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Denne gang er der indlæg fra: 
➢ Onsdagsaftener 

➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
➢ Rødder, Fødder & Stemmer 

 

 
MAJ 

Onsdag 18. Fionia Folk Brothers Folk Roskilde 

Lørdag 21. Udflugt til Røsnæs Folkedanserlauget og 

spillemandslauget 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

 
JUNI-JULI-AUGUST 

Alle 

onsdage 

 Spil og dans på havnen Folkedanserlauget og 

spillemandslauget 

Søndag 19. juni Folkemusikfest i Sct. Hans Have Rødder, Fødder & 

Stemmer 

 
 
 

Onsdagsaftener 
 

Sommeren 

Alle onsdage i juni, juli og august er der som sædvanlig musik og dans på 
Museumsøen i Roskilde Havn kl. 19-21. Alle er velkomne til at spille, danse eller være 

tilskuere. 
Fri entré. Og gratis parkering på havnens P-plads. 

Bunkespillet ledes af personer fra Roskilde Spillemandslaug - se nærmere her i 
Lirekassen. Hvis du på forhånd vil vide, hvilke danse du kan møde, kan du se alle 
spillelisterne på www.spillefolk.dk (vælg Nodesamling, Repertoirelister, Nyeste 

repertoirelister Roskilde). 

Mange kommer tidligt med madkurv - der er borde og bænke til formålet. 

Og flere steder på havnen er der mulighed for køb af forfriskninger. 
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Efteråret 

Onsdagscaféen i Musikkens Hus på Kildegården starter anden onsdag i september - i 
år er det onsdag den 14. september - og kører i vinterhalvåret til og med maj 
måned. Caféen har nu kørt i 40 år! 

 
 

Vil du være onsdagsvært? 

Medlemmer af folkedanserlauget og spillemandslauget kan melde sig til at stå for 
programmet i en måned = være vært. 
Som vært planlægger man musikprogrammet, så det kan offentliggøres i Lirekassen. 

Programmet sendes til onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt den 5. i måneden før. 

Månedsværterne afvikler programmet, sørger for opstilling af borde og stole, evt. 

pynt, præsentation af de medvirkende musikere, og oprydning bagefter. Samt står for 
at åbne/aflåse lokaler med en låsebrik. 

Som udgangspunkt er det uden aflønning af musikere, men efter aftale med 

koordinatorerne kan der udbetales mindre beløb til transport og andet. 

Folkedanserlauget har planer om at arrangere danseundervisning den første onsdag i 

hver måned kl. 19.15–20.30 fra oktober måned. Da spillemandslauget altid spiller til 
dans kl. 20.30–21.30 samme dag, drejer planlægningen sig om de øvrige onsdage i 
måneden. 

* Find sammen i smågrupper og få indflydelse på onsdagenes program! 
* Giv en hånd med til den fortsatte drift! 

 
Med venlig hilsen 
Birthe og Kurt, onsdagskoordinatorer 

Mail: kurtjohannielsen@gmail.com 
 

 

Værter i efteråret 
September: Birthe Hansen og Kurt Nielsen, kurtjohannielsen@gmail.com 
Oktober:     Ledig! 

November:  Ebba og De Andre, ebbanielsen@gmail.com 
December:  Folkedanserlauget v. Jens Markvard, jensmarkvardandersen@outlook.dk 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Folkemusikfest i Sct. Hans Have 

Lauget spiller søndag den 19. juni i Skt. Hans Have kl 12.00-12.30. Læs mere om 
arrangementet under Rødder, Fødder & Stemmer i denne Lirekasse. 

1. sæt: Fædrelandspolka - Tores Schotttish - Hamborger eft. Lars Bildris - Hemmelig 
Sekstur - Frøens Hopsa. 

2. sæt: Ølfynboen - Svensk Annas Vals - Lyø Schottish - Den gamle totur fra Vejle - 
Tellings Hopsa. 
Reserver: Den muntre Kreds - Hamborger Sekstur/Polka Sekstur - Tomas Haards 

Schottish - Trads’ Hopsa - Oksbøl Polka - Rævens Vals. 
Forspiller: Jørgen/Jyllinge 

Alle melodier er lagt ind på spillefolk.dk under Nodesamling/Repertoirelister/Nyeste 
repertoirelister Roskilde. 
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Havnedansen 

Laugets spil til havnedansen ledes i første time af kompetente forspillere. I anden 
time overtages funktionen af nogle af vores (også kompetente) spillegrupper. 
NB: Alle er velkomne til at spille med hele aftenen. 

