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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften den 5. maj kl. 19.00 
 
Vi fortsætter med undervisning i samspil med Kristian og Morten. Efter spillemandsmarchen fortsætter vi 
med udlæring af ”Grønne Ål” efter de noder, som blev udsendt i e-Lirekassen i marts. Efter at vi i fællesskab 
har gennemgået melodien, skal den måske finpudses endnu en gang i grupperne Violin & Harmonika. 
Uanset resultatet vover vi at præsentere den til dansen. 
 
Ca. kl. 20.50 vil Jørgen Steen Andersen gennemgå de 3 melodier, som skal benyttes til fællesspillet ved 
stævnet søndag, nemlig: 
March till Skånska Spelfolket (bruges som indmarchmelodi), Ravne Per´s vals og Kristians Schottish. 
Noderne til de 3 melodier kan hentes i Folkets Hus nodesamling: 
March til Skånska Spelfolket: http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-skzzznska 
Ravne Pers vals: http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-ravnep 
Ovennævnte 2 noder står også i laugets nodesamling. Kristians Schottish findes også i Folkets Hus noder og 
har endvidere været udsendt i e-Lirekassen i januar 2010. 
 
Repertoiret til laugsaftenen er følgende: 
Roskilde Spillemandsmarch 
Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels 
Tomas Håårds Schottish 
Kristians Schottish 
Tosse Marens Totur 
Brøndums Hopsa 
 
Totakts Pols (Schlaraffenland ) 
Totakts Pols (Aben hedder Joko 
Ottetur fra Manø 
Den firkantede Sløjfe 
Hornfeldt 
Jacob Hansens Vals 

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-skzzznska
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-ravnep


 
Grønne Aal 
Røragenvalsen 
Jødetur fra Mors 
Anglaise af Keld Nørgaard 
Svenske Anna’s Vals 
 
NB: Vedr. 2. stemmer: Vi vil i første omgang lave 2 hold til følgende melodier: 
Hold 1, Jørgen S. Andersen: Tomas Håårds Schottish, plus evt. flere melodier, som drøftes på holdet. 
Hold 2, Hans Jørgen Tonnesen: Røragenvalsen, Tosse Marens Totur, Jacob Hansens Vals. 
Vi startede den 14. april med en gennemgang af ovennævnte melodier, varighed ca. ½ time. Hvis der er 
flere interesserede, bedes de henvende sig til Jørgen eller Hans Jørgen på laugsaftenen i maj. 
 

Hjemmesiden 
Arbejdet med Spillemandslaugets hjemmeside er afsluttet bortset fra et par grupper, som har ønsket at 
blive optaget på siden. Dette vil ske i løbet af april måned. 
 

Laugets cd-optagelse efter sommerferien 
Efter at have prøvet at optage laugets spil i lokale 454 må vi konstatere, at vi skal finde alternative 
løsninger, som kunne være: 
1) Finde en lydmand, som har erfaring i, hvilke krav der må stilles for at opnå et fornuftigt resultat, 
herunder både til lokale og teknisk udstyr. 
2) Finde et egnet lokale primært i Roskilde eller nærmeste omegn. Lokalet skal være godkendt af lydmand. 
Når dette problem er løst, opstilles en plan for gennemgang af repertoire samt indspilning i én eller flere 
omgange med Kristian og Morten som vejledere. 
Det kunne som foreslået være en idé at etablere et par grupper, som kunne tage sig af det praktiske 
arrangement i forbindelse med indspilningen samt forestå indhold og trykning af en pixibog til cd’en. 
Dette drøftes på laugsaftenen i maj.  
 
Med venlig hilsen 
Oldermanden 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Onsdagsdansen 
 
5. maj 
20.00-20.40 Karen med violinelever og med support fra Kurt 
20.40-21.30 Douglas og Bue spiller bl.a. melodier fra Røros 
21.30-22.30 Lauget spiller 
 
12. maj 
20.00-20.30 Bunkespil 
20.30-21.15 Michael Graubæk og violinholdet 
21.15-22.30 Piraterne 
 
Bunkespil: Forspiller Jørgen Steen Andersen 
Ringridningspolka - Vagns Schottisch - H-moll Schottisch - Filibomvalsen - Vals fra Gevninge - Skinbracka 
med Lucka - Bette Mett’ - Den Russiske - Toppede høne fra Thy - Helges Hopsa. 
 
