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HINDSHOLM-MUSIK, hæfte 6! 

Ved denne årlige Eftermiddags-dansant i Dalby 

Forsamlingshus, plejer der at ligge dette lille 

hæfte. Vi er nu nået til nummer seks i rækken. 

Kun i 1938 var der intet hæfte, men til gengæld 

kunne man købe den nyudgivne bog: "Spillemands-

musik på Hindsholm i 200 år." 

Hæftet plejer at indeholde en slags årsberetning 

over SKOMAGERDRENGENES arbejde, en lille artikel, 

nogle lokale melodier og dansebeskrivelser, en 

hindsholm-sang kan der også blive plads til og 

endelig lidt annoncering for hvad der vil ske i 

den kommende tid. Og det er også hæftets indhold 

i år. 

Der har været forskellige billeder på forsiden 

hvert år, men billedet med de dansende fødder på 

nodelinierne er det samme som sidste år. Det er 

blevet til et bomærke for SKOMAGERDRENGENES 

arbejde med Hindsholms gamle musik og danse. 

Vi regner da også med, at alle her i eftermiddag 

får flyttet fødderne til både rheinlænder, vals, 

hopsa, les lanciers, sekstur, sampa-dans og meget 

andet! 
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AKTIVITETER I ÅRET DER GIK. 

Det første større arrangement vi var afsted til 

sidste år, var et bal i Højby Forsamlingshus, 

arrangeret i forlængelse af Folkemusikhusringens 

generalforsamling. Folkemusikhusringen er en 

landsdækkende organisation, der arbejder med 

den danske folkemusiks rødder (- læs nærmere 

i folderen, der er anbragt som midtersider i 

dette hæfte), Folkemusikhusringen har flere 

gange givet økonomisk tilskud til Skomager-

drengenes lokale arrangementer. Denne aften 

præsenterede vores danse-studie-kreds så nogle 

af Hindsholms gamle danse. Desværre koiiderede 

datoen med noget lokalt revy-arbejde, så vi 

måtte stille med et ikke særlig slagkraftigt 

orkester. 

Et højdepunkt sidste år var den HISTORISKE 

DANSEDAG, hvor Henning Urup fra Dansk Danse-

historisk Arkiv i København holdt foredrag om 
,!Dans i Danmark fra 1700 og fremefter". Vi 

hørte både om danse som Pavane, Bran.lo, Menuet, 

Engelsk-danse, Kontra-danso or, videre fremefter. 

Vi hørte om datidens kwbonh-ivmike dansemestre, 

og så eksempler p.;,i d;inr;nnn, samt hørte den til-

hørende musik. Orn e fl " mi i 'Id'igen var vi på gulvet 



og sammenlignede vores tolkninger af den lokale 

Rasmus Henriksens dansebeskrivelser med de gamle 

trykte dansevejledninger. Dagen var så inspire-

rende, at vi i år - den 20. marts, 1993 - vil 

gentage en HISTORISK DANS EDA G-, denne gang i 

udvidet form på Kerteminde Skole med bal om 

aftenen. Se omtalen længere omme i hæftet. 

I efteråret har vi deltaget i et arrangement på 

Hindsholm-skolen, hvor de store klasser havde 

en temauge om lokalsamfundet. 

Og så har vi skiftet øve-lokaler fra den gamle 

gymnastiksal på Hindsholmskolen, hvor vi har 

været et år, til et lokale på Drigstrup Efter-

skole. Her mødes så vores Rasmus Henriksen 

80 sognebørn, lige dele børn og voksne, tog sig en svingom i Mesinge Forsamlingshus 
KJERTEMINDE AVIS 



Danse-Studie-Kreds hveranden torsdag og dels 

holder de gamle lokalf danse ved lige og dels 

tolker de glemte dansebeskrivelser fra Rasmus 

Henriksen, -Viby o. 1863. Vi er en stabil kerne 

på fire musikanter og en halv snes dansere. 

Skulle der være flere interesserede, kan de 

ringe til Merete Damgård 65 32 40 43 eller til 

Tage Aabech 66 10 43 OS. 

