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Lucas er musiker og lydtekniker. 
Han bor i Sverige. Han er arbejds- 
løs og skal aktiveres, som det hed- 
der ifølge svensk lov. Til stor glæ- 
de for os alle, skal han deltage i et 
ALU-projekt. Toget går til Køben- 
havn i efteråret 1996. 

"Det må være muligt at lave noget 
lyd og musik her"! Han møder 
Emmerik, måske ved et tilfælde. 
Det er varmt den sommer, og en 
dag smager de på det danske øl. 
Denne svensker spørger: 

"Du, Emmerik, har du nogle ideer 
til projekter å la musik med bag- 
grund i marginale områder af stor- 
byen, der f.eks. indebærer nykom- 
poneret folkemusik i levende 
tradition ? " 

I det indre af Emmeriks hjerne 
kæmper cellerne. Den ene halvdel 
er optaget af en tonemesteruddan- 
nelse på det Kgl. Danske Musik- 

konservatori- 
um; i den 
anden tegner 

  

    

  

Fra ide til virkelighed 
en skitse sig af en ide, der vistnok 
skal hedde " Folk og dokument " 
omkring folkemusikmiljøet i Fol- 
kets Hus i Stengade, som netop det 
år fejrer 25 års jubilæum. 
På lystavlen toner omrid- 
set af en CD'er sig frem. 

Ideen bliver luftet på en 
"Ramslagsaften" i Folkets 
Hus. Interessen viser sig 
at være overvældende. 
Projektet bliver forelagt 
Kulturformidlingen i 
Malmø. Der bliver meldt 
klar Øresound, og et nyt 
ALU-projekt ser dagens 
lys. Før Eva Seater fra 
Skånes Musiksamlinger i 
Lund ved af det, er hun 
projektleder. 

Det formelle er nu i orden . Tilba- 
ge står selve lydoptagelserne og at 
skrabe penge sammen. 

Indspilningerne begynder straks i 
Lucas' studie i "Autogena" på 
Christiania. De står på fra novem- 
ber til januar. Materialet bliver en 
stor collage, hvor komponisterne, 
solo eller med orkester, indspiller i 
utallige stilarter og varierende 
arrangementer. 

Efter færdigmixning af materialet, 
står de med 47 melodier af 22 
komponister, svarende til to timers 
spilletid. Der må af pladshensyn 
foretages en beskæring, da der 
max. kan være 74 min. på en CD. 
Det gøres udfra principperne: 
mindst en melodi pr. komponist, 
bedste kvalitet og så mange numre 
som muligt. Resultatet bliver de 30 

  

melodier, som du står med i hån- 
den. Som dokumentation afleveres 
et bånd med hele materialet til 
Skånes Musiksamlinger i Lund. 

N 
Eg 

  

Emmerik og Lucas udfører maste- 
ringen på Musikkonservatoriet. 
Det bliver også, med hjælp fra fol- 
kene omkring Husets musikmiljø, 
muligt at udgive en nodebog sam- 
men med CD'en. 

For at skaffe startkapital, beslutter 
vi på et "CD-møde", at vi vil sæl- 
ge aktier, som folk kan få indløst 
med en CD og en nodebog, så 
snart materialet ligger færdigt. 

De mange forventningsfulde per- 
soner, som køber ca. 200 eksem- 
plarer af produktet på forhånd i til- 
lid til et vellykket resultat, bringer 
projektet fra ide til virkelighed. 

God fornøjelse 
 



    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Skæring 1 polska Karen Brodersen Jensen 1996 
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  Karen Brodersen Jensen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jeg danser og spiller helst svensk 
og norsk, og sådan har det været, 
siden jeg startede i 1976 i Lirum 
Larum i Roskilde. Violinen, jeg 

spiller på, er familieeje og går 
tilbage til min oldefar. 

I 1988 var jeg 3 1/2 måned på 
Malungs Folkhågskola, hvilket 

for alvor satte gang i violinspillet. 

Noden er en forenklet udgave 
- ikke alle punkteringer eller 

varianter er med. 