19. maj 
20.00-20.30 Bunkespil 
20.30-21.15 Paulsens Kvartet 
21.15-22.30 RejseOrkestret 
 
Bunkespil: Forspiller Jens Mathiesen 
Niels Jørgensens Polka - Thore Härdelins Schottish - Hamborg sekstur - Polka sekstur - Lars Kusks Firtur - 
Anglais af Per Svenson - Myldretid i Malmø (Engelska efter Nils Andersson) - Den røde Lue. 
 
26. maj 
20.00-20.30 Bunkespil 
20.30-21.15 Klaus Helsøe og Lena, forårssange og - fornemmelser 
21.15-22.30 Frøberg 
 
Bunkespil: Forspiller Jørgen Steen Andersen 
En Hjemlandspolka (Fædrelandspolka) - Oksbølpolka efter Hans Tinus - Filibomvalsen - Schottisch fra 
Bingsjö - Bette Mett’ - Den Russiske - Brandelev Sekstur - Ottetur fra Mandø - Brøndums hopsa. 
 
Vel mødt! 
Kirsten, 59 44 04 54 
 
 

 
 
 



Roskilde Folkedanserlaug 
 

Referat af generalforsamling d. 27. februar 2010 
 
Til stede: Poul, Jette, Anne-Lise, Jørgen, Lisbeth, Ove, Inger og Solveig. 
Ikke til stede fra bestyrelsen: Anne og Jens. 
Ordstyrer: Lisbet blev valgt. 
 
Formanden aflagde beretning for 2009, se nedenfor, som blev godkendt. 
Kassererens beretning for 2009 blev godkendt. 
Ingen forslag. 
Valg af formand. Formanden genopstiller ikke. 
Kassereren er ikke på valg. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 4 medlemmer på valg. Ingen viste sig interesserede. 
Jens er stadig medlem af bestyrelsen. 
Poul foreslog den nye bestyrelse, Jens og Jørgen, at arrangement af baller uddelegeres til grupper, som er 
interesserede. 
Anne-Lise foreslog, at et brev sendes ud til alle medlemmer, om der er interesse for bestyrelsespost og 
arrangement af et bal. 
Lisbeth foreslår, at Poul mødes med Jens og Jørgen for en plan. 
Lang Linken og Jæ’ Sweevers er for første gang ikke engageret til dobbeltbal i 2011. 
Kate er genvalgt til revisor.  
Karen Hillerup blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Formandens beretning vedr. 2009: 
 
Det er i dag 10. gang, jeg skal aflægge beretning for generalforsamlingen i Roskilde Folkedanserlaug. 

Bestyrelsens ambition har igennem alle årene været at skaffe den efter vores opfattelse 
bedst mulige musik til ballerne, som vi har haft økonomi til. Derudover at skabe en god stemning og 
rimelige muligheder for forplejning. Det har vi gjort ved 3 baller om året, og disse har været godt besøgt 
langt de fleste gange. 

Vi har haft en blanding af topprofessionelle, semiprofessionelle og amatørorkestre, og nu 
allersenest til juleballet sammen med kommunens øvrige folkedanserforeninger blev musikken leveret af 
vore egne musikere. 

Netop dette bal må siges at være en slags milepæl og et resultat af en tilnærmelse mellem 
de traditionelle foreninger og Lirum Larum, som i sin tid blev skabt i protest mod de ”gamle” stive 
foreninger. 

Vi er mange, som kan lide at komme begge steder, og sommerdansen på havnen tiltrækker 
rigtig mange traditionelle folkedansere, som dér har fået indblik i Lirum Larum´s måde at gøre tingene på 
og dermed har været med til at skabe denne opblødning mellem vores forskellige opfattelser. 