Og endelig - for tre uger siden - havde vi et 

søndag eftermiddags-arrangement i Mesinge For-

samlingshus. Det var meget vellykket, så det 

kan være, at der fremover også skal være dette 

faste arrangement med traditionel lokal musik 

og dans på Hindsholm. 

Danseeftermiddagen blev så stor en succes, at den fnnnrntliy 
gentages til næste år. KJERTI MINDI AVIi; 



DANSENS VEJE. 

Omkring 186-3 skrev en mand fra Viby en række 

dansebeskrivelser i en lille sort bog. Manden 

var Rasmus Henriksen, og det har hidtil været 

et åbent spørgsmål, hvor han havde dem fra. 

Det ser nu ud til, at svaret er kommet i form 

af en nodebog, jeg lånte sidste år. Nodebogen 

er fra 1361 og skrevet af en Jens Hansen. Her 

følger nu forklaringen: 

De danse, Rasmus Henriksen har beskrevet, er 

1360 !ernes populære danse» De er sandsynligvis 

skabt af en førende danselærer, måske i Køben-

havn. Dansene er altså ikke groet frem hos 

"almuen", men koreograferet måske oven i købet 

af en balletmester. 

Carl Nielsens fader, Niels Maler, eller Niels 

Jørgensen, som han rigtig hed, har foruden at 

være landsby-musikanter, undervist i dans. 

Carl Nielsen museet har avisudklip fra 1360 rerne 

hvor han averterer med danseundervisning. 

I Jens Hansens nodebog står noteret efter 

melodien "Française" og efter "Les Lanciers": 

"Danset af Niels Jørgensen Nørrelyndelse 1361". 

Det er bemærkelsesværdigt, at en musikanter 

skriver ned hvem der har danset til melodierne. 
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Niels Jørgensen 

(Niels Maler) 

Nørrelyndelse, 

fotograferet 

i 1863. 

Musikanter og 

danselærer -

og fader til 

den berømte 

Carl Nielsen. 

Det er sandsynligt, at Jens Hansen bar inter-

esseret sig så meget for dansen, at han selv 

har kunnet instruere i den foruden at kunne 

spille til den. Men Jens Hansen har nok sine 

danse fra Niels Maler, som nok igen har dem fra 

storbyens dansemestre. 

Jens Hansen har rejst. I sin nodebog har han 

noteret, at han har sejlet til Korsør flere 

8. 



gange med skonnerten Addy (som forøvrigt til-

hørte købmand Larsen, Kerteminde - den berømte 

maler Johannes Larsens fader). På et tidspunkt 

tjener han så på Kastelsgård i Viby. Her Var 

gårdmanden den musikglade Poul Larsen, hvor 

også flere af sønnerne, bl.a. Niels Poulsen 

spillede. Fra ham er bevaret fem nodebøger. 

Hvordan ansættelsen som karl har været er ikke 

til at sige, men musik er der i hvert fald 

blevet udvekslet. Men i 1870 findes Jens Hansen 

ikke i folketællingslisten, så måske er han 

rejst videre - eller død. 

Men netop i 1862-63 må han have haft ko tit Akt med 

Rasmus Henriksen. Næsten alle Rasmus Henriksens 

danse står i J e n s Hansens nodebog! Enten har 

Rasmus Henriksen lært dem af Jens Hansen, eller 

Rasmus Henriksen har måske selv gået til danse-

undervisning i Nørrelyndelse. Pudsigt er det at 

næsten de samme danse er udgivet af en danselærer 

i Assens H.J.S.Hansen i 1866. Måske en anden 

elev af Niels Maler - for det er da vel ikke 

selvsamme omrejsende musikanter Jens Hansen, 

der har slået sig ned der - ? 

Men tilbage på Hindsholm bliver musikken 

alligevel spillet. Væver Jens Madsen fra Birke-

9. 



bjerg har noteret sig Jens Hansens dansemelodier, 

så han er sandsynligvis den lokale musikanter, 

der har spillet til Rasmus Henriksens danse-

undervisning . 