Da det er vigtigt for lauget, at vi kan fortsætte denne gode tradition, skal vi opfordre 
til, at medlemmerne bakker op og møder frem med stor spillelyst, så også forspillerne 

synes, det er en fornøjelse. Vi er alle ansvarlige for, at traditionen kan fortsætte. 
Den endelige plan er klar, som det også fremgik af sidste Lirekasse: 

 

Juni Forspillere kl. 19-19.50 Forspillere kl. 20.10-21 

1. Marianne og Dorthe OlgaPolka 

8. Birgitte Rasmussen Egen Stemning 

15. Lise Bergsøe Forbunken 

22. Jørgen Sten Andersen Optimisterne 

29. Peter Eget Peter Eget 

Juli Forspillere kl. 19-19.50 Forspillere kl. 20.10-21 

6. Lise Bergsøe Udspil 

13. Jørgen Sten Andersen Forbunken 

20. Marianne og Dorthe Optimisterne 

27. Bue Gyldenkærne De Finn’urlige 

August Forspillere kl. 19-19.50 Forspillere kl. 20.10-21 

3. Kevin Lees Kevin Lees 

10. Jørgen Sten Andersen Piraterne 

17. Marianne og Dorthe OlgaPolka 

24. Birgitte Rasmussen Egen Stemning 

31. Lise Bergsøe De Finn’urlige 

 

Repertoirelister for havnedansen 

For at alle har mulighed for at spille med hele aftenen, er alle repertoirer med kendte 
melodier. Her er repertoirelisterne - og de ligger også på spillefolk.dk 
NB: De forspillere, der har mere end én aften, bruger det samme repertoire hver 

gang. 
 

Birgitte Rasmussen 
1. sæt: Kalenderfynbo - Højby Schottish - Böl Olles Schottish (H-mol Schottish) - Vals 
fra Røros (Røragen Valsen) - Vals fra Sdr. Nærå - Tellings hopsa. 

2. sæt: Polka efter Bror Dahlgren - Tores Schottish – Østrupvalsen - Vigers Polska - 
Morten Larsen - Den firkantede sløjfe. 

3. sæt: Skommarfars Schottish - Svensk Annas Vals - Rævens Vals - Den muntre 
kreds - Hamborg Sekstur - Den lille englænder. 
 

Bue Gyldenkærne 
1. sæt: nr. 6 fynbo – Tivoli nr. 1 – Rheinleder fra Røros - Kom til mig om natten – 

Råby hopsa. 
2. sæt: Schottis fr. Idre 2 – Svedskes vals - Elis godnatvals – Når vandet fryser i 

hanerne – Sekstur på række – Sekstur I – Tyrolerhopsa i det grønne. 
3. sæt: Polka efter bror Dahlgren – Vigers polska – Furuboms polska – Mazurka e. 
Levi Vilsen – Niels Johnsens Mazurka - Al Capones Vals. 

 
De Finn’urlige 

1. sæt: Smedens 2. fynbo – Pileknækkeren - Schottish efter skomagerfar - Baglæns 
kontrasejre - Den toppede høne fra Thy - Læsø sekstur familiedans - Den røde lue - 
Hopsa fra Læsø 65. 
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2. sæt: Svenske Annas vals - Kalkmandens vals - Tores schottish - Lyø schottish - 
Vigers Polska - D-durspolska – Jødetur - Whisky before breakfast. 

3. sæt: Oksbøl polka - Kalender fynbo - Den lille englænder - Den muntre kreds - 
Hamborg/polka sekstur – Mallebrok - Ganglåt från Applebo. 

 
Egen Stemning  
1. sæt: Evalds Polka - Gunnesbopolka - Harrin Jenkka - Schottish fra Kall - Elis 

godnatvals - Skæve Thorvald. 
2. sæt: Den toppede høne fra Thy - Jens Madsens Livstykke - Flyv og skub kontra - Vi 

går ej af dette hus (spilles i G-dur) - Æ Føhringer – Nordvest - Og vil du ha min …  
(Lille Stine) - Kirsten og jeg. 
3. sæt: Vidars polka - Storm efter Dwight Lamb (polka) - Swing schottish - Karens 

vals - Hambo i A-mol - Klövsjö Brudmarch. 
 

Forbunken  
Rideranke polka – Fædrelandspolka - Sveskes vals - Karens vals - Solen vækker – 
Habadekuk – Upsalapolskan - D-durs polska – Julottan - Gl. totur fra Vejle – 

Tossemarens totur og 2 Thur - Baglæns kontrasejre - Hamborg/polka sekstur - Polka i 
G – Forsbergs polka – Vals efter Martin Eggen - Al Capones vals – Hamborger efter 

Lars Bildris – Anglais – Råby hopsa. 
 
