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ABSTRACT 
 

 

Jensen, Kirstine Nurdug 

 

 

The description of a family tradition – a hermeneutic interpretation 
The purpose of this thesis is to deepen the knowledge of the description of a family tradition and how it can be 
analysed and interpreted as well as what a family tradition can consist of. The conclusion is that it can consist of 
more than just dance and music. The family members’ life circumstances, the social contexts, the use of the body, 
and the content of the repertoire are also described as important aspects of the family tradition according to my 
interpretation. To fulfil the purpose of the study, I have used a hermeneutic approach to examine the content of 
two texts (a magister thesis and a film) in relation to the research context, in which they were made, and to my 
preunderstanding. The thesis contributes to the field of dance pedagogy by offering an example of how a dance 
pedagogue can obtain knowledge about a repertoire and/or a tradition and thereby develop their understanding of 
what they pass on through their teaching. 
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1 Indledning 

I mit arbejde vil jeg fordybe mig i og tolke et materiale, som beskriver musik- og dansetradi-

tionen hos spillemandsfamilien Sørensen fra det nordvestlige Jylland. Jeg spiller og danser selv 

meget af det samme repertoire som Sørensen-familien, fordi jeg indgår i en nært beslægtet fami-

lietradition, og på det seneste er jeg begyndt at undervise en del i det. Når jeg har undervist i 

repertoiret, har jeg opdaget, at jeg gerne vil have en mere fordybet baggrundsviden om stoffet 

jeg underviser i, og det er her idéen til dette arbejde er opstået. 

 Som folkedansepædagog underviser jeg i dans som (oftest) har en tydelig kobling til en tradi-

tion eller en rekonstruktion af en tradition, og derfor er det vigtigt for mig at have viden om, 

hvad jeg refererer til i min undervisning. Når jeg danser og underviser, ser jeg dansen som 

noget, der foregår her og nu, og som har en værdi for mig i selve øjeblikket, i mine nutidige 

sociale sammenhænge og under min uddannelse. Men jeg er også bevidst om, at den dans, jeg 

danser, er en del af en historie og er blevet danset og undersøgt af mange før mig (ligesom al 

anden dans). Jeg befinder mig indenfor den genre jeg kalder folkedans, men jeg er bevidst om, 

at folkedans som genrebegreb kan problematiseres, og at det kan betyde forskellige ting i for-

skellige sammenhænge (hvilket forklares nærmere længere fremme). 

For at tilegne mig den ønskede baggrundsviden har jeg i mit arbejde valgt at analysere og 

tolke en skreven tekst og en film. Dette er det primære formål med arbejdet. Begge undersøger 

musikken og dansen som en del af familien Sørensens familietradition, og derfor er det interes-

sant at forsøge at forstå, hvad en familietradition kan indebære. Jeg er desuden interesseret i, 

hvordan dansen og musikken fremstilles i materialet, og hvordan dette kan relateres til materia-

lets forskningskontekst. Selve repertoiret er før blevet beskrevet på flere forskellige måder, men 

jeg er specielt interesseret i at analysere netop, hvordan det beskrives i mit valgte materiale. At 

relatere analysen til materialets forskningssammenhæng, mener jeg kan give forståelse for, 

hvilke idéer der har påvirket fremstillingen. 

Gennem mit arbejde vil jeg give et bud på, hvordan fremstillingen af en danse- og musiktra-

dition kan analyseres og tolkes. Jeg vil opnå viden, som kan danne grundlag for og udvikle min 

pædagogiske praksis, når jeg underviser i det specifikke repertoire – men også for hvordan jeg 

kan forholde mig til det øvrige repertoire, jeg underviser i. Gennem at i dette arbejde vise, 

hvordan jeg tolker et materiale for at opnå fordybet forståelse, håber jeg på at bidrage med 

viden, som også er brugbar for andre dansepædagogers (eller andre interesseredes) udvikling 
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af deres praksis – enten med interesse i den specifikke tradition eller med interesse i fremstil-

lingen af en tradition, og hvordan denne kan tolkes. Hvordan mit arbejde kan bruges i praksis, 

behandles dog ikke i denne undersøgelse. 

 

1.1 Baggrund 

1.1.1 Familien Sørensen og deres repertoire 

Som nævnt ovenfor handler mit valgte materiale om spillemandsfamilien Sørensen fra det nord-

vestlige Jylland. Familien har videregivet en spillemandstradition igennem fire generationer, 

fra omkring midten af 1800-tallet til i dag. Desuden har de fleste af familiemedlemmerne danset 

(Christensen 1992). 

I mit arbejde nævner jeg navnene på nogle af familiemedlemmerne, for eksempel i forbin-

delse med citater om dem, og derfor følger her en kort oversigt over deres placering i slægten. 

Den første generation af spillemænd består blandt andet af violinspillemanden Peder Pøhl Sø-

rensen, hvis repertoire er givet videre gennem generationerne. Anden generation består blandt 

andet af harmonikaspillemanden Thomas Sørensen, som var far og farbror til spillemændene i 

tredje generation, blandt andet harmonikaspillemændene Helge Sørensen og Jacob Sørensen og 

violinspillemanden Thomas Ingolf Sørensen. Jeg nævner også Erna Sørensen, som er Jacob Sø-

rensens hustru. Den fjerde og yngste generation består blandt andet af harmonikaspilleren Li-

lian Vammen (f. Sørensen), pianisten og trommeslageren Gitte Vammen og harmonikaspilleren 

Margit Schmykker (f. Sørensen) (ibid 1992). Alle de ovennævnte personer er desuden dansere. 

Den yngste generation er alle aktive spillemænd i dag, og både den tredje og fjerde generation 

medvirker som dansere og musikere i den film, jeg senere analyserer. 

I store træk kan man sige, at familiens repertoiret består af pardanse (for eksempel fynbo 

(polkavariant), vals, mazurka og hopsa) og turdanse (for eksempel trekant, firtur og firkantet 

sløjfe). Repertoiret er fulgt med efterspørgslen gennem tiden og har derfor ændret sig undervejs 

igennem de fire generationer. Fælles for alle generationer er dog, at de primært har spillet til 

dans – med undtagelse af den yngste generation, som også har spillet underholdningsmusik 

(Christensen 1992). 

 

1.1.2 Konteksten omkring mit valgte materiale 

Begge dele af mit valgte materiale er helt eller delvist lavet af forskeren Anders Christensen, 

og jeg opfatter det som, at det er opstået med en tydelig kobling til strømningerne under den 

såkaldte folkemusikbevægelse i 1970’erne og 1980’erne. Derfor vil jeg kort redegøre for denne 
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sammenhæng for at senere kunne sætte analysen i relation til materialets kontekst i min afslut-

tende helhedstolkning. 

 

Folkemusikbevægelsen, Folkemusikhuset i Hogager og folkemindevidenskab 

Folkemusikbevægelsen i Danmark omkring 1970’erne, var inspireret af den foregående bevæ-

gelse i USA og Storbritannien. Der opstod en fornyet interesse for de traditionelle udøvere af 

musikken og dansen, hvilke af Hansen (2018) defineres på følgende måde: 
 

Med begrebet traditionelle spillemænd, dansere og sangere henvises til mennesker for hvem overle-

vering og tilegnelse primært foregik direkte mellem mennesker: mundtligt, kropsligt og efter gehør; 

typisk til hen imod midten af 1900-tallet. […] Disse personer blev generelt omtalt som “de gamle” 

i folkemusikmiljøerne i 1970-80’erne. (Hansen 2018, s. 162) 
 

I 1971 blev Folkemusikhuset i Hogager (ved Holstebro i Vestjylland) oprettet som afdeling af 

Dansk Folkemindesamling med Thorkild og Annelise Knudsen i spidsen. Formålet var at ”’gen-

oplive’ og ’fremme’ den musikalske folkekultur” (Christensen 2007a, s. 553), og folkemusik-

huset var ”et mødested for ’folkemusikere, forskere og andre interesserede’” (Hansen 2018, 

s.164) samt centrum for et stort indsamlingsarbejde af traditionel musik, sang og dans. Med 

inspiration fra dette opstod en hel bevægelse af folkemusikhuse rundtom i landet, hvor driv-

kraften var fællesskabet omkring musikken, sangen og dansen, samt interessen i at opsøge og 

lære af ”de gamle” (Hansen 2018). Mange af disse ”gamle” var mere eller mindre stoppet med 

at spille omkring 1940-50’erne (i hvert fald professionelt) men genoptog musikken efter mere 

end 20 års pause på grund af de unges interesse (Christensen 1992). 

 I sidste halvdel af 1970’erne fik Christensen kontakt med Knudsen og blev senere ansat på 

Folkemusikhuset i Hogager for at indsamle materiale fra spillemænd på egnen omkring folke-

musikhuset – deriblandt Sørensen-familien. Han var på det tidspunkt indskrevet ved folkemin-

destudiet på Institut for Folkloristik, Københavns Universitet (Christensen 1992). Denne ud-

dannelse tiltrak flere folkemusik- og -danseinteresserede i 1970’erne, og det var i denne kon-

tekst, at Christensens magisterspeciale blev skrevet (Christensen 2007b). 

 

Videodokumentation 

I slutningen af 1970’erne begyndte Christensen med flere at dokumentere dans på video for 

Dansk Folkemindesamling. De besøgte en række forskellige dansemiljøer, som de ofte fik kon-

takt til gennem de spillemænd de opsøgte, og i alt blev der lavet mere end 170 videobånd med 

dans. Et vigtigt kriterie for valget af miljøerne var, at de ville dokumentere dansesammen-

hænge, der så lidt som muligt var påvirket af den oplæringstradition, som eksempelvis fandtes 
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i folkedanserforeningerne. Det var dog ikke altid fuldt ud muligt, da sammenhængene ofte var 

mere eller mindre sammenblandede (Christensen 2008; Bakka, Urup & Sjöberg 1988). 

Optagesituationerne har varieret mellem de forskellige miljøer. Nogle gange har indsam-

lerne blandet sig så lidt som muligt i danseforløbet, for at kunne dokumentere opbygningen og 

rækkefølgen, og andre gange har de styret forløbet mere med henblik på at dokumentere det 

fulde repertoire (Christensen 2008). 

 Christensen mener, at videodokumentationens styrke er, at man har mulighed for at studere 

dansernes kropsbrug og stil i dansen. Dette aspekt af dansen går oftest tabt i skriftlige dansebe-

skrivelser, der mere beskriver dansens form, fordi kropsbrug og stil er meget svært at fastholde 

i ord. Han mener at ”danserytmen til alle tider har været det bærende element i dansen og udgør 

det fundamentale element hos folkelige dansere” (Christensen 2008, s. 19). 

 

1.2 Formål 

Formålet med arbejdet er at bidrage med fordybet viden om, hvordan familien Sørensens fami-

lietradition fremstilles, samt hvad en familietradition kan indeholde. 

 

1.3 Problemformulering 

Hvordan fremstilles familietraditionen i to tekster om familien Sørensen? 

Hvordan kan fremstillingen relateres til teksternes forskningssammenhæng? 

 

1.4 Centrale begreber 

Herunder vil jeg kort redegøre for nogle begreber, som ofte dukker op i mit arbejde, og forklare, 

hvordan jeg bruger dem. 

 

1.4.1 Folkedans og -musik 

Begrebet folkedans og det tilsvarende folkemusik er blevet og bliver stadig diskuteret og proble-

matiseret indenfor forskningsfeltet samt i de forskellige sammenhænge, hvor dansen og musik-

ken udøves. Begreberne er ikke entydige og kan have forskellige betydninger inden for forskel-

lige kontekster. ”Hermed sagt at begrebet dækker over så komplekst et lag af betydning og 

praksis at det må defineres ud fra den kontekst det anvendes i” (Hansen 2018, s. 162). I min 

opfattelse bruges begreberne i dag ofte som ”genrebegrepp, på samma sätt som ’barockmusik’, 
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’wienklassicism’, ’rock’” (Ronström 1990, s. 4), og det er også sådan, jeg bruger dem. Desuden 

bruger jeg ordet spillemandsmusik som synonym til traditionel folkemusik. 

Nogle skelner mellem folkedans og folkelig dans, og Biskop (1990) giver en oversigt over, 

hvordan de to betegnelser er blevet brugt af forskellige forskere gennem tiden (det vil sige frem 

til 1990’erne). Nogle bruger dem som synonymer for det samme, og andre bruger dem for at 

sprogligt adskille dansen i to forskellige sammenhænge: dansen der bliver danset i folkedanser-

foreninger (folkedans), og dansen der bliver danset i ”almuens” sociale sammenhænge (folkelig 

dans). 