I de følgende årtiers nodebøger står Rasmus 

Henriksens dansetitler mere spredt, for helt 

at forsvinde indtil vi som Skomagerdrengene og 

Danse-Studie-Kredsen prøver dansenes duelighed 

i dag. 

Og det ser ud til, at f.eks. "Munter ud i Verden", 

kvadrille-dansen "Københavns Sekstur" samt 

rækkedanse som f.eks. "Sampa" igen er populære 

hos de hindsholmere, der har prøvet dem. 

KØBENHAVNS SEKSTUR. 

Melodien er komponeret af C.A.Polenz og rugt af 

H.C.Andersen i Ole Lukøje fra 1850. 

Her i denne danseudgave har melodien 4 dele. 

Pindes i Hindsholm-nodebøger kun hos Jens 

Hansen, Viby o. 1861: 
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M l i 
\\ S I V "i 

JZ 

5 5 

Dansebeskrivelsen bos Rasmus Henriksen lyder: 

— s ¿>4 se.'} 

^ /Ms&^i { i . 
\ * > f 



5 i ø b e n h a v n s _ S e k s t u r (Wiener-Quadrille) 

Fir^ par i kreds 123, 123, 123, højre 

om 123, 123, 123, rundt om damen 

(de to par over for hinanden omkring 

hinandens damer) 123, 123, 123 s de 

næste rundt om damen 123, 123, 

123, kæde to omgange, bliv ved 

damen 123, 123,123, højre om 123, 

123, 123, Så herrene i kors, 

damerne i kors, alle i kreds« 

Danse-Studie-Kredsens tolkning (1992) er: 

Der stilles op i en kvadrille. 

Til 1. stykket danses turen: 

1 . gang: Alle i kreds (vende) 

2 . gang: Sving egen med chacé-trin (vende 

3. gang: Herrerne to-hånds-mølle (vende) 

4. gang: Damerne to-hånds-mølle (vende) 

5. gang: Alle i kreds (vende) 

Til 2.stykket danser første herre og anden dame 

rundt om hinanden med højrehåndsfatning 

(3 chacé-trin og to gå-trin nøjagtig som i 

les lanciers første-tur). Samtidig gør 2. 

herre og l._dame det samme. 

Derefter gør 3 + 4 par det samme. 

Til 3. og 4. stykket gås kæde. Musikken må ikke 

spilles for hurtigt, for danserne skal nå to 

4 2 gange rundt. 



SPIDSROD 

Spidsrod er egentlig en militær straf, der bestod 

i at den dømte løb mellem to rækker soldater, der 

piskede ham med kæppe. 

Melodien kendes på Hindsholm kun i Jens Hansens 

og i Jens Madsens nodebøger. 
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Dansebeskrivelse af Rasmus Henriksen, 

Hindsholm o. 1863: 
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Nr._19 _Spidsro^ 

Der stilles op damerne ved 

højre og herrene ved venstre 

så rundt og vis a vis så det 

øverste par rundt i hånden 

så polka rundt ned om 

herrene så ned om damer-

ne så stiller sig op ved den ne-

derste ende. 

Danse-Studie-Kredsens tolkning er følgende (1992)-

Der stilles op i en herrerække til venstre og en 

damerække til højre. 

Alle danser frem mod hinanden og dos-a.-d.os rundt 

om hinanden og på plads 

Alle danser frem mod hinanden og på plads. 

Første par tager højrehåndsfatning og danser 

rundt om hinanden med chassé-trin. 

1 . par danser polka ned mellem rækkerne og ', 

tilbage bag om herrene, ned bag om damerne og 

ender som nederste par. 
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FOLKEMUSIKHUSRINGEN 

p t f L e v e n d e ^ m 

s a n g , d a n s o g m u s i k . 