Jørgen Sten Andersen 

1. sæt: Marsch til Skånska Spelfolket – En Fædrelandspolka – Tores Schottis – Lyø 
scottish – Rævens vals – Den muntre Kreds – Frøens hopsa. 

1. sæt alternativt: Marsch til Skånska Spelfolket – RideRanke Polka – Hamborger e. 
Lars Bildris – Trippe Wals – Vals efter Chr. Tobiassen – Sextuur (nr. 16 fra Gevninge) 
– Frøens hopsa. 

2. sæt: Polka e. Peder Pøhl – Firetur fra Vejle – Mettes Firtur – Den enkelte Kjede – 
Baglæns Kontrasejre – Pigernes Fornöielse – Hemmelig Sekstur – Tellings hopsa. 

3. sæt: Uppsalapolskan – Vagns Scottish – Karens Vals – Den gamle totur fra Vejle – 
Christians cykel – Hamborg sekstur – Polka sekstur – Den lille englænder – Klövsjö 
Brudmarsch. 

3. sæt alternativt: Ostindiens velkomst – Æ Føhringer – Og vil du ha min …(ell. Lille 
Stine) – Oh, kunne du mit hjerte se – Der bor en bager – Klövsjö Brudmarsch. 

Reserver: Schottis från Blyberg – Østrupvalsen – Vidars Polka – Mazurka e. Levi 
Vilsen – Engelsk kvadrille – Tosse-Marens totur – Gammel tretur fra Vrøgum – Flyv og 
skub kontra – Hornfeifen – Alsinger sekstur. 

Jeg har valgt melodier, som lauget har spillet i mange år, og som danserne holder af. 
Der er dog enkelte nye fra Kontradans-bogen. Spil venligst dem alle igennem, inden vi 

ses 22. juni. Det skal være sjovt at spille, men det bliver det kun, hvis man kan 
melodierne! Melodierne er som sædvanlig lagt ind på spillefolk.dk 

Som I kan se, skal dette repertoire spilles tre gange i løbet af sommeren. Første gang 
spiller vi de sæt, der står her med normal skrift. Hvis det viser sig, at det er bedre at 
bruge de alternative sæt, aftales det fra gang til gang. Der vil være to minutters 

pause mellem sættene. 
Med spillehilsen – jeg glæder mig til at møde jer igen – og spille. Jørgen/forspiller 

 
Kevin Lees 
1. sæt: Nr. 6 Fynbo – Schottis från Blyberg – Kevins Fanny Powers – Mazurka e. Levi 

Vilsen - Du har så ømt et øje – Skæve Thorvald. 
2. sæt: Vidars Polka – Firetur fra Vejle – Firtur Oksbøl – Hornfeld – Hamborger e. Lars 

Bildris – Den røde Lue – Hopsa af Helge Sørensen. 
3. sæt: Niels Jørgensens polka – Flyv of skub kontra – Morten Larsen – Den muntre 
kreds – Forsbergs polka. 

4. sæt: Oksbøl polka – Skottish fra Højby – Når vandet fryser i hanerne – Pedro 
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Larsen – Frøens hopsa. 
5. sæt: Vals efter Chr. Tobiassen – Bette mand i knibe – Engelsk kvadrille – Sekstur 

fra Læsø – Den gamle totur fra Vejle. 
6. sæt: Kalenderfynbo – Den lille englænder – Mallebrok – Hamborg sekstur – Polka 

sekstur – Klövsjö Brudmarsch. 
 
Lise Bergsøe 

1. sæt:Ane Louises fynbo – Kalenderfynbo – Sekstur fra Læsø – Skipper schottis – 
Trads hopsa. 

2. sæt: Schottis från Blyberg – Forlovelsesreinlender – Du har så ømt et øje – Firtur 
Oksbøl – Den blå firtur – Vals efter Chr. Tobiassen. 
3. sæt: Polka e. Bror Dahlgren – Hamborger e. Lars Bildris – Gammel tretur fra 

Vrøgum – Russeren – Bette Mett’ – Krokonens vals – Stødt kanel. 
 

Marianne og Dorthe 
1. sæt: Fædrelandspolka – Riderankepolka - Tores schottish – Lyø schottis nr. 1 - 
Oksbøl firtur - Firtur fra Vejle vestegn. 

2. sæt: Al Capones vals - Karens vals - Böl Olles schottis - Thomas Håårds Schottis - 
Flyv og skub kontra - Pigernes fornøjelse – Råby hopsa. 