Medvirkende: 
Karen Brodersen Jensen, violin 
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Polska tilCarløs     

råttvikspolska Arne Gottlieb 1995 Skæring 4 

  
    

  
  

  

  
  
  

  

  

  
  

  

  irES) FESTE c F—5 Arne Gottlieb 

  

Frederik, min ældste søn, var et 

år i USA som udvekslingsstudent 
og boede hos en familie på en 
farm langt ude på prærien. Kort 
efter at Frederik var kommet 
hjem, døde familiens søn Carlos, 
Frederiks "amerikanske broder". 
Polskaen er til minde om ham. 
Den er skrevet i Råttviks-stil. 

Medvirkende: 
Arne Gottlieb, violin 
Ole Quistgaard, violin 

EET EET EET EET EET EPE FEE EESTI AEV 
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Skæring 3 Søren Helbo 1996 
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D.C. al Segno poi Trio     

  

  Nej! - Kamille skottish har ikke 
noget med snue og the at gøre. 
Den dukkede op i en periode, 

hvor jeg spillede en del "Britisk" 
musik (med Kamilles), men da 
reels går så forbandet hurtigt, 
blev det i stedet til en skottish 

med "modtakt”". 

  

  

  

  

Medvirkende: 
"Tårvalsen" bestående af 

Søren Helbo, violin 
Søren Rich. Christensen, violin 

Jan Berger, diatonisk harmonika 
Lars Engstrøm, guitar 
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Tranevalsen —— 
Søren Helbo 1996 Skæring 2 
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Tranevalsen, som sådan 
bare kom flyvende, 
spilles her af "Tårvalsen". 
I "Tårvalsen" har vi på det 
seneste forsøgt os lidt med egne 
melodier, og Tranevalsen er 

en af dem. 

Medvirkende: 
"Tårvalsen" bestående af 
Søren Helbo, violin 
Søren Rich. Christensen, violin 
Jan Berger, diatonisk harmonika 
Lars Engstrøm, guitar 
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  Aqua y Aceite——————— 
Skæring 5 letvals — Tilegnet det gode skib Lotte Brinch, skipper Niels Krohn og troldmanden Patzinco — Niels Vilhelm 1987 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
Niels Vilhelm 

  

I sommeren 1987 var jeg en tur med skibet 

  

  

  

  

  

Lotte Brinch i den svenske skærgård gennem rik nm . Fine 

Gåtakanalen. Undervejs havde vi motorpro- øm —— HE —s—— T + rr ——3 H 

blemer. Nogle pakninger var utætte og der var FE FE Hr EDEL 
vand i motorolien. Da vi nåede Norsholm, en Y Gm | ; ! AT 

lille flække langs kanalen, var det så galt, at 
skipper Niels Krohn besluttede at lægge til 

kaj, og skille motoren ad. Nemt var det ikke. 

Et lille mirakel sendte os en hjælpsom og 
kyndig mand i hænde. Han arbejdede ellers på 

atomkraftværket Barsebåck, men havde ved 
siden af sit eget lille firma: Patzinko Service. I 

løbet af kort tid var motoren, som den skulle > 
være, - og efter et festmåltid I eg FE BEES == 

(han nægtede al anden betaling) kunne vi, Bb 
uden problemer, tøffe videre. 

Jeg spillede dengang en del diatonisk harmo- fi 4 ØM ” — 
nika, 2- og 3-rækket. Jeg havde da også en 2- 5 — as — H 
rader med på turen, og fik plaget mine omgi- i 

velser en del. Nummeret "Aqua y Aceite" Am 
(vand og oile på spansk), opstod som en lille 

musikalsk respons på ovenfor beskrevne 22 ST > Pe ø rE 
historie. Den skurrende dissonantiske åbning Bd Fr PT—H— 

er harmonikaens kommentarer til motorens i == I =—sz— 
tiltagende besværligheder. Takt 11 - 17 eren Dm C 

bemærkning til en båd, der overhalede os og 
fik os til at vugge godt i dønningerne. 2, del, — 
med de letløbende "spanske" akkordrækker, 
opstod først, da vi atter lagde fra kaj. Proble- 
merne var løste. Vand og olie skilt ad; moto- 

ren havde atter kræfter. En hilsen til Patzinko- 
mandens ferieliv i det solrige Spanien. 