I Biskop & Bakka (2007) vælger forfatterne at bruge ordet folkedans som dækkende over 

begge de førnævnte sammenhænge, og det vælger jeg også at gøre i mit arbejde. Jeg opfatter 

det som den gængse måde at bruge ordet på i de sammenhænge, jeg selv bevæger mig inden 

for i dag. Dog oplever jeg, at præfikset folk- problematiseres i visse sammenhænge, da det kan 

forstås som udtryk for en nationalromantisk opfattelse af dansen og musikken (jf. Biskop & 

Bakka 2007; Christensen 1992). 

I mit arbejde ser jeg det som underforstået, at det gennemgående er folkedans og -musik jeg 

taler om, medmindre andet nævnes. Derfor vælger jeg ofte at bare kalde det dans og musik. 

 

1.4.2 Gammeldans og gammeldanseforening 

Familien Sørensens repertoire beskrives flere gange som et gammeldanserepertoire. I forsk-

ningsprojektet ”Gammaldans i Norden” (Bakka, Urup & Sjöberg 1988) forklares hvordan ordet 

gammeldans kan have forskellige betydninger indenfor Norden, og at begrebet i Danmark først 

og fremmest har været knyttet til gammeldanseforeningerne, for eksempel Rimmerhus Gamle 

Danse. 
 

Desse foreiningane var gjerne selskapelege klubbar, stifta med det formålet å verna om dei gamle 

dansane som folk i miljøet framleis kunne. Det er eit typisk kjenneteikn for desse foreiningane i 

motsetnad til folkedansforeiningane at dei ikkje driv undervisning i dansane. 

(Bakka, Urup & Sjöberg 1988, s. 28) 
 

Gammeldans kan dog også forstås som en repertoireafgrænsning. I projektet defineres et gam-

meldanserepertoire som bestående hovedsageligt af pardansetyperne vals, polka, mazurka og 

schottisch eller nærtbeslægtede former. Turdanse er ikke indbefattet i denne definition, men 

findes også i familien Sørensens repertoire sammen med pardansene (Bakka, Urup & Sjöberg 

1988). 
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1.4.3 Tradition 

Ligesom folkemusik- og dans er tradition et komplekst begreb med mange forskellige betyd-

ninger og definitioner. Jeg vil ikke redegøre for det komplekse billede i sin helhed her, men i 

stedet fokusere på hvordan jeg bruger det i mit arbejde. 

 Da en stor del af mit arbejde baseres på Christensen (1992), har jeg valgt at tage udgangs-

punkt i hans definition af ordet tradition: 
 

 Ved tradition forstår jeg en proces, der kan være historisk, geografisk eller socialt bestemt. Processen 

er under stadig forandring og består af flere led. Den indeholder et samspil mellem variation og 

stabilitet, altså mellem det statiske og det dynamiske, hvor der ustandselig sker omdannelser, der 

kan give anledning til nyskabelse af kunstneriske værdier. (Christensen 1992, s. 32) 
 

Desuden skriver jeg af og til den traditionelle musik eller dans, og med det mener jeg den musik 

og dans, der udøves af traditionelle musikere og dansere. Til at forklare hvilke det er, bruger 

jeg samme citat som tidligere: 
 

Med begrebet traditionelle spillemænd, dansere og sangere henvises til mennesker for hvem overle-

vering og tilegnelse primært foregik direkte mellem mennesker: mundtligt, kropsligt og efter gehør; 

typisk til hen imod midten af 1900-tallet. […] Disse personer blev generelt omtalt som “de gamle” 

i folkemusikmiljøerne i 1970-80’erne. (Hansen 2018, s. 162) 
 

Ordet familietradition opfatter jeg som Christensens betegnelse af en tradition, der er blevet 

videregivet gennem flere generationer i en familie. Udover familien Sørensen giver han eksem-

pler på andre familietraditioner (Christensen 1992). Jeg opfatter det som, at disse familietradi-

tioner i visse sammenhænge idealiseres, hvilket kan problematiseres, men i dette arbejde foku-

serer jeg på at analysere fremstillingen af familietraditionen i materialet og problematiserer ikke 

familietradition som begreb, selvom det også kunne være interessant. 

 

1.5 Tidligere forskning 

Jeg opfatter det som, at der er en tydelig forskningssammenhæng omkring det materiale, jeg 

analyserer senere i denne tekst. Jeg er ofte stødt på de samme navne og referencer i min læsning 

af materialet, og flere gange har disse personer samarbejdet om projekter på tværs af de nordi-

ske lande. Til denne forskningsoversigt har jeg derfor valgt litteratur af forfattere, som jeg op-

fatter som del af den samme forskningssammenhæng, som mit materiale indgår i. 

 Anders Christensen må kunne betegnes som en af Danmarks vigtigste nøglepersoner, hvad 

angår forskning om folkedans og -musik. Han er samtidig forfatter af eller medvirkende til det 
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materiale, jeg analyserer i dette arbejde, og herunder vil jeg derfor nævne nogle af de tekster 

han har skrevet eller medvirket til at skrive. 

 ”Vi bruger hele kroppen – En spillemandsfamilie i fire generationer” (Christensen 1992) er 

hans magisterspeciale fra Institut for Folkloristik, Københavns Universitet. Afhandlingen un-

dersøger en spillemandsfamilie gennem fire generationer ud fra præmissen om at undersøge 

musikken og dansen som knyttet til en familietradition, snarere end et geografisk område. Da 

denne afhandling er første del af det materiale, jeg analyserer i mit arbejde, behandler jeg denne 

tekst meget mere dybdegående senere. 

 Inden for de senere år har Christensen udgivet bogen ”Vildspil og nodespil – Traditionel 

spillemandsmusik i Danmark – Indspilninger fra Dansk Folkemindesamling 1909-2009” (Chri-

stensen 2011). Dette er en antologi, som indeholder en samling af portrætter og lydindspilninger 

fra en bred skare af traditionelle spillemænd fra hele Danmark, udvalgt fra Dansk Folkeminde-

samlings arkiv. Desuden introduceres bogen med et kapitel om Dansk Folkemindesamlings 

indsamling af musik i et historisk perspektiv, samt om spillemandsmusikkens instrumentering 

og spillemåde. 

 Christensen medvirker i det nordiske samarbejde omkring projektet ”Gammaldans i Norden 

– Rapport frå forskningsprosjektet Komparativ analyse av ein folkeleg dansegenre i utvalde 

nordiske lokalsamfunn” (Bakka, Urup & Sjöberg (red.) 1988). Formålet med dette projekt er at 

undersøge, kortlægge og sammenligne gammeldansetraditioner i forskellige miljøer i de nordi-

ske lande, nærmere bestemt Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne. Der er ble-

vet valgt to miljøer i hvert land, hvis repertoire er blevet analyseret og dokumenteret, og Chri-

stensen har sammen med Henning Urup stået for den danske del af rapporten. Den film, der 

blev lavet om miljøet i Rimmerhus (Christensen, Nielsen & Urup 1984), er anden del af det 

materiale jeg analyserer, og jeg tager desuden hjælp fra forskningsrapporten i analysen af fil-

men. 

Henning Urup er en anden vigtig nøgleperson indenfor danseforskning i Danmark og har 

skrevet en lang række tekster om dans. Hans bog ”Dans i Danmark – Danseformerne ca. 1600 

til 1950” (Urup 2007) er en historisk gennemgang af forskellige danseformer i Danmark fra 

1600-tallet til midten af 1900-tallet. Den behandler både scenisk og selskabelig dans – alt fra 

hofballetter under 1600-tallet, til folkedansebevægelsen i starten af 1900-tallet, til moderne 

standard- og latindanse omkring 1950. Fremstillingen af dansen er opbygget kronologisk og 

bygger på et stort kildemateriale af tekster, billeder, noder og dansenotationer. Urup problema-

tiserer indledningsvis vanskeligheden i at tolke kilder om dans og bevægelse. 
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Egil Bakka og Gunnel Biskop er også navne, jeg er stødt på mange gange indenfor sammen-

hængen. De har hver for sig skrevet et væld af tekster, blandt andet ”Norske dansetradisjonar” 

(Bakka 1978) og ”Folkdans inom folkdansrörelsen – folklig dans? – en folkloristisk studie över 

hur folkdansen i Svenskfinland idag förhåller sig till folklig dans” (Biskop 1990). Sammen er 

de redaktører for bogen ”Norden i dans – folk, fag, forskning” (Biskop & Bakka (red.) 2007), 

som er blevet til gennem et nordisk samarbejde. Bogen er et omfattende historisk værk om det 

(mere eller mindre formelle) forskningsarbejde, der er lavet om folkedans i Norden. Den inde-

holder en gennemgang af, hvordan forskellige grupper af specialister har behandlet folkedansen 

gennem tiden, det vil sige indsamlet, beskrevet, analyseret og udgivet. I indledningen problema-

tiseres at dansen som akademisk disciplin er meget ung, og at ordet forskning derfor kan disku-

teres, men at værket ville blive meget begrænset, hvis de kun havde forholdt sig til akademisk 

forskning. 

Mats Nilsson og Henry Sjöberg, som begge medvirker i ”Gammaldans i Norden” (Bakka, 

Urup & Sjöberg (red.) 1988), er to navne jeg ofte er stødt på i svensk kontekst og har begge en 

lang række tekster bag sig. Etnologen Mats Nilsson har forsket en del i nyere tiders dansekultu-

rer, og har blandt andet skrevet bogen ”Dans – polska på svenska” (Nilsson 2009) om 2000-

tallets polskadans i Sverige og bogen ”Dans – kontinuitet i förändring – en studie av danser och 

dansande i Göteborg 1930-1990” (Nilsson 1998). Henry Sjöberg har blandt andet skrevet bogen 

”Dans i lustgården – folklig dans under fyra århundraden” (Sjöberg 2005) og studiecirkelmate-

rialet ”Folklig dans 1-3” (Sjöberg 1972-1973), som indeholder en historisk oversigt over danse 

fra middelalderen til midten af 1900-tallet samt dansebeskrivelser af disse. Sjöbergs tekster er 

ikke skrevet indenfor akademisk forskningskontekst, men jeg har alligevel valgt at inkludere 

dem i denne oversigt, da jeg opfatter det som, at de tydeligt indgår i feltet og sammenhængen. 

 

1.5.1 Øvrig litteratur 

I tillæg til den mere formelle forskning om folkedans og -musik, som jeg har beskrevet ovenfor, 

findes en stor mængde tekster, hvis formål er at formidle forskellige musik- og danserepertoirer. 

Disse tekster indeholder typisk noder og dansebeskrivelser, samt i visse tilfælde historiske over-

sigter og portrætter af spillemænd og dansere. Herunder har jeg udvalgt nogle bøger, som speci-

fikt formidler familien Sørensens eller lignende repertoire. 

Bogen ”Buestrøg og bælgtræk – om en spillemandsfamilie fra Vestjylland” (Vammen & 

Larsen 2010) er et portræt af Lilian Vammen (f. Sørensen) og hendes familietradition. Bogen 

indeholder noder på en del av hendes repertoire og hører sammen med en cd med indspilninger 
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af repertoiret. Derudover indeholder bogen Lilians egne beskrivelser af sin tradition og en sam-

menfattet gennemgang af familietraditionen med udgangspunkt i Christensens afhandling 

(Christensen 1992). 

 ”Hjejlens Toner – Peder Spillemand – en vestjysk spillemand: menneske, musik og miljø” 

(Hviid et al. 1991) er en lignende bog med noder og fortællinger om Peder Spillemands spille-

måde, repertoire og familietradition. Den største del af bogen indeholder noder og fortællinger 

om hans repertoire, inddelt efter hvem han har spillet med, og hvilke rødder repertoiret kan 

føres tilbage til – heriblandt medlemmer af Sørensen-familien. 

 Desuden findes en række hæfter med noder og dansebeskrivelser udgivet af Foreningen til 

Folkedansens Fremme. Ifølge Biskop & Bakka (2007) blev foreningen stiftet i 1901, med til-

knytning til den nationalromantiske folkedansebevægelse i starten af 1900-tallet, og var senere 

initiativtager til at samle de danske folkedanserforeninger i en landsdækkende organisation un-

der navnet Landsforeningen Danske Folkedansere. Hæfterne er ikke personspecifikke som de 

to ovenstående bøger men inddeler i stedet dansene efter forskellige egne, og danserepertoiret 

i folkedanserforeningerne (dengang og nu) baseres hovedsageligt på beskrivelserne i disse hæf-

ter (primært turdanse og specielle pardanse). To eksempler på egnshæfter er ”Gamle Salling-

Danse” (Krogh & Foreningen til Folkedansens fremme 1963) og ”Gamle Danse fra Hardsyssel” 

(Bech & Foreningen til Folkedansens Fremme 1979). Begge hæfter fokuserer på omtrent sam-

me område, som Sørensen-familien boede på, og flere af dansene i hæfterne indgår også i fami-

lien Sørensens repertoire (Christensen 1992; samtale med Christensen). 