3. sæt: Ebbas polka - Polka i G - Myldretid i Malmø - Ola Hansson engelska - Gl. totur 
fra Vejle – Hopsa af Helge Sørensen. 
 

OlgaPolka 
Ølpolka – Fædrelandspolka - Den halve kæde - Sekstur på række - Tåsingervalsen, A-

dur - Karens vals - Trekantet sløjfe - Thy ture - Den toppede høne fra Thy (tre eller 
fire par) – Thy ture Sekstur (Hornemann/Alsingersekstur) - Ja, det gör vi - Scottish 
fra Idre - Halvfemtetur fra Vommevad - Per Huggers totur/TosseMarens totur (spilles 

tre gange hver) - Karis Pers polska (hambo) - Polska fra Upland (hambo) - Mallebrok 
(kreds engelska), A-dur - Røragervalsen, A-dur. 

 
Optimisterne  
1. sæt: Vidars Polka – Skyttes Polka – Jødetur fra Mors – Pedro Larsen – Hønsefødder 

og gulerødder – Skæve Thorvald. 
2. sæt: Brudestykke, første – brudestykke, anden – brudestykke, tredje – 

Kakkelovnen – Der bor en bager. 
3. sæt: Polka fra Blädinge – Sjutti schottis – Ungdomssynden – Majas Hambo – 
Helgdagskväll i Timmarkojan - Brøndums hopsa – Sommervalsen (spilles i G-dur). 

Reserver: Russeren – Bette Mett’ – Krokonens vals. 
 

Peter Eget 
1. sæt: Rendalsrheinlænder - Kom til mig om natten – Trippevals – vals e. Martin 

Eggen - Helge Sørensen hopsa. 
2. sæt: Rideranke polka - Niels Jørgensens polka - Svensk Annas vals - Karens vals - 
Galopkontra - Pigernes fornøjelse. 

3. sæt: Uppsalapolskan - Karis Pers polska - Firtur fra Vejle vestegn - Oksbøl firtur - 
Jødetur fra Mors. 

4. sæt: Polka i G – Polka e.  Bror Dahlgren - Højby schottish - Rørås schottish - Tosse 
Maren og to thur - Hemmelig sekstur. 
5. sæt: Ostindiens Velkomst – Den første august – Solen vækker op – Oh, kunne du 

mit hjerte se – Der bor en bager. 
6. sæt: Vals efter Chr Tobiassen – Hamborger e. Lars Bildris - Sekstur på række - Gl. 

totur fra Vejle - Råby hopsa. 
 
Piraterne 

Thores schottish - Skipparschottish - Hemmelig sekstur - Spejdersekstur - 
Kalkmandens vals - 1. august - Ostindiens velkomst – Schlaraffenland - Aben Jacko - 
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Kakkelovnen - Oh de kvindfolk - Forsbergs polka - D-durs polska - Karis Pers polska - 
Vals fra Kall - Elis godnatvals - Pileknækkeren schottish - Anglaise engelsker - 

Mallebrok - Den muntre kreds - A-durs valsen - Äppelbo gånglåt. 
 

Udspil 
1. sæt: Ostindiens velkomst - Den første august - Og vil du ha min … - Oh de 
kvindfolk. 

2. sæt: Skottish fra Højby - Tores schottish - Østrupvalsen - Vals fra Røros (Røragen-
valsen) - Doubleska - Jødetur fra Mors. 

3. sæt: Fynsk polka (e. A. Larsen og Fløjte-Niels) - Polka e. Peder Pøhl - Den halve 
kæde - Sekstur på række - Tosse-Marens totur - Marsch til skånska spelfolket. 
 

 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 7. september: Laugsaften. 
Søndag den 11. september kl. 13: Spilletræf på Herslev Bryghus. 

Lørdag den 17. september kl. 19: Åbningsbal på Østervangsskolen. 
Fredag den 16. december: Julebal på Østervangsskolen. 

Nærmere info i næste Lirekasse, som udkommer 20. august. 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

KontraOrkestret 
samt 

Roskilde Spillemandslaug 

Lørdag den 17. september kl. 19.30 
Østervangsskolen, festsalen, Astersvej 15, 4000 Roskilde (bus 600S til stoppested ved 
skolen). 

Entré: 80 kr. Under 35 år: 40 kr. 
 