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

== 2 — sg mn —5—5— 
Medvirkende: z HE =r=c—E == E—EE 4 

Niels Vilhelm, diatonisk harmonika AT 
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  —————————Svenskeren 
skottis Trine Warburg 1996 Skæring 6 
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Trine Warburg 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "Svenskeren" er en skottis, jeg 
skrev til Bengt Johansson, som i 

1996 viste mig sin musik og sit 
land. Han gav mig der igennem 
en række sommeroplevelser, som 
jeg aldrig skal glemme. 
"Svenskeren" blev til som melodi 
i efteråret og den blev straks 
adopteret af Bælgsplejs: Michael 
Knudsens fine improviserede 2. 
stemmer giver den farve og nyt 
liv hvergang vi spiller den, og 
Michael Kjeldsens harmonika 
skaber et godt vækstgrundlag for 
melodi og improvisationer. 

  
  
  
  

  
Medvirkende: 
"Bælgsplejs" bestående af 
Trine Warburg, violin 
Michael Knudsen, klarinet 
Michael Kjeldsen, harmonika 

DEER ERE EET ETS FRE EERBRRN e EEREET DTT TYTN ANGER EDER MS0T SR DBLE ED EET TESTEDE DES DES 
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Skæring 7 og 8 schottis Lars Engstråm 1994 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

pre É ——s == T = 
Lars Engstrøm HH Er rr I ++ ae . 
  

  

  

  

  

  

  
  

ali ' k f I bø I T 

2 T ! T T I T I ag + I 

Nytorpapolsen; | Ko———— re Er i et Ses 
Snofall over Nytorpet w — 

Lars Engstrom 1991 

Utanfåør mitt kåksfønster på 
Fyrskeppsvågen, ligger ången. 
På ången finns en bergknalle. 
Dår låg en gång i tiden torpet 

"Nytorp". Dårav namnet på min 
forsta låt får omståmd gitarr. 

Jag blir alltid upprymd av att se 
den fårsta snon falla! 

Medvirkende: 
Lars Engstrøm, guitar 

(Ingen noder) 

Efter regnet 
Det har regnat, den våta grusvågen 

ångar i solen. Fåglarna sjunger, 
luften år rensad. Det doftar av myr 
och barrskog. Båcken pårlar. Martin 

faller i såmn i sin ålskade barn- 
vagn till tonerna från mitt muns- 

pel. En ny melodi år fådd. 

Medvirkende: 
Lars Engstrøm, mundharpe 
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— Brudemarch til Mikala og Arne 

Annette Roesen 1993 i Skæring 14 

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

Annette Roesen   
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"Brudemarch til Mikala og Arne" 
er - som det fremgår af titlen - 
skrevet i anledning af deres 
bryllup den 15. maj 1993. 
I årenes løb har Arne og jeg 
spillet meget 2-stemmig violin 
sammen, ikke mindst på Lyø, 
hvor Mikala og Arne mødte 
hinanden i sommeren 1985 i 
køkkenteltet. Vi har mest spillet 
svensk folkemusik. 
Brudemarchen har jeg da også 
søgt at holde i svensk tradition. 
Jeg har tænkt på ægteskabsløftet, 
som bl.a. handler om at leve 
sammen både i medgang og 
modgang og følgelig ladet brude- 
marchen bestå af et a-stykke i dur 
og et b-stykke i mol. 

  

  

Medvirkende: 
Søren Rich. Christensen, violin 

Annette Roesen, violin 
”—SGzÉzG FG” 

ne 
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Sneen smelterm——————————   

Skæring 10 skottis Tammes Menne 1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
Tammes Menne n . -— 

  

    
  

  
  
  

  

Am Cc Em Fmaj7 Em Am 

Sneen smeltede faktisk, da jeg 
skrev'skottisen, men 2 dage efter 

den var færdig, blev det frostvejr 
igen, og så fik vi endnu en måned 

med frost og sne. 

Medvirkende: 
Tammes Menne, nøgleharpe 

Sten Melson, guitar 

lse skeh henses Ree 
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Ullas 6-tur i Vals 
familiedans med stor kreds, kæde og vals Tammes Menne 1991 Skæring 9 
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f p FE == Fr == at Var oprindelig en vals med 
Syd i ' f Rn] i sr —= re i 2 stykker, skrevet til min kæreste 

G D7 G Ulla i 1982. På et tidspunkt 
syntes vi i min daværende 
spillegruppe ("100 år efter"), 
at vi manglede en valse-6-tur, 
så jeg skrev den lidt om og 
indføjede et mellemstykke. 