 

2 Metode 

2.1 Materiale 

For at analysere fremstillingen af familietraditionen hos familien Sørensen har jeg udvalgt et 

materiale bestående af to tekster (i næste afsnit forklares hvordan jeg bruger ordet tekst). Den 

ene er magisterspecialet ”Vi bruger hele kroppen – en spillemandsfamilie i fire generationer” 

(Christensen 1992), og den anden er filmen ”Danseaften i Rimmerhus” (Christensen, Nielsen 

& Urup 1984). Begge disse tekster behandler familien Sørensens familietradition og er en del 

af den samme forskningssammenhæng samt har samme ophavsmand. Jeg har valgt at analysere 

en skreven tekst og en film, fordi jeg mener, det kan give to forskellige perspektiver på familie-

traditionen og dermed en fordybet tolkning og forståelse for sammenhængen. Filmen indgår 
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desuden i forskningsprojektet ”Gammaldans i Norden” (Bakka, Urup & Sjöberg 1988), og der-

for har jag valgt at bruge forskningsrapporten som supplement til analysen af filmen. 

 Min oprindelige idé var at analysere mange flere tekster om familietraditionen for at kunne 

give et bredere billede af, hvordan den fremstilles, men på grund af arbejdets omfang valgte jeg 

at begrænse mig til to tekster. Valget af et mindre materiale har givet mulighed for en mere 

dybdegående analyse og tolkning, som jeg stiller i relation til den bredere sammenhæng. 

 

2.2 Analytisk udgangspunkt 

For at analysere og tolke mit valgte materiale vil jeg tage udgangspunkt i et hermeneutisk per-

spektiv. Jeg mener, at hermeneutikken er en passende metode, fordi jeg kan tolke et mindre 

materiale af tekster fra forskellige genrer og samtidigt se min tolkning i relation til teksternes 

kontekst og min egen forforståelse. Nærmere redegørelse for dette følger i næste afsnit. 

 Når jeg i mit arbejde bruger ordet tekst, refererer jeg til det semiotiske tekstbegreb (se Kress 

2010; Bergström & Boréus 2012), som ikke kun indbefatter skrevne tekster. I semiotikken for-

stås menneskelig kommunikation som brug af tegn i forskellige systemer, og disse tegnsyste-

mer kan også kaldes for tekster. Skrevne tekster, film, billeder og sprog er alle eksempler på 

tegnsystemer eller tekster, og kriteriet for at kunne kalde noget en tekst er, at den skal være 

kommunikativ og kohærent. Det vil sige at den formidler et budskab, og at den består af tegn, 

som ikke er tilfældigt sammensatte, men derimod har en rød tråd indbyrdes. Da forskellige 

tekster følger forskellige konventioner, deles de ind i tekstgenrer, og i mit arbejde beskæftiger 

jeg mig med tekster fra to forskellige genrer, fordi de er skabt indenfor den samme sammen-

hæng og kan give forskellige perspektiver på min problemformulering (Bergström & Boréus 

2012). 

 

2.3 Hermeneutisk tolkning 

”Då man ställer något framför sig eller står framför något, framstår det för en; man ser det 

tydligare” (Ödman 2007, s. 24). 

Hermeneutikken som kvalitativ metode beskæftiger sig med tolkning og forståelse af tegn 

og tekster og kaldes også for tolkningslære. Tolkning og forståelse ses som en proces, hvor 

delene og helheden af en tekst (eller i relationen mellem tekster) hele tiden stilles i forhold til 
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hinanden – ændres forståelsen af delene, ændres også forståelsen af helheden og omvendt. Vek-

selvirkningen mellem helheden og delene kaldes også den hermeneutiske cirkel eller spiral, og 

det er netop gennem denne vekselvirkning, at forståelsen af noget fordybes (Ödman 2007). 

Et vigtigt aspekt af arbejdet med hermeneutisk tolkning er at forstå forforståelsens betydning 

for tolkningen. ”En tolkning utförs vid en bestämt tid och på en bestämt plats av en människa 

som befinner sig mitt i historien” (Ödman 2007, s. 26). Hvordan vi som mennesker tolker og 

forstår, er altså betinget af vores individuelle livshistorie frem til det givne øjeblik, hvor noget 

tolkes, og derfor ses tolkningen som mere unik end generel (Westlund 2015; Ödman 2007).  

På trods af det individuelle og unikke i en tolkning, kan man ikke bare finde på hvad som 

helst ud fra en tekst. For at en hermeneutisk tolkning skal kunne ses som rimelig og videnska-

belig, skal den være velargumenteret og have en tydelig kobling til både tekstens helhed og 

dele. Tolkningen skal altså kunne begrundes med det, der findes i teksten, i relation til dens 

kontekst. Samtidigt skal det tydeligt fremgå af tolkningen, hvordan ens egen forforståelse har 

påvirket analyseprocessen, og de resultater man er kommet frem til. Eller som Westlund (2015) 

så tyde-ligt formulerer det: 
 

Ju fler textdelar eller texter som stödjer forskarens tolkning, desto rimligare blir den. Det gäller för 

dig som forskare att kunna argumentera för en viss tolkning samt synliggöra analysprocessen så att 

en läsare instämmer i att den tolkning du gjort är rimlig. Du måste övertyga läsaren! 

(Westlund 2015, s. 78) 
 

Som nævnt ovenfor er det vigtigt at forstå tekstens indhold ud fra dens sammenhæng og kon-

teksten, den er skrevet i – det har altså betydning hvordan, hvornår og hvor teksten er skrevet 

(Bergström & Boréus 2012; Westlund 2015). Teksten kan ses som selvstændig men findes i en 

sammenhæng, og konteksten skal derfor indgå i helhedstolkningen. Hvorvidt teksten ses som 

selvstændig i forhold til forfatteren, og om forfatterens intentioner er interessante eller ej, af-

hænger af hvilken gren af hermeneutikken man bevæger sig inden for. Westlund (2015) skelner 

desuden mellem naiv og moden tolkning, hvor den naive tolkning kun forholder sig til det, der 

umiddelbart kan læses i teksten. Den modne tolkning forstår teksten i forhold til konteksten og 

sammenligner den med andre tekster indenfor samme kontekst. De to tolkninger kan blive me-

get forskellige eller til og med helt modstridende, og i dette arbejde stræber jeg efter den modne 

tolkning. 
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2.4 Fremgangsmåde 

Jeg startede mit arbejde med at samle alt det materiale, jeg kunne finde, som enten omhandlede 

familien Sørensens repertoire (eller lignende), forskningskonteksten eller hermeneutik som me-

tode. Noget ejede jeg selv, noget lånte jeg på biblioteker i Stockholm, og noget lånte jeg på Det 

Kongelige Bibliotek i København, som også rummer Dansk Folkemindesamling. Jeg vidste, at 

Anders Christensen havde skrevet en masse, som kunne være relevant for mit arbejde, så derfor 

kontaktede jeg ham, og vi aftalte, at jeg skulle besøge ham i København. Under besøget fik jeg 

flere tekster og anbefalinger af tekster, og desuden fik jeg en masse kompletterende oplysninger 

om materialet, især filmen, gennem samtale med Christensen. Jeg refererer flere gange til denne 

samtale i mit arbejde, fordi samtalen har bidraget til min forforståelse af materialet, og fremover 

står referencen som ”samtale med Christensen”. 

For at analysere mit materiale har jeg taget udgangspunkt i Westlunds kapitel om hermeneu-

tik i bogen ”Handbok i kvalitativ analys” (Fejes & Thornberg 2015). Forfatteren beskriver her 

nogle måder at forholde sig på i tolkningen af materialet, som jeg har valgt at bruge som ret-

ningslinjer i mit arbejde. 

En vigtig tolkningsstrategi indenfor hermeneutikken er at møde teksten med åbenhed og lade 

den stille spørgsmålene. Alternativet ville være at på forhånd bestemme, hvad man vil have ud 

af teksten og stille den en masse spørgsmål, med risiko for at overse det der egentlig er essentielt 

i teksten (Westlund 2015, Ödman 2007). Det er en fordel a være genuint nysgerrig og forsøge 

at lægge sine forskningsspørgsmål lidt til side i første omgang. 
 

Ett lyssnande förhållningssätt handlar om att inte överösa det empiriska materialet med frågor – det 

är själva texten som ska tala till forskaren. Med en öppen inställning kan forskaren låta sig ledas i 

en oväntad riktning utan att förskräckas över att de ursprungliga forskningsfrågorna överskrids, för-

djupas eller kompletteras. (Westlund 2015) 
 

Når man møder teksten med åbenhed, har man mulighed for se, hvad der fremstår som vigtigt 

i teksten. Det kan eksempelvis være noget, der nævnes mange gange, eller noget forfatteren 

virker særligt engageret i. Det, der fremstår som vigtigt, er samtidigt et godt sted at starte, når 

man skal tolke teksten, i stedet for at tolke ud fra det der passer ind i ens egne fordomme. For 

at tolkningen skal kunne ses som troværdig, kan man netop bruge det, der virker vigtigt og 

nævnes mange gange i teksten, som ”bevis” for tolkningens rimelighed og tydelige forankring 

i teksten (Westlund 2015). 

 Som jeg nævner i det foregående afsnit, er min egen forforståelse og materialets kontekst to 

yderligere aspekter, som er vigtige at forholde sig til i tolkningsprocessen. I formidlingen af 



 

 14 

min tolkning har jeg derfor løbende synliggjort, hvordan min forforståelse har påvirket tolknin-

gen med det formål at gøre tolkningsprocessen så gennemsigtig for læseren som muligt. Desu-

den sætter jeg teksterne i relation til deres kontekst og tolker dem som dele i en større helhed. 

Med de ovenstående principper i tankerne foretog jeg som det første en åben gennemlæsning 

af magisterspecialet ”Vi bruger hele kroppen: en spillemandsfamilie i fire generationer” (Chri-

stensen 1992). Det blev hurtigt tydeligt for mig, at teksten stillede en mængde spørgsmål, som 

jeg ikke havde forventet, og som jeg muligvis havde overset, hvis jeg havde læst den ud fra 

mine egne tydelige spørgsmål og dermed fordomme. Jeg blev opmærksom på, at mine spørgs-

mål selvfølgelig stadig spøgte i baghovedet og i nogen grad påvirkede min læsning, men be-

vidstheden om dette gjorde, at jeg netop kunne forholde mig kritisk til min forforståelse og 

mine fordomme gennem hele læseprocessen (jf. Westlund 2015). Derefter udvalgte jeg nogle 

temaer, der fremstod som vigtige i teksten, og brugte dem som udgangspunkt for min tolkning. 

Efterfølgende valgte jeg at analysere filmen ”Danseaften i Rimmerhus” (Christensen, Niel-

sen & Urup 1984) med udgangspunkt i min analyse af magisterspecialet (Christensen 1992) og 

dermed med udgangspunkt i nogle af de samme temaer. Jeg kiggede på filmen ud fra de samme 

overskrifter og vekslede hele tiden mellem at se på filmen og skrive, hvad jeg opdagede i for-

hold til hvert tema. Dette gik lidt imod princippet om at møde teksten så åbent som muligt og 

lade den stille spørgsmålene. Men fordi jeg mærkede, at min analyse af filmen påvirkedes så 

stærkt af den fordybede forståelse om emnet, jeg havde fået af at analysere magisterspecialet, 

valgte jeg at se det som en mulighed for yderligere fordybelse og forlængelse af den hermeneu-

tiske spiral. Desuden valgte jeg at lave en analyse på tværs af de to tekster af, hvordan dansen 

fremstilles i materialet. Dette gjorde jeg, fordi dansen har en særlig interesse hos mig som dan-

sepædagog, og fordi arbejdets formål netop er at kunne bruges som baggrund for dansepædago-

gisk arbejde. 

Som afslutning lavede jeg en helhedstolkning, som relaterede til analysens dele og materia-

lets kontekst. 

 

2.5 Refleksivitet 

Som jeg nævnte ovenfor, er det vigtigt at synliggøre, hvordan min forforståelse påvirker tolk-

ningsprocessen, for at tolkningen skal kunne ses som troværdig. Jeg er altså bevidst om, at min 

tolkning ikke er objektiv eller neutral, men derimod påvirkes af mine personlige erfaringer og 

de sammenhænge, jeg selv er en del af. Derfor vil jeg nu prøve at give et billede af, hvor min 
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forforståelse kommer fra. Ifølge Ehn & Klein (1994) handler refleksivitet om, hvordan man 

håndterer sin egen subjektivitet og personlige tilstedeværelse i sit studie. 