ÉÉÉ 

Landsforeningen Folkemusikhusringen er en paraplyorganisation 
for folkemusikhuse, laug, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder 

med eller bruger den traditionelle folkemusik. 

tlf. 86 20 20 95 



Folkemusik 
Vi er mange, der holder af den traditionelle danske folkemusik og bruger den til dag-

Det er den musik, der altid har været her og som har fulgt os siden civilisationens 
vugge. Det betyder ikke, at den traditionelle folkemusik lyder som den gjorde da Hol-
ger Danske var barn, for godtnok er den gammel med rødder langt tilbage, men den 
er også hele tiden nyskabende og aktuel. Fornyelse er også nødvendig, hvis den tradi-
tionelle folkemusik efter over 10.000 år i Danmark stadig skal være på toppen. 

Som en folkemindeforsker engang udtrykte det: »Folkemusikken er ikke, hvad den 
har været, og det har den aldrig været«. 

Folkemusikhusringen 
er en paraplyorganisation for alle foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der pro-
ducerer eller bruger den traditionelle folkemusik. 

Foreningen blev startet i 1976 og har siden slået sit navn fast som en udadrettet og 
initiativrig organisation hvorfra mange aktiviteter har deres udspring. 

Folkemusikhusringen varetager den traditionelle folkemusiks økonomiske interes-
ser overfor de bevilgende myndigheder og er nævnt i musikloven som »interesseorga-
nisation for den traditionelle folkemusik«. Vi har derfor en repræsentant i Statens 
Musikråds Repræsentantskab og i to perioder har området haft en folkemusikrepræ-
sentant i Statens Musikråd. 

Som medlem af folkemusikhusringen vil man kunne få støtte og hjælp til sit arbej-
de med den traditionelle folkemusik, og kunne komme i kontakt med andre, der dyr-
ker den samme interesse. Samtidig er man som medlem af folkemusikhusringen 
nærmere beslutningsprocesserne for hele området. 

»Dansk folkemusik« 
er et landsdækkende tidsskrift, der bredt orienterer om folkemusikken i Danmark. 
Gennem dette blad kan du tage pulsen på det danske folkemusikmiljø og samtidig få 
at vide hvor og hvornår tingene sker. Bladet udsendes gratis til alle medlemmer af 
folkemusikhusringen. 

Båndoptagere 
Foreningen råder over store og små båndoptagere, der er udstationeret over hele lan-
det, således at vore medlemmer kan låne dem til konkrete projekter, hvor det er nød-
vendigt at bruge kvalitetsudstyr. Lån af båndoptager er gratis for medlemmer. 

Kurser 
vi arrangerer hvert år en række kurser landet over. Det er både weekend-kurser og 
ugekurser, og her kan du komme i direkte kontakt med den levende traditionelle fol-
kemusik og dens kunstnere. 



Desuden 
samarbejder vi både nationalt og internationalt med beslægtede organisationer. Der-
for er det let som medlem af folkemusikhusringen at komme i kontakt med andre 
folkemusikinteresserede. Udover de her nævnte »faste« aktiviteter har vi løbende en 
del større og mindre projekter. F.eks. er vi igang med en større indsamling og regi-
strering af ny traditionel folkemusik. Vi forsøger at udarbejde oversigt over udøvende 
traditionelle folkemusikere og folkemusikspillesteder. Vi er aktive i etableringen af 
»Folkemusikkens Fællesråd« m.m. 

Årspakken 
Vi udsender hvert år en »årspakke«, der indeholder et kassettebånd med et tilhøren-
de litterært værk omhandlende traditionel dansk folkemusik. Vi har udgivet materia-
le med både grupper og enkeltpersoner. Årspakken udsendes til alle medlemmer, men 
kan også rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. Siden 1986 har Folkmusikhus-
ringen som årspakker udsendt følgende bøger og bånd med folkemusik: 

• Thy bal. Til bal i Sennels forsamlingshus i Thy med Jens Skaarups orkester. 
• Otto Tråds. Musik fra Himmerland med spillemanden Otto Tråds og andre. 
• Gudrun Mikkelsen - Gamme gruppen. Sange fra Nørrebro med Gudrun Mikkel-

sen samt sange og melodier fra Middelalderen eller med middelalderlig inspiration 
- med Gamme Gruppen. 

• Thy - de gamle. Musik fra Bedsted med violinspillemanden Viggo Post og fra 
Hanstholm med Jens Carl Førby på toradet harmonika. 