Medvirkende: 
Tammes Menne, nøgleharpe 
Sten Melson, guitar 

EET ED EET 5 2 ADELE EEN ØDE NEEDS SE ESS TEEN 
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Skæring 12 

  
Ole Quistgaard 

I Svenska låtar Dalarna fortælles 
om spillemanden Dalfors, at 
han i lighed med andre ældre 

spillemænd havde "får sed att, 
når han skulle spela vid brållop, 
fågna bruden med en av honom 

får åndamålet komponerad 
polska". 

Denne polska er et forsøg på at 
leve op til denne tradition. 
Polskaen er skrevet til Lisa 

Olsens og Per Tidmans bryllup 
på Tranås Hembygdsgård i det 
nordlige Småland 12/8 1995, 
hvor mange fra Folkets Hus 

deltog. Det var et smukt bryllup 
en varm sommerdag under åben 

himmel. 

Medvirkende: 
Ole Quistgaard, violin 

12 

  Lisa & Pers brållopspolska 
gjord till brålloppet 12/8 1995 Ole Quistgaard 1995 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

  
  
  

  

  

  

  

    

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
  Sølvbryllupspolska 

Tilegnet Anni og John Nytårsaften '93 Ole Quistgaard 1993 Skæring 11 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Ole Quistgaard 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

John og Anni Sander holdt 
sølvbryllup den 28. december 
1993. Der var en fortryllet 
sølvbryllupsfest nytårsaften i 
Tinglutis lokaler på Nørrebro, 
hvor denne polska blev . 
foræret til parret. 

Medvirkende: 
Ole Quistgaard, violin 
Arne Gottlieb, violin 

www Em === 
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    Lisbetten 
Skæring 13 Bortbytingens polska Bruno Toxwenius 1995 

    
Bruno Toxwenius 

Dm 

  

  

[ R Fine 

  

Medvirkende: 
Bruno Toxwenius, sopransaxofon 

74 
 



Lisbetten (forsat) 

  

  

  

(1+3     
AT AT/eDm/f 

  

  

Jeg elskede engang en pige, der 
7037. 194 3 37 rr. rå hed Lisbeth. Men, hun advarede 

mig om, at der boede en dæmon 
i hende. Det troede jeg moderne 
mand ikke på. Drive den ud 
skulle jeg i alle fald nok være 
mand for ! 
Men, natten før hendes fødsels- 
dag (!) drømte jeg om et underligt 
væsen, en androgyn tupilag-lig- 
nende bortbyting/skifting, som 
kaldte sig LISBETTEN. Jeg skal 

kar sige dig sandheden, skreg den 
3—, (4 mn. EP k D.C.alFine| … med sin forfærdelige stemme 

og sang: 

  

  

Jeg kravled op på en stor sten og 
så ud i verden. 
Og hvad var det så jeg så ? 
Jo, gift og mikrober og snavs 
også ondskab og løgn 
også svigt også utroskab, ja !!! 
Det var hvad i verden jeg så: 
Ej kærlighed skal gives dig, nej. 

15    



  
  Guldvalsen 

Skæring 15 Jazzvals Johnny Boesen 1994 

  

Johnny Boesen 

  
Medvirkende: 

Søren Rich. Christensen, violin 
Emmerik Warburg, tværfløjte 

Johnny Boesen, guitar 
Anders Hofset, kontrabas 
Peter Nicolaisen, tromme 

16



  

Pressemeddelelse fra Alchemic 
Institute of Rome 

Alkymist Meta Hauxhausen udta- 
ler: ”Omsider er det fuldbragt. 
Det, som vi alkymister gennem 