 I mit studie undersøger jeg en sammenhæng, som jeg selv indgår i, hvilket betyder, at min 

forforståelse for sammenhængen er relativt stor. Delvist fordi mit valgte materiale handler om 

folkemusik- og dans, som jeg selv praktiserer til daglig, både i forbindelse med min uddannelse 

og i min fritid. Men også fordi materialet behandler en familietradition og et repertoire, som er 

nært beslægtet med min egen familietradition. Jeg spiller og danser et repertoire, som jeg er 

vokset op med og har lært af mine forældre, og som har rødder tilbage gennem et antal genera-

tioner af spillemænd (derudover spiller og danser jeg også andre ting i forskellige andre sam-

menhænge). Min familie har i flere generationer boet på samme egn som familien Sørensen og 

har spillet med dem, og derfor er melodi- og danserepertoiret ret ens med mange tydelige paral-

leller. Sideløbende med at Christensen har været i kontakt med Sørensen-familien, har han også 

været i kontakt med og indsamlet hos min familie. Han har desuden haft min oldefar, Peder 

Spillemand, som meddeler for at få information om Peder Pøhl Sørensen(første generation i 

familien Sørensens spillemandstradition), fordi de to har spillet sammen og indgået i de samme 

eller lignende sammenhænge. Derfor nævnes min oldefar og hans familie mange gange i Chri-

stensen (1992). 

Jeg har mødt og kender flere af de familiemedlemmer, som omtales i Christensens afhand-

ling om Sørensen-familien og som vises i filmen (Christensen, Nielsen & Urup 1984), og derfor 

har jeg en personlig opfattelse af disse personer. I et forsøg på at distancere mig bare en anelse, 

har jeg dog netop valgt at analysere Christensens undersøgelse af familien Sørensen (Christen-

sen 1992; Christensen, Nielsen & Urup 1984) og ikke Christensen med fleres undersøgelse af 

min egen familie (Hviid et al. 1991), som også nævnes i forskningsoversigten. 

 Mine erfaringer som privatperson påvirker altså mit arbejde, fordi jeg allerede ved meget 

om sammenhængen, og mit perspektiv på emnet må siges at være subjektivt, hvilket mine tolk-

ninger påvirkes af. Jeg har dog gennemgående i processen tænkt aktivt og kritisk på min forfor-

ståelse – jeg synliggør den og er tydelig med, når noget virker overraskende i forhold til den. 
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3 Analyse og tolkning 

3.1 Analyse 

I de følgende afsnit analyserer jeg det valgte materiale ud fra en række temaer, som i læsningen 

af teksterne fremstår som vigtige. Desuden har jeg valgt at dedikere et eget afsnit til, hvordan 

dansen fremstilles i teksterne, fordi jeg er særligt interesseret i det. Afslutningsvis laver jeg en 

helhedstolkning, hvor delene forstås i relation til helheden og omvendt, og hvor teksternes ind-

hold forstås i forhold til deres kontekst. Gennem alle dele af analysen reflekterer jeg over min 

egen forforståelse og forsøger at synliggøre, hvordan tolkningen af og til er påvirket af eller er 

overraskende i forhold til min forforståelse. 

 

3.1.1 Analyse af magisterspecialet ”Vi bruger hele kroppen – en spillemandsfamilie i 

fire generationer” 
 

Musik og dans som familietradition 

Christensen (1992) forholder sig i sit metodeafsnit til spørgsmålet om hvilket perspektiv folke-

musik og -dans undersøges ud fra. Tidligere er det ofte blevet undersøgt ud fra en metode, hvor 

musikken og dansen deles ind efter geografiske eller topografiske tilhørsforhold, det vil sige at 

musikken og dansen opfattes som tilhørende en bestemt egn. Dette forholder han sig kritisk til, 

og argumenterer for at billedet er mere komplekst, fordi dansene og musikken har været udbredt 

til langt større områder, end for eksempel Foreningen til Folkedansens Fremmes egnshæfter 

(som nævnes i forskningsoversigten) giver udtryk for. Desuden mener han, at en melodi eller 

dans ofte er blevet udført forskelligt på samme egn. 

 Christensen (1992) vælger i stedet at studere folkemusik og folkedans som en familietradi-

tion, da hans erfaring som forsker er, at det siger mere om dansens og musikkens udførelse end 

geografisk placering. I sit arbejde vælger han Sørensen-familien fra Nordvestjylland og studerer 

repertoiret og spillestilen hos 11 familiemedlemmer over fire generationer. Dermed bliver stilen 

og repertoiret undersøgt og fremstillet som mere personspecifikt end egnsspecifikt. Samtidigt 

mener han, at sådanne store spillemandsslægter ofte har præget en hel egns musik og dans. 

I relation til at Christensen (1992) forholder sig kritisk til at se dans og musik som koblet til 

et sted, virker det overraskende, at der i teksten nævnes så mange steder, og at første side af 

selve undersøgelsen er et kort med indringede stednavne. Dette tolker jeg som, at de steder 
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familien har færdedes på, trods alt ses som vigtige for forståelsen af familietradition, selvom 

stederne i sig selv ikke danner grundlaget for traditionen. 

Perspektivet at studere musikken og dansen som familietradition tolker jeg som rammen for 

Christensens (1992) forskning, og i de følgende afsnit analyserer jeg de aspekter af familietra-

ditionen, som i min opfattelse fremtræder som vigtige i teksten. Christensens tekst er inddelt 

efter generationerne og underinddelt efter personerne, men fordi de samme temaer går igen i 

hver generation, har jeg valgt at analysere temaerne på tværs af generationerne for at give et 

mere samlet billede. 

 

Livsforhold 

Selve specialets undersøgelse (ibid 1992) portrætterer en række spillemænd i hver af de fire ge-

nerationer, hvor familieforhold, arbejdsliv, repertoire, spillemåde med mere beskrives. Det er i 

læsningen af dette, at teksten for alvor begynder at stille spørgsmål til mig. Til min overraskelse 

viser det sig, at livsforholdene for de forskellige personer virker mindst lige så vigtige at frem-

stille som musikken og dansen. Næsten hver eneste gang en person bliver nævnt (også personer 

udenfor slægten), får man at vide, hvor personen er født og er død, hvor vedkommende har 

boet, hvem forældrene var, og hvor disse er født og har boet. 
 

Huset var tækket med lyng, og ved ydervæggene var det opstablet hedetørv, så huset må have lignet 

en lyngstak. Udenfor var der god plads til børnene på de vældige hedestrækninger. 

(Christensen 1992, s. 37) 
 

Som det ses i ovenstående citat, er der desuden mange meget udførlige beskrivelser af personer-

nes boliger samt af deres arbejdsliv, hvor det tydeligt fremgår, at spillemandsjobbet har været 

et bierhverv for de fleste i familien. 

Her går det op for mig, at den beskrevne familietradition ikke bare handler om musikken og 

dansen, som jeg måske havde forventet, men om alle livsaspekter. Jeg tolker det som at musik- 

og dansetraditionen i teksten ses som tæt sammenvævet med eller måske endda afhængig af 

familiemedlemmernes øvrige livsforhold. Havde det ikke haft betydning, havde det næppe fyldt 

så meget i teksten, og fordi det gør det, tolker jeg det som vigtigt og som noget, der ikke må 

overses i tolkningen. Hvis jeg havde læst teksten mere selektivt ud fra spørgsmålet om, hvordan 

selve dansen og musikken fremstilles, og fokuseret på de afsnit som specifikt beskriver det, 

havde jeg måske netop overset ovenstående ved at sortere det væk som uvigtigt. 
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Arbejdet som spillemand i sociale sammenhænge 

En stor del af teksten (ibid 1992) handler om arbejdet som spillemand, og hvilke sociale sam-

menhænge musikken og dansen er blevet brugt i. Der er meget detaljerede beskrivelser af ek-

sempelvis bryllupper og andre slags gilder, og hvilke rutiner og skikke de har indeholdt gennem 

de forskellige generationer, samt hvilken rolle spillemanden har haft i relation til det. Et eksem-

pel fra den ældste generation lyder således: 
 

Efter vielsen skulle spillemændene stå uden for døren, parat til at begynde at blæse, så snart brude-

parret var i våbenhuset, og så skulle de gå foran til de var uden for kirkegården og der blive ved med 

at blæse, til hele følget var der. (Christensen 1992, s. 55) 
 

Ovenstående citat fortæller noget om spillemandens ceremonielle rolle, hvor nedenstående citat 

om den yngste generation fortæller om deres rutine ved et spillejob: 
 

Hvis det er et nyt sted, er det meget godt at få talt med køkkenpersonalet, om hvordan de plejer at 

gøre, og fortælle at sangene og maden selvfølgelig bliver spillet ind. Det bliver således et samarbejde 

mellem køkkenpersonalet og musikken, som giver det bedste resultat for begge parter. 

(Christensen 1992, s. 133) 
 

Det er tydeligt i teksten, at spillemandstraditionen i høj grad har formet sig efter, hvordan de 

sociale sammenhænge er opstået, har udviklet sig eller er gledet ud. Samtidigt har større tenden-

ser i samfundet haft betydning for de sociale sammenhænge og dermed musikken – for eksem-

pel forsøgte den religiøse indremissionske bevægelse at få folk til at stoppe med at spille og 

danse, hvilket mange også gjorde. 

 Som tidligere nævnt har arbejdet som spillemand været et bierhverv for de fleste af familie-

medlemmerne, der ellers har arbejdet primært som eksempelvis landmænd eller håndværkere. 

Kun den yngste generation har levet helt af at spille musik. Ifølge Christensen (1992) har spille-

mandserhvervet dog generelt været godt lønnet og været et reelt supplement til økonomien. Det 

er interessant fra mit nutidige perspektiv, hvor jeg oplever, at der ofte tales om hvor dårlig løn 

musikere får. Har synet på, hvorvidt musik og dans er vigtigt eller ej, ændret sig fra dengang til 

nu? Det kunne være interessant at undersøge nærmere. 

En ting, der er fælles for alle generationerne, er, at de primært har spillet til dans og aldrig 

har spillet koncerter. I den ældste generation har musikken desuden haft et ceremonielt formål 

ved bryllupper, hvor musikken har været en del af forskellige ritualer, og i den yngste genera-

tion har de også spillet underholdningsmusik under middagen til fester som supplement til dan-
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semusikken. Christensen (1992) betegner familien Sørensens spillemandstradition som brugs-

musik – altså musik der, som jeg tolker det, har en tydelig funktion i de forskellige sociale 

sammenhænge, hvori den indgår, hvilket som oftest er sammenhænge med dans.  

 I min læsning af teksten bliver jeg overrasket over, at familiemedlemmernes forhold til at 

være musikere ifølge min tolkning virker ret usentimentalt. Ifølge Christensen (1992) stopper 

flere af dem uden videre med at spille ude professionelt, når de bliver gift eller bliver optaget 

af andet, eller fordi efterspørgslen falder. Nogle stopper helt med at spille, mens andre fortsætter 

med kun at spille hjemme. Der er også flere eksempler i teksten på, at de sælger deres instru-

menter, når de ikke lige har brug for dem, og så køber nye, hvis de får brug for dem igen. ”Jacob 

havde solgt sin harmonika i 1948, da han blev gift. Den kunne han købe tre kalvekøer for, og 

køer havde han på det tidspunkt mere brug for end harmonikaen” (Christensen 1991, s. 102-

103). Jeg tolker det som, at det hænger sammen med synet på musikken som brugsmusik med 

en tydelig funktion. Hvis der ikke er en funktion at udfylde, er det så nødvendigt at spille? Det 

kunne være spændende at spørge ind til deres egen opfattelse af sig selv, hvis jeg havde haft 

mulighed for det. Har de set de sig selv som kunstnere, brugsmusikere eller noget helt andet? 

 

Kropsbrug i spillemåden 

Et andet aspekt, som fremtræder som vigtigt i teksten, er familiemedlemmers spillemåde og 

dens stærke kobling til kroppen. Dette understreges af, at tekstens titel er ”Vi bruger hele krop-

pen”. I ordenes egenskab af titel sætter de rammen for teksten og giver en stærk hentydning til, 

at kropsbrugen er vigtig for familietraditionen. Ved de fleste af de beskrevne spillemænd er der 

et afsnit med overskriften ”Spillemåde”, og her beskriver Christensen (1992), hvordan de bru-

ger instrumentet og kroppen, og hvordan de to ses som uadskillelige af flere af spillemændene 

selv. 

Det beskrives ofte, at de forskellige spillemænd har en særlig ”takt” (hvilket jeg forstår som 

et udtryk for deres musikalske og rytmiske udtryk), og at de bruger hele kroppen til at frem-

bringe ”takten”. Ofte forklares hvordan de bevæger kroppen på forskellige måder, og hvordan 

bevægelserne forplanter sig til instrumentet og frembringer musikken, for eksempel: 
 

Ved det besøg gjorde Helge Sørensen mig opmærksom på, at for ham var musikken også et krops-

udtryk. For ham forplanter musikken sig fra fødderne til kroppen og ud i fingrene til instrumentet. 