• Perletand. Gårsange med Bengt Vester Jensen »Perletand« en gårdmusikant fra 
Århus. 

• Æ tinusser. Musik med brødrene Nielsen fra Oksbøl. 
• Dronebåndet - Dronebogen. Ny og gammel musik spillet på sækkepibe, drejelirer, 

fele, toradet harmonika, synthesizer m.m. 

Årspakken for 1992 vil blive bogen »Sindbilleder« - et portræt af spillemanden Tho-
mas Thomsen fra Holstebro - ledsaget af et bånd med Thomas Thomsens musik. Bo-
gen er fyldigt illustreret med billeder af spillemanden, hans virksomhed og'hans egn. 
Desuden er der noder til over 20 af hans musikstykker med både første- og anden-
stemme. 

For 1993 vil årspakken blive en nodebog med nykomponeret folkemusik. D.v.s. mu-
sikstykker, som er blevet til igennem de sidste 25-30 år. Bidragyderne har været et 
stort antal spillefolk fra hele landet. Materialet er hentet fra en omfattende indsam-
ling af nykomponeret folkemusik, der har fundet sted siden foråret 1991. Bogen su-
pieres af et bånd. 



Medlemsskab 
Det koster kun 190,- kr. om året at være medlem af Folkemusikhusringen for enkelt-
personer og 380,- kr. hvis der ønskes et kolektivt medlemsskab. Der er plads til alle 
interesserede. Du/I skal blot indbetale medlemskontingent på 

Giro 8 28 8143 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du henvende dig til vores sekretariat, hvor 
Christian Foged tager sig af den daglige drift. Adressen er: 

FOLKEMUSIKHUSRINGEN 
Eugen Warmingsvej 21, 8000 Århus C. Tlf. 86 20 20 95 

(sekretariatet er lukket i de normale ferieperioder) 



SAMPA DANS 

Melodien findes allerede i 1855 på Hindsholm, 

hvor den i J.Andersens nodebog fra Dalby optræ-

der slet og ret med titlen "Hopsa". 

Hos J e n s Hansen (og væver Jens Madsen fra Birke 

bjerg) hedder den som i Rasmus Henriksens danse 

beskrivelse "Sampa Dans". 

Melodien og dansen findes også som variant af 

samme fra Himmerlangf med titlen "Sjampa dans". 
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Dansebeskrivelse af Rasmus Henriksen 

Viby - Hindsholm, o. 1363: 

Nr,__20 Sampa^ 

Herrene ved højre, den første 

herre ved modsat side. De 

to første par tager sammen i 

kreds, så hopsa ned ad gulvet 

og tilbage så i kreds og så kæde 

2 gange hopsa så til de næste. 



Danse-Studie-Kredsens tolkning (1992) er følgende: 

Opstilling i en herrerække (til højre) og en 

damerække, det øverste par dog modsat. 

3.+2. par danner en lille kreds, og danser med 

hopsatrin ned ad gulvet mellem rækkerne. Idet mu-

sikken gentager førstestykket, danser de tilbage 

på plads. 

I'ft 2. stykket går kredsen til venstre med hoptrin, 

og vender når musikken repeteres. 

På 3. stykket går de kæde i begge repriser. 

!?å 4. stykket danser de to par hopsa rundt om hin-

anden således at 1. par kan fortsætte dansen med 

par 3. 

2 . par står over indtil 1. par næste gang starter 

med 4» par, hvor 2 a. par så starter med 3. par og 

følger 1. par ned gennem rækken. 

1- par 

> C 2. par 

3. par 

> C 4. par 

osv. 

} < 2-. par 

1. par 

>.....C 3. par 

> J C 4. par 

> v C osv. V 



Mel.: Når egene knoppes 

f 
Hvor Storebælt løfter 

de skumhvide bryster," 

og bølger beskyller det smilende Fyn. 

Hvor skuderne gynge, 

mens havfruer synge 

om Romso's bedårende, lysgronne bryn. 

Der glitrer, der stiger 

jo Hindkongens riger 

af havet - som nyfødt - et dårende syn. 