årtusinder har stræbt efter. Det 
stædige flades, det livlige glades 
og det tykke fades princip er det 
nu lykkedes at docere i det rette 
forhold via stædig insisteren på 
viljen til forening, om og om 
igen, atter og atter, mere og mere 
af denne magiske rytmiske 
urkraft, der gennemstrømmer alt, 

som indeholder en gnist af 
sandheden. 
Den gamle historie om en 
gnostiker, der udlever sin lidelse i 
denne jammerdal, denne forfæn- 
gelige trædemøtte, og til sidst fin- 
der den evige lyksaglighed. Lad 
dit åsyn opleve morgengryet 

| 

| 

  efter en lang nats regn, og lad dit 
blik skue gennem tågerne og 
opleve Bifrosts forjættelse. 
Guldet vil du finde hvis du går 
hele vejen. Gnisten tænder trange 
tider. Lad dit øre nyde englenes 
velkomsthymne til de vejfarende 
svende. Søg, og du skal finde. 
Kæmp for alt hvad du har kært. 
Ovenover alting stråler 
moders sol. 

Terpsichore vil møde dig med 
fryd. 

Vi finder blot, at det er en skam 
at oden af pladshensyn må afkor- 
tes til sin nuværende længde. En 
gennemspilning på 49 repriser vil 
ret afsløre mystikken og kraften i 
dette trylleri,” udtaler Meta 
Hauxhausen på foreningens veg- 
ne og retter på de gyldne lokker . 

QZ. 
EET «777 7 7 EF] FE FE EET 
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Skæring 16 Lucas Scheffold 1996 
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Lucas Scheffold Am DT  E7 ET Am 

Fr ø r—3— 773—  —mm3— 

gid NAGd Er ' I | ' —< ! I SE 

Am — Amll Am6  Am+5 Am 

r kr + - RS | 

di 3 Sel EPE NE, i 3 
3; 

Am Amll Am6 Am ET Am 

Låten år en Blues-inspirerad 
Polska som kom till håsten -96. 

Jag spelar den i 6ppen g-moll 
ståmning och desutom med C-bas 

for at framhåva den Doriska 
klang, som år genomgående i 

. hela låten. Ståmningen år sedan 
transponerad till a-moll. 

Låten år genomgående triol- 
underdelad (med korta 1'or), men 

jag har valt att notera den i 3/4- 
takt. Mest korrekt vore det vål att 
notera många polskor i 9/8-takt, 
men i stållet anvånder jag mig 

av 4-dels trioler på 1'a slaget 
och +3 på 3'e, vilket ska > 

tolkas som då 

Medvirkende: 
Lucas Scheffold, guitar 
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  Polska till Jocke/Blå vals 

Lucas Scheffold 1992 Skæring 17 

  

  

  

  

Lucas Scheffold 

Denna polska år egentligen två 
låtar gjorda till en. De två forsta 
repriserna kom till når jag var hos 
en vån till mig, som heter Jocke. 
Den fårsta, under en fest och den 
andra dagen efter, dårav namnet. 

Blå-valsen kom till vid ett senere 
tillfålle, men passade så bra ihop 
med låten att jag låt dem bli ett. 

Aven hår anvånder jag 6ppen 
g-moll ståmning, något jag faktisk 
går på de flesta polskor jag spelar. 
Anledningen år flera, men først 
och fråmst så ger det offta en 
modal klang, en bordun som kan 
ligga genomgående i låt-spelet. 

É E … 

ey r— g se t ——— — 

I TE Desutom befriar det också melo- 
- i = di-spelet på gitarren efter som de 

FH = - = bs flesta tonerna hår hemma i klangen. 

Spelmans-musik på gitarr år ju 
inte så vanligt, vilket har gjort att 
jag har førsåkt att skapa en ny 
form før gitarr-musiken, dår jag 
forsåker att få låt-spelet att fram- 
tråda i sin "riktiga" form, samti- 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1) (2) (3) 4 Åven denna polska år triol-underdelad, men digt som gitarren får klinga i sitt 
med omvåxlande korta och långa "ettor", men fulla djup. 

r37 rå hår har jag valt att notera de korta (1) får att 
i] i vare lite konsekvent med resten av låten. Medvirkende: øl in j | D J d (2) ska ju tolkes som (3) och (1) blir således(4) Lucas Scheffold, guitar 
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Skæring 20 

   Kirsten Tvede 

Det herrens år 1992 blev der 
holdt forlovelsesgilde i Edvard 

og Haralds lade ved Båring Vig - 
altsammen på grund af en tæge! 
Folkets Hus' Spillefolk var i en 

årrække så priviligerede at holde 
sommerferie hos tvillingerne 

Edvard og Harald på deres eng 
lige ud til vandet ved Båring Vig. 
Det samme gjorde en tæge, men 

den ville kun feriere på Lille 
Søren. Væk kom den dog ved 

Dortes hjælp (den sad et ret ømtå- 

leligt sted). Og smerte blev til 
hjérte - året efter deklamerede de 

deres forlovelsesgilde i Edvard 
og Haralds lade. 