(Christensen 1992, s. 10) 
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En specifik del af kropsbruget som særligt fremhæves i teksten, er deres måde at stampe med 

fødderne i takt til musikken. Ifølge Christensen (1992) har familien en særlig måde at gøre det 

på, hvor fødderne vipper fra hæl til tå, og benene markerer hver sit lag af musikken: 
 

Når han slår takten, gør han det ved at vippe fodledet fra hæl til tå. Han bruger begge ben uafhængigt 

at hinanden, og slår ottendedele med den ene fod og fjerdedele med den anden. […] Han markerer i 

særdeleshed slutvendingerne i melodierne ved at bringe begge fødder helt i ro. (Christensen 1992, 

s. 105) 
 

Måden at stampe på fremstilles som en del af musikken og som et af familiens kendetegn, og 

Helge Sørensen siger ligeud, at musikken ville gå i stå, hvis nogen rørte hans fødder. På den 

efterfølgende side i teksten ser man tre billeder af hans fødder, som skal illustrere deres bevæ-

gelse. 

Kropsbrugens betydning for musikken er endnu en interessant vinkel på, hvad en familietra-

dition kan indeholde, og Christensen (1992) mener, at kropsbrugen er blevet videregivet gen-

nem generationerne sammen med musikken. Da mange af spillemændene desuden er rutinerede 

dansere, tolker jeg det som et udtryk for, at musikken, kropsbruget og dansen hænger tæt sam-

men i familietraditionen. Deres kropsbrug, når de spiller, bliver af Christensen (1992) ikke be-

skrevet som dans, men det kunne være interessant at se det som en slags dans, fordi grænsen 

mellem dans og musik i så fald ville kunne tolkes som flydende. At dansen ikke kun foregår på 

dansegulvet, og at spillemanden ikke kun forholder sig til danserne foran sig, men også bruger 

dansen i sin egen krop til at frembringe musikken. 

Det er desuden interessant, hvordan Christensens (1992) beskrivelser af spillemændenes 

spillemåde og kropsbrug adskiller sig fra hinanden. Nogle beskrivelser er baseret på, at han selv 

har set og hørt personen spille, mens andre er baseret på fortællinger fra andre, som har set 

personen spille (fordi personen er afdød inden Christensens forskning) – ”Hvordan Peder Pøhl 

spillede ved man kun igennem andres beretninger, da der ikke findes nogen lydoptagelser […]” 

(Christensen 1992, s. 61). Det er tydeligt, at beskrivelserne er langt mere detaljerede ved de 

personer, som Christensen har mødt, og at de bærer stærkt præg af hans personlige oplevelse af 

at se, høre og tale med dem: 
 

Thomas Ingolfs spillestil er lidt spids med hurtige, rappe buestrøg. Han spiller næsten altid stående 

og bruger overkroppen meget. Til tider bevæger han violinens hals op og ned, mens han spiller, så 

det nogle gange kan se ud, som om han holder buen stille og bevæger violinen. 

(Christensen 1992, s. 95) 
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Repertoire 

Ved hver generation i teksten (ibid 1992) er der et afsnit om hvilket repertoire, de spillede i de 

forskellige tider, det vil sige hvilke melodityper eller specifikke melodier. Interessant nok er 

udgangspunktet for repertoireafsnittene altid hvilke danse, der er blevet danset, og det tolker 

jeg som, at deres melodirepertoire netop har været afhængigt af, hvad folk har danset. 

Christensen (1992) redegør for hvilke danse med tilhørende melodier, der har været populæ-

re eller er udgået gennem de forskellige generationer, og lister grundigt navnene på de forskel-

lige danse op. Han skelner mellem pardanse og turdanse (med flere par) og herunder mellem 

flermelodidanse (for eksempel fynbo, vals, hopsa og trekant) og enmelodidanse (for eksempel 

”Lille og Store hamborger” og ”Så ska vi den nåen vej”). Christensen forklarer det selv som 

følger: 
 

Repertoiret kan deles op i pardanse og turdanse (figur- eller opstillingsdans). Både par- og turdan-

sene kan deles op i to grupper, enmelodidanse og flermelodidanse. Flermelodidanse er danse, der 

bliver spillet flere gange i løbet af en aften og ikke er bundet til en bestemt melodi. Enmelodidanse 

er danse, der er bundet til en bestemt melodi. (Christensen 1992, s. 113) 
 

Ved nogle af generationerne har han desuden præcise tal på, hvor mange af hvilken slags me-

lodi, der har været på repertoiret (for eksempel 22 valse, 14 fynboer, 13 hopsaer, 8 trippevalse, 

22 enmelodipardanse), hvilket giver et tydeligt billede af, hvad der har været mest populært. 

Desuden er et af bilagene til teksten en meget grundig og detaljeret optegnelse af repertoiret, 

hvor melodierne listes systematisk, med referencer til hvor man kan finde noder, indspilninger 

eller andre henvisninger til hver melodi. Repertoiret fremstilles altså med andre ord som vigtigt 

i teksten. 

At der bliver lagt så meget vægt på hvilke danse, der er blevet danset, og at melodirepertoiret 

beskrives ud fra det perspektiv, siger noget om det indbyrdes forhold mellem dansen og musik-

ken i familietraditionen. Jeg tolker det som, at melodiernes eksistensberettigelse afgøres af de 

forskellige dansetypers popularitet gennem tiden. 

Dette understreges i Christensens (1992) afsnit om den yngste generation i familietraditio-

nen, hvor repertoiret har ændret sig drastisk i forhold til de tidligere generationer. Spillemands-

musikken er i høj grad erstattet af nyere populærmusik – ofte fordi folk generelt ikke længere 

kan danse de ældre danse (med undtagelse af nogle få sammenhænge). De spiller helt enkelt 

det, folk kan lide at lytte og danse til i sin hverdag, hvilket for eksempel kan være alment kendte 

numre fra forskellige kunstnere i samtiden – især inden for populærmusik og dansktop, for 

eksempel Anne Linnet, ABBA og Kim Larsen. Desuden består repertoiret nu både af dansemu-

sik og underholdningsmusik, hvor sidstnævnte er blevet spillet mens folk har siddet til bords, 
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hvilket ikke har været almindeligt i de ældre generationer. Repertoiret er her meget tydeligt 

fulgt med efterspørgslen i de sociale sammenhænge, hvilket det også er i de ældre generationer, 

men i den yngre generation virker skiftet mere drastisk. 

I læsningen af dette opstår mange spørgsmål hos mig om, hvad der kan ses som videreførelse 

af familietraditionen og spillemandstraditionen. Dette diskuterer Christensen (1992) selv i sin 

afslutning, og jeg går videre ind på det i min helhedstolkning af materialet. 

 

3.1.2 Analyse af filmen ”Danseaften i Rimmerhus” 
 

Videodokumentation af familietraditionen 

Præcis som magisterspecialet (Christensen 1992) forholder filmen (Christensen, Nielsen & 

Urup 1984) sig til musikken og dansen som familietradition. Filmen består af en times optagel-

ser fra et forsamlingshus, hvor man ser en gruppe mennesker, der danser, og to til fire personer 

der spiller til (Lilian, Gitte, Thomas Ingolf og Helge, som jeg alle nævner i indledningen). Fra 

Christensen (1992), Bakka, Urup & Sjöberg (1988) og samtale med Christensen ved jeg, at alle 

disse mennesker er medlemmer af Sørensen-familien eller venner af familien og er blevet sam-

let med formålet at filme og dokumentere dansen og musikken over to aftener. 

Dette fremgår dog ikke af selve filmen som sådan, da den primært indeholder optagelser af 

forskellige danse – bortset fra fire stillbilleder i starten med information om tid, sted, hvem der 

spiller, og hvem der har optaget filmen. Der gives ingen information om, hvem danserne er, 

eller hvorfor de er samlet, og her bliver det tydeligt, at min forforståelse af filmens kontekst er 

helt afgørende for analysen. Filmen er en del af et større forskningsprojekt om gammeldans i 

Norden (hvor Christensen blandt andet medvirker), og informationen om de medvirkende i fil-

men har jeg derfor fået gennem læsningen af forskningsrapporten fra projektet (Bakka, Urup & 

Sjöberg 1988), læsningen af Christensen (1992), samtale med Christensen samt min egen gen-

kendelse af personerne. På grund af min viden om konteksten og filmens relation til andre tek-

ster, kan jeg analysere filmen som dokumentation af samme familietradition, som Christensen 

(1992) beskriver i sit magisterspeciale. Uden den viden ville jeg kun kunne analysere filmen ud 

fra det, jeg umiddelbart kunne se og høre, hvilket højst sandsynligt havde givet et andet resultat 

(jf. naiv og moden tolkning). 

Når jeg analyserer filmen ud fra præmissen om, at den viser dansen og musikken som fami-

lietraditionen fremfor som koblet til et sted, overrasker det mig igen lidt, at stedet alligevel ikke 

virker helt uvigtigt. Efter de fire billeder med information vises et danmarkskort hvor en pil 

peger på stedet for optagelserne, og derefter vises en kort filmsekvens hvor kameraet panorerer 
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henover et hedelandskab. Natursekvensen tolker jeg som et symbol på Vestjylland, der af Chri-

stensen (1992) netop bliver beskrevet som en hedeegn. Denne indledning af filmen tolker som, 

at stedet trods alt har en vis betydning for familietraditionen, hvilket jeg også nævner i analysen 

af magisterspecialet. Det fremstår ikke helt tydeligt for mig, hvilken betydning det er, men et 

gæt kunne være, at det måske hænger sammen med opfattelsen af familiens tilhørsforhold til 

den egn, de bor på. 

 

Livsforhold og den sociale sammenhæng 

I modsætning til Christensen (1992) viser selve filmen (Christensen, Nielsen & Urup 1984) 

ikke noget om deltagernes livsforhold, da vi kun ser dem i den specifikke situation med dans 

og musik. Selvfølgelig kan man argumentere for, at det er muligt at få information om deres 

livsforhold ved for eksempel at kigge på deres tøj, og hvem de danser med, men det vil jeg ikke 

gå nærmere ind på, da jeg finder andre dele af analysen mere relevante. Til gengæld lægger 

forskningsprojektet (Bakka, Urup & Sjöberg 1988), som filmen er en del af, stor vægt på livs-

forholdene i områdets lokalsamfund og præsenterer blandt andet statistik om fordelingen af 

erhverv og politisk orientering. Man kan altså sige, at filmen indgår i en sammenhæng, hvor 

livsforholdene fremstår som ligeså vigtige for familietraditionen, som de gør i Christensen 

(1992), men at selve filmen som sådan ikke præsenterer det som vigtigt. 

Derimod tolker jeg det som, at den sociale sammenhæng, som personerne i filmen indgår i, 

ses som vigtig. Efter filmsekvensen med heden filmes forsamlingshuset udefra, og man ser 

nogle af deltagerne ankomme og gå i ind huset. I døren bliver de mødt af tre personer, som 

hilser med håndtryk. I optagelserne inde fra forsamlingshuset sidder musikerne på en lille for-

højet scene i hjørnet, og danserne sidder på bænke langs væggene og småsnakker med hinan-

den. De fleste optagelser af dansen starter med, at musikken begynder at spille, og derefter 

byder danserne hinanden op og begynder at danse – nogle byder sidemanden op, og andre går 

tværs over gulvet. Ofte tager det lidt tid før danserne er på gulvet, og man ser, hvordan det nogle 

gange kræver, at et par får startet dansen, før de andre kommer på gulvet. Desuden vises flere 

gange at danserne siger ”tak for dansen” til hinanden, når musikken slutter, og sætter sig ned 

igen. Under dansesekvenserne er der altid nogle, der bliver siddende på bænkene, hvoraf nogle 

småsnakker, og jeg opfatter generelt stemningen som ret uformel.  

 Alle de ovenstående eksempler ser jeg som en portrættering af den sociale sammenhæng, og 

jeg tolker det som et bevidst valg at vise det i filmen. Hvis den sociale sammenhæng ikke var 

vigtig, kunne man for eksempel have klippet de dele ud, hvor folk byder hinanden op, og i 

stedet kun have vist selve dansen – men det er ikke tilfældet. Her bliver det interessant at tænke 
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over, hvordan hele situationen er organiseret, og der dukker mange spørgsmål op hos mig. Har 

deltagerne fået at vide, at de bare skal opføre sig som de plejer, og er det så det, de gør? Er 

kameraet bare en flue på væggen i deres familiesammenkomst, eller hvordan påvirker det sam-

menhængen? Havde stemningen været endnu mere uformel uden kameraet, eller ville det være 

det samme? 