Hvis vi vil være med igen, bliver der også i år et fællesbal arrangeret af alle foreningerne i 
kommunen. 

De 3 lørdagsballer er Roskilde Folkedanserlaugets kerneydelse til Lirum Larum fabrikken. 
Derudover har vi været medvirkende til afvikling af onsdagsdansen, generalforsamlingsballer, 
aftenskolefest og Roskilde Spillemandsstævne. Man kan egentlig sige, at vores kerneydelse har været den 
mindste del af aktiviteterne, men også den del, som har den største konkurrence fra anden side. 

Der er snart sagt ikke en lørdag, hvor det ikke er muligt at finde et eller andet arrangement 
med folkedans og levende musik inden for en radius af 50 km fra Roskilde, og det er næsten umuligt at 
lægge arrangementer på lørdage, hvor der ikke er konkurrence om publikum, da det i stor udstrækning er 
de samme mennesker, som kommer alle stederne. 

Takket være vores onsdagsdans har Roskilde Folkedanserlaug et stort hjemmepublikum, som 
vi gerne takker for deres trofasthed mod vore arrangementer. 



De seneste par år har det været lettere at få økonomien til at hænge sammen, end det var 
tidligere. Det er ikke fordi kommunen giver større tilskud, men udelukkende fordi vi ikke mere har udgifter 
til at trykke og distribuere Lirekassen. Vi har ca. 50 medlemmer, som får den elektroniske lirekasse, ud af 
totalt ca. 80 medlemmer. De resterende ser forhåbentlig Lirekassen på nettet i dens nuværende 
udformning, som jo ikke tåler nogen sammenligning med den gamle, men er det, som lige nu er praktisk 
muligt at gennemføre. Vi må så håbe, at der ikke mistes mange medlemmer på den baggrund, da en del af 
vore medlemmer kun sjældent kommer til f.eks. onsdagsdansen, men måske kun besøger stævnet eller 
”dobbeltballet”. 

En stor del af bestyrelsen, nemlig Jørgen, Anne-Lise og Inger, har været aktive i 
bestyrelsesarbejdet endnu længere end Jette og jeg, og Anne og Jens har været med i henholdsvis 2 og 3 år, 
så man må sige, at det er en sammentømret bestyrelse, som jeg har været meget glad for at samarbejde 
med og planlægge og gennemføre arrangementer med. Jeg kommer ikke i tanke om noget tidspunkt, hvor 
vi har tabt et arrangement på gulvet, men måske har vi glemt at købe mælk til kaffen eller lignende 
skønhedsfejl, så det har været en fornøjelse hele vejen igennem. 
Poul Boysen, formand 
 
 
 
 

Folk Roskilde 

 

Malinky 
Torsdag d. 15. april - se e-Lirekassen april 2010 eller www.folkroskilde.dk. 
 
 

Hayseed Dixie 
 
Tirsdag d. 20. april kl. 20 
Entré 195/175 kr. 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk samt Gimle, Turistbureauet og 
Roskildehallerne. 
 
 
I samarbejde med Gimle præsenterer folk roskilde 4 superenergiske 
hillbillies fra USA. 
Bluegrass-fortolkninger af klassiske rocksange er, hvad disse energiske musikanter spiller, og ud over 
rockhits af Neil Young, et tribute album til AC/DC har de også valgt at parre Franz Ferdinand, Outkast og 
Green Day med bluegrass. Hayseed Dixie er et sjovt og veludført plyndringstogt i nyere musikhistorie, og 
med deres seneste ordspil af et sangarsenal Weapons of Grass Destruction har de humoristiske hillbillies 
anmeldt deres besøg på Gimle. 
Bandet har spillet over 300 live koncerter, solgt over 200.000 albums og optrådt i alle større radioshows i 
USA og Australien. 
På Hayseed Dixies myspace-side kan du se og høre en masse eksempler på deres galgenhumoristiske sange. 
www.myspace.com/hsdx 
 
 

http://www.roskildebilletten.dk/
http://www.myspace.com/hsdx


Stanley Samuelsen 

 
Torsdag d. 13. maj kl. 20 
Gimle Tanken 
Entré 125 kr.+ evt. gebyr 17 kr. Unge under 25 og studerende: Entré 60 kr. 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk samt Gimle, Turistbureauet og Roskildehallerne. 
Evt. resterende billetter v. døren, hvor også evt. rabat udbetales. 
 