Tægepolskaen, som skildrer en 
tæges endeligt, blev således mit 
lidet romantiske bidrag til deres 

forlovelsesgilde. 

Medvirkende: 
Kirsten Tvede, violin 

Asger Bjerg, violin 

  

  

Kirsten Tvede 1992 
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  1. juni schottish      Kirsten Tvede 1994 Skæring 19 

Kirsten Tvede 

Vi havde hørt, at der var en 

konkurrence om nykomponeret 
musik, som skulle udmunde i et 

bånd "Nykomponeret dansk fol- 
kemusik". Deadline var 1. juni! 
Den 31. maj sad vi i Jeremy's 
"hjemmestudio" og knoklede 
med at få denne melodi indspil- 
let. En passage kunne forbedres 
mente Jeremy, og vi havde aldrig 
lavet en studieindspilning 
sammen. Ved Jeremy's hjælp 
lykkedes det mig at få melodien 
på plads, men trods ihærdige 
anstrengelser blev indspilningen 
ikke tilfredsstillende og dermed 
aldrig sendt afsted. 
Men melodien kom naturligvis til 
at hedde "1. juni schottish" - og 
her er den så ! 

Medvirkende: 
Inge Barfod, violin 
Kirsten Tvede, violin 
Thomas Bojesen, trækbasun 
Jeremy Newton, klaver 
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  Forårsvalser———————— 
Skæring 22 Allan Nilsson 1978 

    
Allan Nilsson 

Foråret 1978 var for mig 
varmt på mere end én måde. 

Derfor "Forårsvalsen" 

Medvirkende: 
Anders Jonsson, violin 

Allan Nilsson, harmonika 
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  Syltetøj 
scottis Allan Nilsson 1985 Skæring 21 

  

Allan Nilsson 

    

Navnet "Syltetøj" er grebet ud 
af luften. Måske er der en vis 
parallel mellem den naivitet, 
der præger scottisen og titlen. 

Medvirkende: 
Anders Jonsson, violin 
Allan Nilsson, harmonika 

«GzzGm—m———Æ—m——m————————————««—————»—————————————————————————————————————EEE]) FEE. WE LEES E SEE EET EET REE ARTEN 
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Skæring 18 

   Emmerik Warburg. - 

Der er så dejligt på Avernakø. 
Bierne summer, violinerne synger 
nede ved teltene, og her i lyngen 

dufter der af tusind forskellige 
sommeraktiviteter. Men hvor er 
myrerne? Måske kan jeg få dem 
til at stikke hovedet op hvis jeg 

spiller lidt på min fløjte. Lidt 
efter kan jeg spille melodien for 

Folkets Hus'erne på ø-lejren. Her 
er den igen. 

Medvirkende: 
Emmerik Warburg, tværfløjte 

Søren Rich. Christensen, violin 
Johnny Boesen, guitar 

Anders Hofset, kontrabas 
Peter Nicolaisen, tromme 

Noah's Myrer: 
shuffle sd =4 Emmerik Warburg 1995 
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  Springtur til Småland 
springlek Søren Rich. Christensen 1996 Skæring 23 

    

  

    
  
  

  

    

  

  

  

Søren Rich. Christensen 

  

I efteråret 1996 overtog jeg min 
mors "lille gule bil". Da tilværel- 
sen blev lidt mørk i storstaden, 
sprang den nybagte bilejer straks 
ind i "dytten" med kurs mod de 
svenske skove og tilbragte nogle 
dejlige dage med fiolen og 
efterårsskoven. Det blev bl.a. 
til denne springlek. 