Et af mine spørgsmål fik jeg svar på i min samtale med Christensen. Det var spørgsmålet 

om, hvordan rammerne for arrangementet var, og svaret var, at de var blevet samlet for at filme 

dansen og musikken over to aftener. De familiemedlemmer, som forskerne var i kontakt med, 

var blevet bedt om at invitere familie og venner. Selve filmen giver ikke noget svar på det, men 

det kunne være interessant at forsøge at forstå, hvordan den ramme påvirker eller muligvis ikke 

påvirker sammenhængen. Hvordan havde det set ud, hvis forskerne i stedet var blevet inviteret 

med til en familiefest? 

I min tolkning af filmen er der et aspekt, som for mig tydeligt viser situationens påvirkning 

af den sociale sammenhæng. Ved visse danse er der mange par på gulvet, og ved andre er der 

kun nogle få eller ét par, der danser. Når der er få på gulvet, virker det som om, at det er fordi, 

det kun er dem, som vil eller kan dansen, der danser. Andre gange tolker jeg det som, at filmen 

vil vise noget særligt hos et bestemt par. For eksempel er der en sekvens, hvor et par danser 

fynbo, hvilket tidligere i filmen er en dans, der trækker næsten alle på gulvet. I denne sekvens 

(og lignende sekvenser med andre par) tolker jeg det som, at parret er blevet udvalgt til at vise, 

hvordan netop de danser. Denne tolkning bekræftes i Bakka, Urup & Sjöberg (1988): 
 

Danseforløbet under videooptagelserne var tildels styret af optagepersonalet med formålet at få dan-

serepertoiret registreret. Det vil sige, at alle optagelser, hvor f.eks. kun ét par danser, er ’specielt 

arrangerede’ for optagesituationen. (Bakka, Urup & Sjöberg 1988, s. 86) 
 

Min tolkning er, at filmen delvist har til formål at vise den sociale sammenhæng, men at den 

først og fremmest har til formål at vise danserepertoiret, hvilket jeg uddyber nærmere i det 

følgende afsnit. Jeg opfatter det som, at filmen er bygget op om at vise repertoiret, og at den 

sociale sammenhæng i den specifikke situation har formet sig efter det. 

 

Repertoire 

Filmens opbygning er, foruden starten, en serie optagelser af forskellige dansetyper – hovedsa-

geligt forskellige slags pardanse og nogle få turdanse. Der er som regel kun én af hver dans, 

med undtagelse af nogle enkelte danse, der bliver vist flere gange for at vise forskellige varian-

ter af den samme dansetype. Hver gang en ny melodi og dans starter, står dansens navn nederst 
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på skærmen. I Christensen (1992, s. 233) og Bakka, Urup & Sjöberg (1988, s. 290-291) kan 

man se en nummereret liste over det repertoire, der vises på filmen, og her kan jeg se, at de 

danser 38 danse i løbet af de 60 minutter, filmen varer. 

Min umiddelbare reaktion er, at det er rigtig mange forskellige danse, og at det ikke stemmer 

overens med min forforståelse af, hvordan et bal (dansearrangement) er opbygget. Det bekræf-

ter Christensen, når han i sit magisterspeciale skriver om opbygningen: ”En fest eller danse-

sammenkomst begyndte altid med en ’Fynbo’, der blev klappet op, dvs. spillet igen, herefter to 

valse, to hopsaer eller en ’Trekant’” (Christensen 1992, s. 117). Det har altså for eksempel været 

almindeligt at danse to af samme slags efter hinanden, hvilket ikke er tilfældet i filmen. Desuden 

skriver Christensen (1992), at dansene ofte er blevet spillet i sæt af to med en kort pause imel-

lem, hvilket heller ikke kan ses i filmen. Den er klippet på en måde, så alle dansene kommer 

med cirka samme mellemrum efter hinanden. Om de har spillet i sæt af to eller ej, da det blev 

filmet, kan jeg ikke vide, fordi det ikke fremgår. 

De ovenstående informationer bekræfter min tolkning om, at filmens primære formål er at 

vise familiens danserepertoire. Altså at vise hvilke forskellige slags danse de kan og ikke at 

vise, hvordan et dansearrangement er forløbet. Dette bekræfter Christensen (1992), når han 

skriver, at de har været og filme dans hos Sørensen-familien af tre omgange i 1979, 1983 og 

1984. 
Vi var interesseret i at vende tilbage for at fortsætte optagelserne, hvilket vi gjorde i 1983 […]. På 

denne tur optog vi en hel aftens dans i Rimmerhus Forsamlingshus med i alt to timers optagelser, 

men vi fik langt fra optaget hele danserepertoiret. Dette blev først gjort året efter, igen i Rimmerhus 

Forsamlingshus, da Sørensen-familien blev valgt som det ene miljø i forskningsprojektet ’Gammal-

dans i Norden’. (Christensen 1992, s. 11) 
 

Det virker altså netop vigtigt at dokumentere hele deres repertoire som en slags kvantitet. 

Med det i tankerne bemærker jeg, at ud af de 38 danse der vises, er cirka halvdelen såkaldte 

”specielle” pardanse eller enmelodipardanse, hvor én melodi har én bestemt dans tilknyttet. De 

enmelodipardanse, jeg ser på filmen, består af elementer fra eksempelvis polka, krydret med 

forskellige spark, klap eller andre små figurer, som er lidt mere avancerede end de ”alminde-

lige” pardanse. Ved mange af disse danse er der kun ét eller nogle få par, der danser, hvilket 

tyder på, at de måske ikke har været så hyppigt forekommende i sammenhængen, som nogle af 

de andre danse, hvor de fleste er på gulvet. Det bekræfter Christensen med citatet ”Langtfra alle 

22 forskellige enmelodidanse blev danset hver aften” (Christensen 1992, s. 115) og fortsætter 

med at forklare, at det afhang af sammenhængen, hvilke af disse danse der blev spillet. 
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Derfor virker det overraskende, at så stor en del af filmen tilegnes disse specielle danse, men 

jeg tolker det som, at det netop er for at dokumentere repertoiret kvantitativt og få alle dansene 

med. Man kan sige, at filmen viser repertoiret som en liste, men ikke hvor hyppigt forekom-

mende de forskellige danse eller melodier har været i repertoiret. Hvis filmen havde forholdt 

sig til hyppigheden, havde fordelingen sikkert været anderledes med flest valse, fynboer og 

hopsaer, som spillemændene ifølge Christensen (1992) havde flest af i repertoiret. Desuden er 

der meget få turdanse med på filmen, hvilket kommenteres i Bakka, Urup & Sjöberg (1988): 
 

Det må tillige bemærkes, at turdanse indgår i rigt mål i danserepertoiret […], og på grund af pro-

jektafgrænsningen gående ud på, at hvert miljø skulle dokumenteres på en videooptagelse på max 

60 min., har det været nødvendigt at redigere optagelserne stærkt – specielt sådan, at turdansene kun 

er medtaget i meget begrænset omfang i de redigerede programmer. 

(Bakka, Urup & Sjöberg 1988, s. 86) 
 

Dette valg begrundes med, at forskningsprojektets formål primært er at dokumentere de par-

danse, som indgår i projektets definition af gammeldans (vals, polka, mazurka og schottisch) 

(Bakka, Urup & Sjöberg 1988). 

Dog bemærker jeg, at rækkefølgen af de første og sidste danse i filmen stemmer overens 

med Christensens (1992) beskrivelser af dansesammenkomsterne. Det tolker jeg som, at de 

også har villet vise noget af opbygningen ved et almindeligt dansearrangement, selvom reper-

toiret virker som det primære formål med filmen. Dette passer godt sammen med tolkningen 

om, at den sociale sammenhæng også virker vigtig i filmen – om end knap så vigtig som reper-

toiret. 

 

Kropsbrug 

Da mit arbejde handler om at analysere, hvordan familietraditionen beskrives og ikke at analy-

sere selve traditionen, vil jeg ikke gå ind i at analysere musikernes og dansernes kropsbrug i 

filmen, men jeg vil alligevel komme med en kort bemærkning. Fordi kropsbruget af Christensen 

(1992) bliver beskrevet som en vigtig del af familietraditionen, er det interessant, at man på 

filmen har mulighed for at se nogle af de samme personer spille, hvis kropsbrug bliver beskrevet 

i magisterspecialet. Filmen bliver for mig en visuel bekræftelse af Christensens beskrivelse, og 

man kan tydeligt se, hvordan alle fire musikere bruger kroppen og bevæger sig, når de spiller. 

For eksempel stamper de takten tydeligt med et eller to ben og forskellige variationer af vip 

med fødderne. 
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3.1.3 Fremstillingen af danserepertoiret i materialet 

Som jeg nævnte i indledningen til analysen, har jeg valgt at lave et eget afsnit om, hvordan 

dansen fremstilles i mit valgte materiale. Det har jeg valgt at gøre, fordi jeg som dansepædagog 

er lidt ekstra interesseret i dansen, og fordi mit udgangspunkt for arbejdet er, at jeg eller andre 

dansepædagoger skal kunne bruge det som baggrund for at undervise i det danserepertoire, som 

beskrives. 

I Christensen, Nielsen & Urups film (1984) er det tydeligt, at dansen er i fokus, på grund af 

den måde det filmes. Musikerne er en del af scenariet og helt nødvendige, men kameraet fokuse-

rer sjældent på dem. Derimod viser billedet oftest danserne i fuld figur, hvor man nogle gange 

ser hele salen og andre gange kommer tættere på og følger et enkelt par. Anderledes er det i 

Christensens magisterspeciale (1992), hvor jeg vil påstå, at personerne og deres virke som spil-

lemænd er i fokus. Der er et afsnit ved hver generation om dansen, men kun nogle få beskrivel-

ser af hvordan de har danset. Oftest beskrives dansen ud fra repertoire, de sociale sammenkom-

ster eller rækkefølgen af dansene i løbet af en aften. Jeg tænker på, om det måske har at gøre 

med, at bevægelse er sværere at beskrive end de andre aspekter. 

Herunder vil jeg præsentere nogle citater om, hvordan dansen har set ud, da det er interessant 

at forstå og tolke dem i relation til det, der vises på filmen. Blandt andet forholder en del af 

disse citater sig til, hvordan dansen så ud ”før og nu”, hvilket jo er relativt og skal forstås i 

forhold til, hvornår det er blevet sagt eller skrevet. 
 

I et interview med Peder Pøhls datter Clara fortalte hun om dansen: ” – det var sådan rigtig med 

sving, det er ikke sådan som de danser i dag”. ”Det var forkert om”. Hvis der var en herre, der ikke 

dansede forkert om, syntes pigerne, han ikke kunne danse, men når herrerne ”svinger pigerne forkert 

om, får de en større sving, hvis det er ret om tripper man jo bare”. (Christensen 1992, s. 65) 
 

I filmen ser man netop, hvordan de fleste af parrene danser avetom (det vil sige at parret drejer 

modsols om sig selv), og mange af parrene er ret konsekvente med kun at danse avetom. Jeg 

spørger mig selv, om der måske i deres sammenhæng stadig er en idé om, at det er bedre at 

danse avetom. Når Clara i citatet mener, at de gør noget andet ”i dag” (det vil sige omkring 

1970-80’erne), tolker jeg det som, at hun mener i andre sammenhænge end den i filmen, fordi 

de jo netop gør det hun beskriver. 

 I et senere citat beskrives også hvordan dansen har ændret sig fra før til nu, og her bliver der 

også lagt vægt på, at det ses som bedst at danse avetom: 
 

Dansemåden har også ændret sig fra fyrrerne til nu, dansen var dengang meget mere trippende end 

nu, og havde flere underdelinger, hvor mange nu danser meget mere glidende. […] Alle de gode 
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dansere dansede især ’forkert om’ eller ’awet om’, som blev brugt i fynbo, vals, trippevals, og når 

en hopsa blev ’trådt af’. Dette kunne kun gøres ’forkert om’. (Christensen 1992, s. 117) 
 

På filmen ses forskellige stile, for eksempel når de danser fynbo, men størstedelen af parrene 

passer på beskrivelsen af at danse glidende. Dog danser et par på en mere trippende måde, og 

den ene person i parret er sjovt nok den samme person, som Christensen har oplysningerne i 

citatet fra, nemlig Helge Sørensen. 