J a , Hindsholm, du ligger 

for anker og kikker 

forborgent, men kækt mod kærmindernes by. 

Amanda, hun smiler, 

mens blidt hun henhviler, 

beskyttet af Hindkongens vældige arm. 

Da glitrer, da stiger 

bag Hindkongens riger 

Amanda af bolgen så dårende kry. 

S7 
Hvor vejene snor sig, 

og pilene kror sig, 

og vildrosen blomstrer i hyldenes gem, 

hvor Hverringe knejser 

og møllen hun rejser 

sin vældige arm imod himmelen frem, 

der hæver, der stiger, 

i Hindkongens riger 

vor ældgamle by mellem pilene frem. 

{8 

Så frit og så rolig 

du byder os bol i g 

og skænker os fred ved din blånende strand 

Reklamen den galer, 

i alle den haler 

og lover et Eden i fremmede land. 

Men strålende stiger 

jo Hindkongens riger 

jeg hvisker mit Eden, mit dejlige land. 

Velkommen vi byder 

ti 1 øbo og jyder 

med glæde vi hilser jer her ved vort bord 

lad sorgerne hvile, 

lad sammen os smile 

af skatter og moms og bekymringers ord. 

Da vokser, da stiger 

i Hindkongens riger 

en jubel for livet, en tak for vor jord. 



¿STORIS 

— før ift jene ration er — 

i cjyeåiermncle. 
(mclag d m 2 0 / y 9 3 . 

1.0:00-10:15 Velkomst for alle i Festsalen. 

1.0:3 5-12:00 Undervisning i de 5 grupper. 

I,':00- 13:00 Frokost (medbragt madpakke) 

13:00- M : 0 0 Fælles foredrag af Henning Urup: 
DANSEN I DANMARK FRA ca. 1720 til ca. 1790 
menuet, polskdans, engelskdanse og kontradanse 

1,4:00- 17:30 Undervisning i grupperne fortsætter. 

18:00-19:00 Aftensmad (husk tilmelding!) 

I
{
): 10-24:00 BAL med Walther Madsen og orkester! 

f\rrayijeret cuf ' 

Tris SO kr (incl. bat) 

77[nie(dh*y senes i 

KERTEMINDE/ 
MUNKEBO 

v/ Skoleleder Mogens B. Poulsen 
Kølsiriip Syyade 74 - 5300 Kerteminde 

TivO/fntid hverdag 17 00 - 18 00 
Tl.F 6b JO 18 41 m 

19, 



¿STORIS 

— ]for irt jenera i;c<oe-r -

( t h d a g d m Q O / y 

Mange afholder sig måske fra at gå til et bal, 

for man kan jo ikke dansene. 

- - - MEN HER ER CHANCEN ! -

På én dag kommer man igennem grundtrinnene 

i polka, v a l s , hopsa osv., så man uden frygt 

- ja ovenikøbet med fornøjelse - kan deltage 

i aftenens festlige b a l . 

Instruktør: Kirsten Dollerup fra 

folkemusiklauget Fynboerne. 

flrranjeret af • 

Tn$ So kr (ind. bal) 

UlmeldlHj senes i 

KERTEMINDE/ 
MUNKEBO 

v/ Skoleleder Mogens B. Poulsen 
Kølsirup Bygade 74 - 5300 Keneminde 

Tiuiffotid hvard&Q 17 00 * 18 00 
Ti.F 6b J9 18 41 



ISTORIS 

— for tf£ jenera^one-r ~ 

i u u e ^ i e m i n c k . 

å k d t y d m S 0 / 3 - J 9 ? 3 

LES LANCIERS! 

Den gamle selskabs-dans les lanciers er stadig 

populær. Når Skomagerdrengene spiller op til 

b a l , er det et fast indslag. På dette bold 

bliver dansens fem ture grundigt gennemgået, 

så man er klar til ballet om aftenen. 