Medvirkende: 
Søren Rich. Christensen, violin 

[GG&«««G&Gm&«Gm— TT] www» 
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  Niels Larsen 
scottish Peter Nicolaisen 1977 

  

Peter Nicolaisen .         

i Medvirkende: 
"Benny's Bal Boys" bestående af: 

Søren Rich. Christensen, violin 
Peter Nicolaisen, violin 
Johnny Boesen, guitar 

Anders Hofset, kontrabas 
TTT En 
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    Skalbjergvalsen . 
Peter Nicolaisen 1992 Skæring 25 

  

  

  

  

  

Q 
S
E
 

[H
 R
L
 

  

  

  

  

  

  

  

        
  Peter Nicolaisen   

Medvirkende: 
Peter Nicolaisen, violin 

Henning Laurent-Lund, 
akkordzither 
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  Vals til Ingri 

  

Skæring 27 Leif Svensson 1991 

    Leif Svensson» 

Melodien kom til mig, da solen 
gik ned over en eng en fredfyldt 

aften i Degeberga (Skåne). Ingrid 
havde jeg mødt ugen før i 

Ransåter (Vårmland). 

Medvirkende: 
Lars Nældested, klarinet 

Inge Madsen, violin 
Leif Svensson, harmonika 

Valdemar Andreasen, guitar 

FBE 
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  Tulla's Mor's Sang 
Niels-Østen Ullman 1994 Skæring 28 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

Niels-Østen Ullman 
  

  

Min mor var dansk, min far 
svensk. Min mor spillede violin 
og havde haft en morbror, der var 

spillemand. Min far var billed- 
kunstner og malede svenske 
eventyrbilleder. Han elskede 
musik, men kendte næsten intet 
til sit lands folkelige musikarv. 
Da jeg lærte svensk spille- 

. . mandsmusik at kende, levede han 

Vals til Ingrid (fortsat) ne "Kunde S Ales 
skulle vi språkas …" 
- Men musikken lever! - og vil 
gives videre! 
Tulla's Mor's Sang er dansk og er 
en gave til Tulla's mor. - Har den 
et strejf af det svenske? 

Medvirkende: 
Niels-Østen Ullman, violin     29 

  

 



  Den skæve skottis 
Skæring 26 Henning Laurent-Lund 1994-95 

  

3 ener     
  

  

Henning Laurent-Lund« 

Det skulle have været en god, sej 
skottis, men jeg har efterhånden 
opdaget, at det snarere er blevet 

til en halling; især, hvis man 

dropper punkteringerne. Titlen 
går naturligvis på den "skæve” 

skala, som ikke kan fornægte sin 
sydøstlige herkomst. Godt nøk 

opstod de første ideer til numme- 

ret lige efter en koncert med Ava- 
då Band, men de øser jo af mange 

forskellige kilder, og jeg har da 
også selv strejfet musikken fra 

denne del af verden i årenes løb. 

Jeg har nu spillet blokfløjte i 
henved 20 år og undervejs 

studeret instrumentets mange 
(u)muligheder, men for 5-6 år 

siden fik jeg lejlighed for at prøve 
et spille på en akkordzither og 
faldt på stedet for klangen og 
mulighederne i instrumentet. 

» Og så mener jeg i øvrigt, at 
spillemænd bør danse lige så 

meget, som de spiller. 

  
Medvirkende: 

Henning Laurent-Lund, blokfløjte 

ER ERE er Re DRE 
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  Ransåterhambo 
til Køge Spillemandsforenings 15 års jubilæum 1995 Mette Steiner 1995 
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La' os danse, 1a' os danse! 

La' os danse hambo! 

Det er ikke spor svært! 

Kom nu med få det lært: 

Fra hinanden, mod hinanden, 

en, to, tre: et lille stop! 

Venstre - samle - højre rundt! 

Ja! Hambo er "jåttesundt" 

Det er nat ved Klarelven 

se i månens skær! 

For i Vårmland nøkken og 

huldren er nær! 

Ja med polska og hambo 
er en nat gået hen! 

For du danser i en rus! 

- igen - igen! 

Dans en hambo, dans en hambo! 

Den er bare "trevlig - go'!" 

Når den først fornemmes, 

- den igen ej glemmes: 

Fra hinanden, mod hinanden, 

en, to, tre: et lille stop! 

Venstre - samle - højre rundt! 