 Kort efter ovenstående citat følger et stykke om, hvordan Helges far, Thomas, har danset: 
 

Thomas Sørensen skulle have været en ualmindelig god danser, og skulle have danset runddansene 

avet om. Han var næsten ikke af gulvet ved dansesammenkomster og skulle have en dansemåde, 

hvor han næsten stod på et sted, hvorom damen dansede i en bue forkert om. Dansemåden i vals 

skulle have lignet måden hans søn og svigerdatter Jacob og Erna Sørensen danser vals på. (Christen-

sen 1992, s. 117) 
 

Her er det virkelig interessant at have filmen (Christensen, Nielsen & Urup 1984) som hjælp til 

at tolke og forstå teksten, fordi Christensen (1992) beskriver noget meget specifikt, som tydeligt 

kan ses hos flere par i filmen (at den ene i parret står nærmest på stedet, og den anden danser i 

en bue rundtom). Desuden har man mulighed for helt konkret at se, hvordan Jacob og Erna 

danser vals. Ved hjælp af beskrivelsen kan læseren danne sig et billede i hovedet af, hvordan 

de har danset, men ved at kigge på filmen tilføjes et nyt lag af forståelse til læsningen af magi-

sterspecialet, ligesom magisterspecialet i andre dele af analysen har bidraget til tolkningen af 

filmen. 

 Når man taler om dansen som en familietradition, ville det måske være nærliggende for 

mange (inklusiv mig selv) at forestille sig, at familiemedlemmerne danser ens, fordi de har lært 

af hinanden. Det er dog ikke min oplevelse, når jeg ser filmen (Christensen, Nielsen & Urup 

1984), hvor jeg ser et broget dansegulv med forskellige stile og varianter af dansene. Det bliver 

for mig et tydeligt billede på det, jeg nævnte tidligere – at Christensen (1992) mener, at en 

melodi eller dans ofte er blevet udført forskelligt på samme egn. Jeg opfatter det som, at filmen 

fremhæver forskellige par med forskellige stile og varianter af dansene, og jeg tolker dette som, 

at det er med formålet at fremhæve det brogede billede. Som modsætning til dette kunne man 

have valgt kun at vise én måde at danse på, hvilket Christensen (1992) mener er tilfældet i de 

forskellige egnshæfter, hvor varianterne sjældent er optegnet. At vise ”brogetheden” og frem-

stille dansen som forskellig i filmen, tolker jeg som et bevidst valg og som en måde at stille 

spørgsmålstegn ved tidligere beskrivelse af dans. 
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3.2 Tolkning 

3.2.1 Materialets relation til forskningssammenhængen 

I den ovenstående analyse har jeg forsøgt at fordybe forståelsen af, hvordan en familietradition 

fremstilles, og hvad der virker vigtigt for at kunne kalde det en familietradition. Jeg har analyse-

ret to forskellige slags tekster, som begge forholder sig til dansen og musikken som familietradi-

tion. Det er tydeligt, at disse to tekster er lavet indenfor den samme forskningssammenhæng, 

og at de derfor bekræfter og fordyber forståelsen af hinanden. 

”Texter av en och samma person som skrivits vid olika tillfällen kan jämföras med varan-

dra samt betraktas som olika delar som dels refererar till varandra, dels till helheten” (West-

lund 2015, s. 77). At de to tekster fordyber forståelsen af hinanden, hænger selvfølgelig sammen 

med, at de er lavet af den samme person, som ovenstående citat forklarer. Men jeg mener også, 

at analysen kan give forståelse for andre tekster indenfor sammenhængen, fordi mit valgte ma-

teriale netop refererer til en helhed, der udgøres af en større forskningskontekst end bare én 

person. Da analysen er kvalitativ, siger den hovedsageligt noget om det specifikke materiale og 

kan ikke uden videre generaliseres (Ahrne & Svensson 2015) – alligevel mener jeg, at den peger 

på nogle tendenser indenfor en sammenhæng, der er større end bare de to tekster. 

Blandt andet er interessen for de traditionelle udøvere tydelig i både magisterspecialet og 

filmen, ligesom den er i flere af de andre tekster, jeg nævner i forskningsoversigten. Det er altså 

ikke kun dansen og musikken, der undersøges, men også ”de gamle” udøveres liv og sociale 

sammenhænge. Christensen (1992) vil fremstille musikken og dansen ud fra andre præmisser 

end for eksempel Foreningen til Folkedansens Fremme og sætter spørgsmålstegn ved deres 

metode med at dele repertoiret ind efter geografiske tilhørsforhold og fremstille dansen som 

ensartet. Ligeledes skriver Christensen (2008) og Bakka, Urup & Sjöberg (1988), at de har 

forsøgt at finde og filme miljøer, som er så upåvirkede som muligt af oplæringstraditionen i 

folkedanserforeningerne. Jag tolker det som, at der i materialet og dets kontekst generelt rejses 

en kritik mod folkedanserforeningernes sammenhæng, og at forfatterne aktivt positionerer sig 

som tilhørende en anden sammenhæng. Det gør de blandt andet ved at fokusere på miljøer, hvor 

dansen er videregivet fra person til person fremfor gennem struktureret undervisning, og ved at 

fremstille dansen som varierende indenfor det samme miljø og område fremfor ensartet. 

 

3.2.2 Helheden og delene i familietraditionen 

I min analyse har jeg gennemgående forholdt mig til musikken og dansen som familietradition. 

Denne opfattelse er udgangspunktet for tilblivelsen af de to tekster, og i min analyse fungerer 
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den som rammen og helheden, der binder delene sammen. De forskellige aspekter i underafsnit-

tene er alle analyseret med udgangspunkt i deres relevans for familietraditionen – og aspekterne 

er udvalgt, fordi de i læsningen af teksten fremstod som vigtige for familietradition. Jeg har 

altså løbende forholdt mig til helheden i analysen af delene. Som afslutning på min analyse og 

tolkning vil jeg derfor vende perspektivet om og give min helhedstolkning af materialet i rela-

tion til dets dele. 

Inden jeg læste materialet, havde jeg en forventning om, at musikken og dansens udførelse 

ville blive fremstillet som det vigtigste i familietraditionen. Den forventning blev dog ikke ind-

friet, da jeg opdagede, at flere andre aspekter fremstod som mindst ligeså vigtige. Familiemed-

lemmers livsforhold, de sociale sammenhænge for musikken og dansen, spillemændenes krops-

brug samt omfanget af og indholdet i musik- og danserepertoiret – og ikke mindst hvordan disse 

aspekter har udviklet og forandret sig gennem de fire generationer. 

I sin afslutning sammenfatter Christensen (1992), hvad det er, der forbinder generationerne 

i familietraditionen. Han mener, at netop tilhørsforholdet til en familie har haft betydning for 

deres mulighed for udvikling og fastholdelse af traditionen: ”I afhandlingen har jeg dokumen-

teret en familietraditions omfang og brug og forsøgt at vise, hvilken betydning tilhørsforholdet 

til en familie igennem fire generationer har haft for en musiktradition og dens fastholdelse og 

udvikling” (Christensen 1992, s. 149). Han beskriver, hvordan interessen for musikken og dan-

sen har været en gennemgående rød tråd hos familien, selvom ikke alle har spillet, og nogle kun 

har gjort det i perioder. Han mener, at alle familiemedlemmer har haft sine roller og sin betyd-

ning i forhold til familietraditionen, hvilket ifølge min tolkning hænger sammen med, at fami-

lietraditionen netop fremstilles som indeholdende andre aspekter end musikken og dansen. 

Der, hvor det for mig bliver virkelig interessant at forsøge at forstå, hvad en familietradition 

kan indebære, er i beskrivelsen af den yngste generation. Som tidligere nævnt har brugsrepertoi-

ret på den tid ændret sig drastisk og indeholder kun få melodier og danse fra de ældre generatio-

ner. Er det så stadig en forlængelse af den samme familietradition, spørger jeg mig selv under 

læsningen? Ifølge Christensen (1992) er svaret ja, fordi repertoiret netop kun er ét aspekt af 

familietraditionen. Han forklarer, hvordan nogle af de andre aspekter tydeligt er integreret i 

musikudøvelsen hos den yngste generation: de spiller udelukkende brugsmusik, ofte til dans og 

aldrig koncertmusik, og de bruger kroppen og instrumenterne på måder, der ligner de tidligere 

generationer – selv når de spiller den nyere musik. Disse eksempler har tydelige koblinger til 

de tre foregående generationer, og dette er netop argumentet for, at den yngste generation også 

agerer i forlængelse af familietraditionen. 
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Væsentligt er det at kunne påpege, at Lilian og Gittes brug af musikalske virkemidler og erfaringer, 

udøvet i et samspil med deres dansende eller det lyttende publikum, i en ubrudt linie kan føres fire 

generationer tilbage og bygger på en broget families erfaringer og traditioner igennem mere end 120 

år. (Christensen 1992, s. 155) 
 

Christensen argumenterer desuden gennem at beskrive familietraditionen som en proces: 
 

Selvom spillemandsmusikken som kulturform i dag ikke ligner sig selv fra for hundrede år siden, 

kan den godt være led i en lang proces, som ikke behøver at ytre sig i en bestemt melodi eller dans. 

Det kan være funktioner, adfærdsform eller spillemåder, der har rødder langt tilbage i tiden. (Chri-

stensen 1992, s. 25) 
 

Alt dette skal jo forstås ud fra den tid, hvor materialet er lavet, det vil sige i 1980-90’erne. 

Repertoiret hos den yngste generation er en beskrivelse af den musik, de brugte aktivt som 

professionelle musikere på den tid, og det overraskede mig at læse om, hvor lidt spillemands-

musik og hvor meget populærmusik de spillede. Jeg kender nemlig Lilian og Gitte fra den yng-

ste generation personligt, og har fra mit nutidige perspektiv (omkring 30 år efter materialets 

tilblivelse) haft en anden opfattelse af dem, indtil jeg læste og analyserede materialet. Jeg har 

oplevet dem spille til dans mange gange, hvor de (stort set) altid har spillet det traditionelle 

repertoire, og for mig har de på en måde været et symbol på den traditionelle musik og dans – 

ligesom ”de gamle” traditionelle udøvere var det for 1970’ernes unge. Fordi det er det traditio-

nelle repertoire, jeg har oplevet dem spille, er det jo naturligt nok, men det har været spændende 

for mig at forstå, at det er mere komplekst, og at det, jeg oplever nu, ikke er ”som det altid har 

været”. Deres musikudøvelse i forlængelse af familietraditionen udviklede sig og ændrede re-

pertoire på grund af efterspørgslen i de sociale sammenhænge i lokalmiljøet. At de i dag spiller 

”det gamle” repertoire fra de tidligere generationer til dans, tolker jeg som et udtryk for efter-

spørgslen fra de sociale sammenhænge, som er udsprunget af folkemusikbevægelsen – det vil 

sige nogle andre sammenhænge end dem, de levede af at spille hos i 1980-90’erne. I nedenstå-

ende citat beskriver Christensen udviklingen, og jeg tolker det som, at det nye publikum, han 

nævner, er et tidligere stadie af det publikum, jeg selv er en del af i dag. 
 

Forandringerne i behovet for dansemusik har haft som resultat for familietraditionen, at den for Li-

lian og Gittes vedkommende har tilpasset sig situationen, mens den øvrige del af tredie og fjerde 

generation har holdt fast ved ældre form og indhold. De bliver i dag ikke brugt i lokalsamfundet, 

men har til gengæld fået et nyt publikum i forbindelse med den nye folkemusikbevægelse fra 

1970’erne. (Christensen 1992, s. 154) 
 

Afslutningsvis relaterer Christensen (1992) sit arbejde til sin definition af tradition som begreb: 
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Afsluttende må slås fast, at undersøgelsen har vist, at musiktraditionen i spillemandsfamilien Søren-

sen tydeligt indeholder de fundamentalt væsentlige ting i en tradition, nemlig et samspil mellem 

variation og stabilitet, samt at meddelerne har været kunstnerisk kreative og skabende. Traditionen 

her er ikke og har aldrig været statisk, men har stadig været under forandring. 

(Christensen 1992, s. 154) 
 

Dette tolker jeg som, at han på den måde slutter cirklen og kobler tilbage til sit udgangspunkt 

for undersøgelsen. Han har villet undersøge musikken og dansen som familietradition og kon-

kluderer, at det er lykkedes, og at det er rimeligt at forstå det sådan, selvom for eksempel reper-

toiret har ændret sig drastisk. 

 

4 Diskussion og sammenfatning 

4.1 Diskussion 

Som jeg skriver i indledningen, er det primære formål med arbejdet at opnå fordybet viden om, 

hvordan familietraditionen fremstilles, og hvad den kan indebære, gennem at analysere og tolke 

materiale om den. For at gøre det har jeg brugt hermeneutikken som metode og perspektiv i 

tolkningen af teksterne. Jeg mener, at hermeneutikken har været en passende metode, fordi den 

netop giver redskaber til at tolke og skabe fordybet forståelse af tekster og deres indhold. 

Vekselvirkningen mellem at tolke delene i forhold til helheden og omvendt, den såkaldte 

hermeneutiske cirkel eller spiral, har dannet grundlag for min tolkning. At forstå dansen og 

musikken som en familietradition har fungeret som tolkningens helhed og udgangspunkt, og 

derfra har jeg brudt teksterne ned i mindre dele, som giver forståelse for, hvordan familietradi-

tionen fremstilles. 