Instruktør: Birthe Christensen 

Arrangeret cuf- : 

Tris 8okr (incl. bal) 

Tilmeld i senes i /5/j 

KERTEMINDE/ 
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"Vejledning ved Undervisning i Menuetten" 
af Pierre Jean Laurent (1753-1831). 
Manuskript på Teatermuseet i København 
format: 18 x 24 cm. 
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¿STORIS 

— for ift jenernt;øner ~ 

i h d c y d m S % - - { 9 9 3 . 

HISTORISKE DANSE! 

"Nu om stunder finder man aliene smag udi 

menuetter, engelsk og polske danse" (Ludvig 

Holbergs epistel 453 fra o. 1750) 

Vi vil på dansegulvet afprøve nogle af 1700» 

tallets dansebeskrivelser, bl.a. fra en dansebog 

dateret København 1753 suppleret med eksempler 

på kontradanse og derefter fortsætte med danse 

fra 1800-tallets begyndelse. 

Instruktør: Henning Urup fra 

Dansk dansebistorisk Arkiv. 

flrruyujerei af • 

Tris SO Ur (ind. bal ) 

TTlmelekyy senest 
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— for irt jenera itoner ~ 

éhdag d m 2 O / y 

SENIORDANS 

- med danse fra bele Verden, som det på S« år 

foregår på LOE's Seniordansehold i Kerteminde, 

med ægte gammeldaws, med danse i kredse - så 

man ikke behøver at stille med partner. Danse 

der er lette at lære - morsomme at være med i 

og dejlige og motionerende at deltage i. 

Instruktør: Dorte Andersen. 

flrnmjerei : 

Tris SO kr (mel. bal) 

Tilmeléivy senest 

KERTEMINDE/ 
MUNKEBO 
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Grundlovsdag 1944, Norholm ved Varde. 
Legene er startet op mens der endnu er bom, forældrene når lige al 

være med en stund - dog er ingen af børnene med i kredsen. 
Det ser ud som om kredsen netop har afsluttet en leg og nu venter på 

nyt initiativ fra en forsanger. 
Der skulle en kraftig sangstemme til at synge forsamlingen op, og jeg 

vil altid huske bruset, når forslaget blev godkendt ved at alle stemte i. 
Derimod har jeg ingen erindring om, at det har været tungt at lege i 
timevis i det bløde græs. (Privatfoto 1944). 

( 4 Folk Årbog for Dansk 
O g Etnologi og Folkemindevidenskab 

Kultur iwo \ 
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¿ S T O R I S 

— for i f t genera fiane.*- ~ 

i c ' Æ j e - i i e r r a n d e . 

; U v l a g d m 2 0 / y 

SANGLEGE EOR UNGE OG VOKSNE ! 

For omkring 50 år siden var der en del unge mennesker, 
der ikke gik til baller, når de skulle more sig - i 
stedet legede de sanglege. Det var især karle og piger 
på landet, og specielt for legene, er de mest blevet 
leget udendøre. Legene var uden musikledsagelse, og der 
var hellerikke nogen egentlig leder. Man begyndte bare 
med en ny leg, når man syntes. Dog har der været et 
nogenlunde ens legemønster i store dele af landet. 

Det er nogle af disse sanglege, vi skal lære på kurset, 
hvor vi dog - grundet årstiden - holder os indendøre. 

Der kræves intet forudgående kendskab til legene, da det 
er meget enkelt opbygget - børn såvel som voksne kan 
deltage. 

Leder: Inger Smedegaard, 

ftrravujerei af • 

Tris So kr (ind. bat ) 

77/melefiy senest IF/j 

KERTEMINDE/ 
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¿Doyen 

u&f>'llevY\a*d¿r/\txs>¡k pl -Hi^díhoi^ i loo " 

kan síacLj fis lus fcgW/er*« 

TrU S5 hr. 

Uo s;dír{ not iíluJÍrer¿t , 
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« ^ L tyf 
på <SÑj¿xttmirick Aole^ 
1 J . FEST- SALEN 

Ovhüe* uíAer ledelée of Valther fadsten 

Entré: 4 0 kr. 

(dettyert i 
„historisk danseday 
grate atøahg} 

arr. LOF Kerteminde/Munkebo 

med shtíe a{ fvl^asikhusri^H 