Ja! Hambo er "jåttesundt" 

I daggryets skumring: en 

grålig silhuet! 

Fiolen den lokker: Dans 

dig mæt og træt! 
For natten er lys og klar, 

men luften iskold! 

Dog hedt det er at gi' sig 

dansen i vold! 

  

Skæring 29 

  

Mette Steiner 

RANSATER! 
- Rundt om en: Et mylder af 
musicerende kæmpespilledåset 
- der minder lidt om telte! 
HAMBOEN! - Udi det svenske 
li'som lidt mer tilladt: Dur til mol, 
lidt skæve akkordovergange & 
lækker sej rytmik! 
VERSERIET! - "Hvordan er 
historien?!" - spør' min dreng. 

Ja! vers må der til! En melodi er 
jo en fortælling! stemning og 
følelser! - derfor! 

Medvirkende: 
Mette Steiner, guitar og sang 
Søren Helbo, violin 
Søren Rich. Christensen, violin 

Jørgen Jørgensen, harmonika 
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Skæring 30 musette Peter Karstensen 1994 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Peter Karstensen 
  

   
    
  

  

  

  

  

  

Jeg havde lige lært en beguine- 
rytme, som kunne bruges til 

tango, og da jeg havde en 
aftenvagt på satellitstationen i 

Herstedvester, hvor der var 
3 timers ventetid mellem 

2 satellittransmissioner, sad 

jeg og spillede på harmonikaen. 
Tangoen i D er hvad der kom 
ud af det pga. inspirationen. 

Siden har jeg broderet på den; 
indspilningen her på CD'en er, 

som den er på nuværende 

    

  

  

  

  

tidspunkt. 

4 2 fg 9. Pitardando… 

Medvirkende: er eee : : : er g 
Peter Karstensen, harmonika væ Dad > i 3 

i les ets] /d lei /e Ih /b AT Dm Dm7 
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Spilleravnens gale musikantvenner 
Musikmiljøet i Folkets Hus i Stengade 50, mindre udisciplinerede amatører bidt af den 

Nørrebro, opstod allerede, da huset blev gamle musik. Her fik ingen Kong Spille- 

slumstormet 1971. Det blev spille- i mandsguru lov til at konservere og 

mandsmusikken, som siden 1973 

fik sit helt store gennembrud i 

kvæle musikken i hellige menighe- 
ders museumsmørke, støv og 

Den sorte Firkant . Folkets ejendomsret. 

Hus blev hurtigt samlings- | Den sorte Spilleravn kom 

punkt for spillemænd og ! flyvende fra nord og 

dansere fra hele Stor- i slog sig ned i Folkets 

københavn. Ga Hus i 1980 og er nu 

  

   

        

   

   

                

   
       

   

  

Miljøet blomstrede / symbolet på, at spille- 

gennem ugentlige spil- DD mandsmusikken er i 

le- og dansearrange- gf stadig udvikling. 

menter. Musikken 
fortsatte ofte til den 
lyse morgen på de 
lokale værthuse : 
Blågårdskroen, Driv- 
huset og Hånd i Han- 
ke. Som en naturlig 
følge af dette samvær 
deltog spillere og dans- 

I miljøet omkring 
Folkets Hus deltager 

man i hinandens 
mærkedage. Man 

arrangerer busture til 
spillemandsstævner i 

Sverige, sommerlejre, 

spille-week-ender i 
Kattinge og et årligt 

ere ofte i støttearrange- spilletræf på 

menter i forbindelse med Nørrebro. 
faglige konflikter , boligak- Inspirationen 

fra og berusel- 
sen af disse lystige begivenhe- 
der foranleder til stadighed en 

lind strøm af nykomponeret spille- 

tioner og andre frie steder, 
bl.a. Christiania. Ligedes blev 
der i en årrække arrangeret 
cykelture Danmark rundt, hvor vi 
besøgte og sluttede venskaber med mandsmusik. 

ligesindede. Denne store flok af "upersonlige slap- 
Gale spillefolk var der nok af. Vi udvekslede svanse" har nu "smadret" den gamle spille- 
melodier og spillemåder; en flok mere eller mandmusik og skamløst udgivet den på en CD: 

«Folk og ravn i København”.