I forhold til selve skriveprocessen tænker jeg over, om det kunne være gjort anderledes for 

at forstærke vekselvirkningen. Jeg har først skrevet analysens dele med tydelig kobling til hel-

heden, og derefter skrevet helhedstolkningen med tydelig kobling til delene. En anden mulighed 

ville være at hele tiden veksle mellem at skrive på delene og helheden, altså at skrive dem mere 

samtidigt. Jeg mener dog, at den vekselvirkning hele tiden er foregået i min tankeproces, men 

at jeg for overskuelighedens skyld strukturerede skriveprocessen lidt anderledes. 

Indenfor hermeneutikken understreges desuden vigtigheden af forforståelsens og kontekst-

ens betydning for tolkningen, hvilket har været essentielt i mit arbejde og gjort det muligt at 

fordybe tolkningen yderligere. Ved at forholde mig kritisk til min forforståelse, har jeg både 
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synliggjort, hvornår tolkningen har virket overraskende, og hvornår min viden om sammen-

hængen har fordybet tolkningen. Desuden har jeg tolket teksterne i relation til deres kontekst, 

hvilket har fordybet og underbygget min tolkning – særligt i analysen af filmen, hvor jeg baserer 

meget af min tolkning på relationen til andre tekster. Princippet om at møde teksterne med 

åbenhed og lade dem stille spørgsmålene har ligeledes været vigtigt, fordi min forforståelse for 

konteksten er relativt stor og let kunne have overskygget det, der faktisk fremstår som vigtigt i 

teksterne. 

 Selvom jeg har valgt et begrænset materiale, mener jeg, at jeg gennem at tolke materialet i 

relation til dets kontekst også fordyber forståelsen for andre tekster indenfor samme sammen-

hæng – eller i hvert fald åbner muligheden for at tolke dem på lignende måder. Jeg kan dog 

ikke generalisere mit arbejde så meget, som jeg havde kunnet, hvis jeg havde brugt diskursana-

lyse som metode. Denne metode ville have givet mulighed for at analysere den bredere sam-

menhæng meget dybere, i forhold til hvordan traditionen og repertoiret ”tales om” i sammen-

hængen. Det ville dog have krævet et mere omfangsrigt studie af tekster (Ahrne & Svensson 

2015), hvilket jeg vurderede blev for stort for dette arbejdes omfang. Til gengæld har jeg haft 

mulighed for virkelig at fordybe mig i to tekster, hvilket har givet interessante perspektiver på 

fremstillingen af familietraditionen i det specifikke materiale – for eksempel hvordan familie-

traditionen beskrives som indeholdende flere andre aspekter end selve dansen og musikken. 

En anden oplagt indgang ville være at undersøge materialet ud fra et historiografisk perspek-

tiv. Her ville jeg kunne se på de historiske forløb i teksterne som konstruerede fortællinger og 

dermed undersøge, hvordan begivenhederne beskrives, af hvem og i hvilken sammenhæng 

(Hammergren 2009). Måske kan man argumentere for, at jeg allerede delvist gør dette i mit 

arbejde, selvom jeg ikke har taget udgangspunkt i et historiografisk perspektiv men derimod et 

hermeneutisk. Det hermeneutiske perspektiv som metode giver også mulighed for at tolke tek-

sternes fortællinger i relation til deres sammenhæng, og derfor forstår jeg det som, at de to 

perspektiver overlapper hinanden på det område. Det ville være interessant at bruge et historio-

grafisk perspektiv mere aktivt i arbejdet, end jeg har gjort, og det er en oplagt mulighed for 

videre undersøgelse af materialet. Jeg har dog valgt at begrænse mig til ét perspektiv på grund 

af arbejdets omfang, og fordi jeg mener, at hermeneutikken er dækkende for at besvare min 

problemformulering. Dog er jeg bevidst om, at et historiografisk perspektiv som supplement til 

hermeneutikken ville have givet mulighed for yderligere fordybelse af tolkningen. I et større 

fremtidigt arbejde ville diskursanalyse og/eller historiografi være helt oplagte som komplet-

terende teorier. 

Det bagvedliggende formål med arbejdet har været, at den viden, som frembringes, skal 



 

 34 

kunne bruges indenfor det dansepædagogiske felt. Jeg mener, at viden om hvordan dansen og 

traditionen fremstilles, kan påvirke, hvordan man formidler og refererer til et repertoire som 

pædagog. Helt konkret underviste jeg selv i repertoiret i løbet af foråret, hvor jeg tydeligt kunne 

mærke, at mit arbejde med materialet påvirkede min undervisning. For eksempel har min nye 

viden om kompleksiteten og ”brogetheden” i fremstillingen af den specifikke familietradition 

gjort, at jeg har forsøgt at formidle repertoiret med større mulighed til individuel variation, hvor 

jeg før har formidlet repertoiret mere ensidigt. At arbejde med et materiale på denne måde har 

altså udviklet både min forståelse og min formidling. Desuden giver arbejdet inspiration til og 

metoder for at arbejde på lignende måder med andet repertoire i fremtiden. 

Min forhåbning er, at dette arbejde ligeledes kan give inspiration til andre indenfor det danse-

pædagogiske felt. Enten fordi min tekst kan bruges som baggrundsviden om den specifikke 

tradition, eller fordi den viser metoder for at undersøge fremstillingen af et repertoire og/eller 

en tradition. Metoder som bidrager til at udvikle forståelsen for det, man formidler, og derigen-

nem forhåbentlig også formidlingen. Jeg mener, at mit arbejde bidrager til feltet gennem at 

undersøge, hvordan dansen og traditionen fremstilles – hvor mange tidligere tekster netop har 

til formål at fremstille det. 

 

4.2 Sammenfatning 

I dette arbejde har jeg undersøgt magisterspecialet ”Vi bruger hele kroppen – en spillemands-

familie i fire generationer” (Christensen 1992) og filmen ”Danseaften i Rimmerhus” (Christen-

sen, Nielsen & Urup 1984) ud fra et hermeneutisk perspektiv. Jeg har analyseret forskellige 

aspekter, som i teksterne fremstår som vigtige, og tolket teksterne i relation til deres forsknings-

kontekst og min egen forforståelse. Derved har jeg bidraget med fordybet viden om, hvordan 

dansen og musikken hos familien Sørensen fremstilles som del af en familietradition, samt om 

hvad en familietradition kan bestå af. Jeg konkluderer, at familietraditionen fremstilles som be-

stående af mere end kun musikken og dansen, nemlig livsforholdene, de sociale sammenhænge, 

kropsbrugen og repertoirets omfang – og at linjen i familietraditionen kan ses som ubrudt, 

selvom visse aspekter af traditionen ændres drastisk mellem generationerne. Desuden peger jeg 

på, hvordan fremstillingen kan relateres til teksternes forskningssammenhæng, hvor blandt an-

det interessen for de traditionelle udøvere af musik og dans har været fremtrædende. 

Arbejdet bidrager til det dansepædagogiske felt gennem at give et bud på, hvordan man som 

pædagog kan tilegne sig viden om fremstillingen af et repertoire og/eller en tradition, for derved 

at udvikle sin forståelse for det man formidler. 



 

 35 

5 Kilde- og litteraturliste 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2. udgave. 

Stockholm: Liber 

Bakka, Egil (1978). Norske dansetradisjonar. Oslo: Det norske samlaget 

Bakka, Egil, Urup, Henning & Sjöberg, Henry (red.) (1988). Gammaldans i Norden – rapport 

frå forskningsprosjektet Komparativ analyse av ein folkeleg dansegenre i utvalde nordiske 

lokalsamfunn. Trondheim: Nordisk forening for folkedansforskning 

Bech, Arne & Foreningen til Folkedansens Fremme (1979). Gamle Danse fra Hardsyssel. 

København: Danske Boghandleres Kommissionsanstalt 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012). Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I 

G. Bergström & K. Boréus (red.) Textens mening och makt – metodbok i samhällsveten-

skaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, ss. 13-48 

Biskop, Gunnel (1990). Folkdans inom folkdansrörelsen – folklig dans? – en folkloristisk 

studie över hur folkdansen i Svenskfinland idag förhåller sig till folklig dans. Helsingfors: 

Finlands svenska folkdansring rf 

Biskop, Gunnel & Bakka, Egil (red.) (2007). Norden i dans – folk, fag, forskning. Oslo: 

Novus 

Christensen, Anders Chr. N. (1992). Vi bruger hele kroppen – en spillemandsfamilie i fire 

generationer. Magisterpeciale. København: Københavns universitet, Institut for folklori-

stik 

Christensen, Anders Chr. N. (2007a). Nytraditionalisme i Danmark 1960-2005. I Biskop, G. 

& Bakka, E. (red.) Norden i dans – folk, fag, forskning. Oslo: Novus, ss. 552-560 

Christensen, Anders Chr. N. (2007b). Folkelig dans i forskning og højere uddannelse i Dan- 

mark. I Biskop, G. & Bakka, E. (red.) Norden i dans – folk, fag, forskning. Oslo: Novus, 

ss. 614-615 

Christensen, Anders Chr. N. (2008). Folkelig dans på film og video i Danmark. Folkedans- 

forskning i Norden, brev 31. Tammerfors: Nordisk forening for folkedansforskning, ss. 14-

21 

Christensen, Anders Chr. N. (2011). Vildspil og nodespil – traditionel spillemandsmusik i 

Danmark – indspilninger fra Dansk Folkemindesamling 1909-2009. København: Kragen 

Ehn, Billy & Klein, Barbro (1994). Från erfarenhet till text – om kulturvetenskaplig reflex- 

ivitet. Stockholm: Carlsson 

 



 

 36 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2. udgave. 

Stockholm: Liber 

Hammergren, Lena (2009). Dans och historiografiska reflektioner. Stockholm: Stiftelsen för 

utgivning av teatervetenskapliga studier 

Hansen, Lene Halskov (2018). Forflytning af folkemusik fra “gulv til gulv” – en dansk 

folkemusikbevægelse i 1970-80’erne. Danish Musicology Online, særnummer, ss. 161-

179. http://www.danishmusicologyonline.dk/arkiv/arkiv_dmo/dmo_saernum-

mer_2018/dmo_saernummer_2018_musikkens_institutioner_09.pdf 

Hviid, T., Jensen, O., Jensen, M., Christensen, A., Bojesen, T., Berents, B. (1991). Hjejlens 

Toner – Peder Spillemand – en vestjysk spillemand: menneske, musik og miljø. Alberts-

lund: Folkemusikhusets forlag 

Kress, Gunther R. (2010). Multimodality – a social semiotic approach to contemporary com- 

munication. London: Routledge 

Krogh, I.C. & Foreningen til Folkedansens fremme (1963). Gamle Salling-Danse. 3. oplag (1. 

oplag 1932). København: Danske Boghandleres Kommissionsanstalt 

Nilsson, Mats (1998). Dans – kontinuitet i förändring – en studie av danser och dansande i 

Göteborg 1930-1990. Diss. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige 

Nilsson, Mats (2009). Dans - polska på svenska. Göteborg: Arkipelag 

Ronström, Ove (1990). Nationell musik? Bondemusik? Om folkmusikbegreppet. I Arwids- 

son, Bengt (red.) (1989). Gimaint u Bänskt – folkmusikens historia på Gotland. Visby: 

Länsmuseet Gotlands fornsal. 

http://owe.ompom.se/pdf/031-Nationell_musik_bondemusik.pdf 

Sjöberg, Henry (red.) (1972-1973). Folklig dans 1-3. Stockholm: Brevskolan 

Sjöberg, Henry (2005). Dans i lustgården – folklig dans under fyra århundraden. Nyköping: 

Sörmlands museums förlag 

Urup, Henning (2007). Dans i Danmark – danseformerne ca. 1600 til 1950. København: 

Museum Tusculanum 

Vammen, Lilian & Larsen, Maren H., (2010). Buestrøg og bælgtræk – om en spillemands- 

familie fra Vestjylland – fortælling og noder. Vejle: GO Danish Folk Music 

Westlund, Ingrid (2015). Hermeneutik. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i 

kvalitativ analys. 2. udgave. Stockholm: Liber, ss. 71-89 

Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande – hermeneutik i teori och praktik. 2. 

udgave red. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 



 

 37 

5.1 Øvrige kilder 

Christensen, Anders Chr. N., Nielsen, Svend & Urup, Henning (indsamlere) (1984).  

Danseaften i Rimmerhus [video]. Dansk Folkemindesamlings videoarkiv (DFS GD VID 

1984/009016). København: Dansk Folkemindesamling 

Samtale med Anders Chr. N. Christensen. Den 16/3-2019, København. 