Det er med stor glæde, at folk roskilde kan præsentere sit majarrangement. 
Roskilde har flere gange tidligere haft fornøjelsen af Stanley Samuelsens optræden. Både som solist, som 
medlem af Trio Acoustica og som guitarist i Peter Abrahamsens Bell Pepper Boys. 
Torsdag d. 13. maj – Kristi Himmelfartsdag – kan han opleves i en helt ny sammenhæng, nemlig i 
forgrunden af et til lejligheden specielt sammensat band. 
Stanley Samuelsen er kendt for at berøre sit publikum med sine inderlige sange og sit eminente guitarspil, 
idet han forstår at udnytte en guitars mange muligheder. Repertoiret er varieret og strækker sig over 
forskellige genrer. Han synger på både færøsk og dansk. I november 2009 optrådte han på Dougie 
MacLeans Festival i Skotland og tog publikum med storm, skønt de ikke forstod et ord af, hvad han sang! 
Man bærer noget med sig hjem fra en koncert med Stanley Samuelsen. 
Stanley er fra Færøerne, hvor han allerede som helt ung slog sit navn fast som guitarist og sanger i landets 
mest populære pigtrådsorkester. Stanley har nu boet 40 år i Danmark, har udgivet en række cd’er i eget 
navn og blev i 2008 hædret med en fornem færøsk kulturpris.  
Ved koncerten i Gimle Tanken er han ikke alene! Med sig har han Jens Jefsen, som hører til blandt eliten af 
danske jazzbassister, og som gennem mange år har vundet anerkendelse for sit lyriske og lydhøre spil, som 
er bredt funderet i en personlig stil, der altid tager godt vare om musikken.  
Desuden to unge musikere Andreas Restorff, cello, og Heiðrun Petersen, violin, som begge er opvokset i 
Tórshavn på Færøerne. De har spillet med Færøernes Symfoniorkester, siden de var 13 år, og har spillet 
sammen med mange færøske solister, bl.a. Eivør, Dánjal, Budam og punkorkesteret The Dreams. I dag går 
de begge på det Kongelige Danske Musikkonservatorium.  
Der venter publikum en varm og dejlig oplevelse. 
 
 
 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

7.-8. august - Roskilde by, Kildegården, Folkeparken 
 
Stævnegruppen har længe været i gang med planlægningen af sommerens spillemandsstævne. 
Musikprogrammet er næsten færdigt og kan snart ses på www.lirumlarum.dk. 
Vi har fået en del sponsorpenge ind og søger stadig div. steder. 
”Overhjælperne” for arbejdsgrupperne er på plads, men hvis nogen har tid og lyst til at give en hånd med 
under stævnet eller i dagene op til, er det altid meget velkomment! Kontakt koordinator Hans Ivar på 
hic@ude.nu eller 21 22 45 93. 

http://www.roskildebilletten.dk/
http://www.stanleysamuelsen.dk/
http://www.kontrabas.dk/
http://www.myspace.com/andypunksta
http://www.lirumlarum.dk/


  
Lørdag: 
Byens gågader og torve genlyder lørdag formiddag af glade toner fra spillemandsgrupper. 
Lørdag eftermiddag er der matiné i Kildegårdshallen med både koncert og dans samt salg af forfriskninger 
og hyggeligt samvær såvel inde som ude på de grønne arealer. 
For de danseglade er der workshop med en spillemandsgruppe fra Dalarna, som vil introducere os til 
Finnskogspols. 
Alle mødes til festmiddag i Hallen, det gamle ridehus på Kildegården. Der er musik under middagen. 
Kl. 20 starter det store bal i Hallen. Roskilde Spillemandslaug lægger for, derefter spiller både indbudte og 
lokale grupper. Buskspillet fortsætter rundt omkring på Kildegården og sørger for den kendte gode 
stemning! 
Når ballet i Hallen slutter, åbner natcafeen i Roars lokaler. Her kan der både lyttes, danses og snakkes, så 
længe man har lyst. 
 
