så får du opdateringer

Enkelte 230 kr.

KONTINGENT 2016
Par 345 kr. Unge u. 25 år 115 kr.

+ GAVE

Betales ved at benytte netbank indbetalingskort med kodelinien
+01< +2400499
eller giro 2400499 på posthuset
husk at skrive navn og adresse og hvad beløbet dækker

betales inden 4/3 2016
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