 
 
Nyd musikken og dansene fra Roskilde- og Lejreegnen - de skiller sig ud. 
KontraOrkestret har sammen med ”Forsøgskvadrillen” udgravet en overraskende stor 

skat af gamle dansemelodier og kuriøse danse fra Roskilde/Lejreegnen. 
Trebindsværket Kontradans udgives på Roskilde Museums Forlag. Bind 1, Nodebogen, 

er udkommet; bind 2, Dansebogen, udkommer i september eller oktober. 
www.kontradans.dk 

Orkestret er denne aften: Poul Bjerager, violin - Anna Egholm, violin - Bjarne Lund, 
violin - Bjarne Grue, harmonika - Al Damlund, klarinet. 
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Program: 
Kl. 19.00  Dørene åbner. 

Kl. 19.30  Roskilde Spillemandslaug spiller velkendte danske og nordiske danse. 
Kl. 20.00  Sjov og tankevækkende indføring i det, der er specielt ved Roskilde- og 

Lejredansene. 
Kl. 20.30  Bal - Forsøgskvadrillen danser for, så næsten ingen instruktion bliver 

nødvendig. 

Kl. 21.30  Gratis kaffe/te/kage. Salg af drikkevarer. Lidt underholdning. 
Kl. 21.45  Fortsat Roskilde-bal, nu med udvidet orkester. 

Kl. 22.45  Sidste dans, og eftersnak. 
Kl. 23.00  Tak for i aften. 
 

 
 

Folk Roskilde 
 
Det sker i Folk Roskilde i efteråret: 

Søndag den 4. september: Kolonien (S) 

Søndag den 11. september: The Yellow House All-Star Band 
Søndag den 2. oktober: David Francey 

Søndag den 16. oktober: Inver 
Onsdag den 23. november: Gnoss 
Søndag den 11. december: Alex Nyborg Madsen & A Circle of Friends 

 
 

 

Rødder, Fødder & Stemmer 
 

Folkemusikfest i Sct. Hans Have 

Søndag den 19. juni afholder vi som tidligere beskrevet en stor folkemusikfest i Sct. 

Hans Have. 
Der er fri entré, men det anbefales, at man køber noget mad og drikke i caféen for at 

støtte haven. 
 

 
 

Vi åbner kl. 11.00, og kl. 12.00 indleder Roskilde Spillemandslaug med musik fra 
scenen, hvor der er lagt et dansegulv ud foran. 
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Derefter bliver haven fyldt med musik og buskspil. Der bliver sat seks bænkesæt op 
fra Roskilde Festival, og et lille program vil fortælle om, hvor der foregår forskelligt. 

Det vil være muligt f.eks. at aftale et tidspunkt, hvor Optimisterne, Forbunken, Bue 
med svensk musik osv. osv. mødes. 

Kontakt gerne Mogens Toft, hvis I har et specielt ønske, som vi så vil forsøge at 
koordinere med det, der foregår på scenen. 
Fra scenen synger Roskilde Krukkerne til dans. Kontradans er på med roskildemusik. 

Per Fjord kommer og spiller og synger, og det store clou er, at den gamle Lirum 
Larum-gruppe genopstår i dagens anledning for at fejre 50-års jubilæum. 

I haven dukker Hal Parfit op med yngre spillefolk, og også andre erfarne spillefolk vil 
vise sig, bl.a. med irsk musik. 
For børnene er Roskilde Fortællerlaug aktivt. 

 
 

RROOTS 
Næste store arrangement er lørdag den 10. september. Her kommer bl. a. Sorten 

muld, og der bliver en sanseseance med roskildemusik. Mere herom senere. 
 

 

FolkeRav 
Vi sluttede denne sæson med en dejlig viseaften. Vi evaluerer og vender tilbage til 
efteråret. 

 
 
 

 
 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

➢ Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

➢ Roskilde Spillemandslaug (oldermand Anders Clausager, 

anders.spillemandslauget@gmail.com) 

➢ Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk) 

➢ Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

➢ Rødder, Fødder & Stemmer (formand Mogens Toft Jensen, rosrod285@gmail.com) 

➢ Fællesmødet (koordinator Lisbeth Due Andersen, lisbethdue@hotmail.com) 

Indlæg fra medlemmer af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden senest 

den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt. 

Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde Folkedanserlaug 

og Folk Roskilde. 

Adresseændring meddeles til lauget.emailliste@gmail.com (vedr. Roskilde Spillemandslaug), til 

katelarsen13@hotmail.com (vedr. Roskilde Folkedanserlaug) eller til lebuchha@webspeed.dk 

(vedr. Folk Roskilde). 

Lirekassen udsendes for alle måneder på nær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch 

Redaktør: Iben G. Nissen 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 