Søndag: 
Søndag vil Folkeparken som sædvanlig være præget af masser af buskspil, skovtursstemning, ølteltet, 
isboden og Kongebakkeslagterens bod. 
Allerede om formiddagen strømmer spillemænd og publikum til fra nær og fjern. Der bliver spillet, sunget 
og danset - lyttet og snakket. 
Den populære indmarch er genoptaget! Vi glæder os til igen at indtage amfiteatret, og vi håber, publikum 
vil sætte sig godt til rette, for efter indmarchen er der danseopvisning og musik til kl. 17. 
De to dansegulve ligger i år hhv. nede i amfiteatret og oppe på græsset under de store træer. Alle er 
velkomne til at få sig en svingom. 
 
Fællesmelodier: 
March till Skånska Spelfolket (indmarchmelodi) - Kristians schottis - RavnePers vals. 
Roskilde Spillemandslaug: 
Roskilde Spillemandsmarch - Peder Pøhl - Helge Sørensens hopsa. 
Noder: Se nodesamlingen på Folkets Hus Spillefolks hjemmeside www.spillefolk.dk. 
 
 
 

Fællesmødet 
 
Fællesmødet er et koordineringsmøde for alle Lirum Larums foreninger og underafdelinger. To gange om 
året mødes repræsentanter for de forskellige områder og drøfter emner af fælles interesse. 
Alle Lirum Larum-medlemmer er velkomne - mødet er åbent. 
 

Referat af fællesmøde 8. marts 2010 
Til stede: Lene, Anne, Iben, Jørgen, Hans Ivar, Torsten, Lisbeth. 
Afbud: Hans Jørgen, Kristian. 
 
1) Datoer. 
FolkRoskilde: 27/3 Theessink, Nalle og Møller, 15/4 Malinky (SCO), 20/4 Hayseed Dixie (USA), 13/5 Stanly 
Samuelson m/band, 5/6 Young Trad., 22/8 Sigfred Pedersen Cabaret, 16/9 Folk møder Classic, 30/9 
McCalmans afskedskoncert (SCO), 2/12 Phønix (20-års jubilæum). 
2) Onsdagsaftener. 
Det går godt, og økonomien er god. Idéer modtages gerne til musik eller andet arrangement. 
3) Spillemandsstævne 2010. 
Dato er 7.-8. august. Lokaler og musik er bestilt og på plads. Overhjælperne er næsten klar, dog mangler en 
til parken (er senere fundet, red.). Roars lokaler inddrages i stævnet. Stævnets hjemmeside var nede nogle 
uger, men er i gang igen. Stævnets egen side er nedlagt og er nu en del/underafdeling af 
www.lirumlarum.dk. 



4) e-Lirekassen. 
Iben har meldt sig til at redigere indlæggene i e-Lirekassen. Iben sætter indlæggene sammen til ét 
dokument, som Lene rundsender, som hun plejer. 
5) Lirum Larum hjemmesiden. 
Layoutet på forsiden er ændret lidt. 
6) Næste møde mandag 4/10 kl. 19:15. Alle LL-medlemmer er velkomne til at deltage. 
 
Referent: Lisbeth Due Andersen. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Onsdagsdansen 
 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 
 Fællesmødet 

 
e-Lirekassen indeholder alene indlæg fra ovenstående foreninger/aktiviteter. Eventuelle indlæg fra 
medlemmerne af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden i pågældende forening 
senest den 5. i måneden før indlægget ønskes bragt. 
 
e-Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde Folkedanserlaug og Folk 
Roskilde. 
 
e-Lirekassen udsendes for alle måneder på nær juli og august. Den udkommer ca. den 20. i måneden før. 
Adressekartotek: Lene Buch Hansen 
Redaktør: Iben G. Nissen 
 
Se også www.lirumlarum.dk 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
 
 
 

 
 

http://www.lirumlarum.dk/

