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Age Skjelborg: Folk og musik på Anholt. Udgivet af Laboratorium for folkloristisk sam
[undsforskning. Ry 1975. 156 pp. 

Age Skjelborg, som af uddannelse er fol
kemindeforsker, har i de senere år - efter 
en kortere ansættelse ved Institut for Fol
kemindevidenskab, Københavns Universi
tet - markeret sig som udbryder fra den 
på forskningsinstitutterne etablerede 
forskning, og bogen bærer - især i sine 
indledende afsnit - præg af et opgør med 
forskningsinstitutionerne og disses forsk
ningsmetodik og resultater. 
Modsætningerne synes tildels at bunde i 
en mangel på debat om basale metode
problemer indenfor folkemusikforsknin
gen, og dette skyldes utvivlsomt, at denne 
forskning her i landet hidtil har været 
drevet af relativt få personer på vidt for· 
skelligt grundlag og med vidt forskelligt 
grundsyn. 
I sin diskussion af folkemusikforskningen 
tager Skjelborg næsten udelukkende sit 
udgangspunkt i forskningsproblematikken 
indenfor det etnologisk·sociologiske om
råde samt i de synspunkter, der præger 
debatten indenfor folkemindevidenska
ben, og man kunne måske savne en større 
inddragelse af musikvidenskabelige - spe
cielt musiketnologiske - synspunkter. I 
denne sammenhæng kan der peges på den 
terminologiske forvirring, hvor de samme 
termer anvendes med vidt forskellig be
tydning af forskellige forskere og faggrup
per, en forvirring Skjelborgs bog ikke bi
drager til at mindske. På den anden side 
er de problemer af almen metodernæssig 
art, der behandles i bogen, af en så væsent
lig karakter, at de måske kunne fortjene 
en endnu mere uddybende fremstilling 
end den bogen giver. Fremstillingen bærer 
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på visse steder præg af, at forfatteren selv 
har haft et uafklaret forhold til en række 
af problemerne. Ikke desto mindre må 
bogens indledende afsnit, som i hovedsa
gen behandler forfatterens egen stilling
tagen til folkemindevidenskabens metode
apparat, anses for et særdeles væsentligt 
bidrag til folkemusikforskningens metode
diskussion. 
Age Skjelborg behandler musikken som 
en væsentlig del af samfundets individers 
ytringsform og belyser specielt musikkens 
funktion i øsamfundet på Anholt. I denne 
forbindelse søger forfatteren at belyse de 
særlige karakteristika, som kendetegner 
"ø-musikken" overfor de træk, som ka
rakteriserer "fastlands-musikken". Dette 
sker bl.a. udfra en analyse af de konfron
tationer, der opstår mellem den fastboen
de befolkning og feriegæsterne og de 
hermed forbundne socialiseringsmeka
nismer. 
Den musikalske karakteristik sker ved 
henvisning til musikeksempler , som bo
gen er rigeligt forsynet med. En svaghed 
ved disse nodeeksempler er dog, at de ikke 
giver et tilstrækkeligt billede af den musik 
de repræsenterer, og henvisningerne til 
musikeksemplerne sker tillige uden med
delelse af tilstrækkelige informationer til 
forståelse af deres relevans. Nodeeksemp
lerne er spredt mere eller mindre tilfæl
digt i bogen, og deres betydning forstår 
man først, hvis man inddrager lydmateria
let fra de af Skjelborg på mærket ScanFolk 
udsendte grammofonplader - i første ræk
ke pladen "Folk og musik på Anholt/I", 
ScanFolk FSLD l, som især er præget af 
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Age Skjelborg: Folk og musik pd Anholt. Udgivet a[ Laboratorium tor [olkloristisk sam
[unds[orskning. Ry 1975. 156 pp. 

Age Skjelborg, som af uddannelse er fol
kemindeforsker, har i de senere är - efter 
en kortere ansrettelse ved Institut for Fol
kemindevidenskab, K0benhavns Universi
tet - markeret sig som udbryder fra den 
pä forskningsinstitutterne etablerede 
forskning, og bogen brerer - isrer i sine 
indledende afsnit - prreg af et opg0r med 
forskningsinstitutionerne og disses forsk
ningsmetodik og resultater. 
Modsretningerne synes tildels at bunde i 
en mangel pä debat om basale metode
problemer indenfor folkemusikforsknin
gen, og dette skyldes utvivlsomt, at denne 
forskning her i landet hidtil har vreret 
drevet af relativt fä personer pä vidt for· 
skelligt grundlag og med vidt forskelligt 
grundsyn. 
I sin diskussion af folkemusikforskningen 
tager Skjelborg nresten udelukkende sit 
udgangspunkt i forskningsproblematikken 
indenfor det etnologisk·sociologiske om
räde samt i de synspunkter, der prreger 
debatten indenfor folkemindevidenska
ben, og man kunne mäske savne en st0rre 
inddragelse af musikvidenskabelige - spe
eielt musiketnologiske - synspunkter. I 
denne sammenhreng kan der peges pä den 
terminologiske forvirring, hvor de samme 
termer anvendes med vidt forskellig be
tydning af forskellige forskere og faggrup
per, en forvirring Skjelborgs bog ikke bi
drager til at mindske. Pä den anden side 
er de problemer af almen metodemressig 
art, der behandles i bogen, af en sä vresent
lig karakter, at de mäske kunne fort jene 
en endnu mere uddybende fremstilling 
end den bogen giver. Fremstillingen brerer 
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pä visse steder prreg af, at forfatteren selv 
har haft et uafklaret forhold til en rrekke 
af problemerne. Ikke desto mindre mä 
bogens indledende afsnit, som i hovedsa
gen behandler forfatterens egen stilling
tagen til folkemindevidenskabens metode
apparat, anses for et srerdeles vresentligt 
bidrag til folkemusikforskningens metode
diskussion. 
Age Skjelborg behandler musikken som 
en vresentlig deI af samfundets individers 
ytringsform og belyser specielt musikkens 
funktion i 0samfundet pä Anholt. I denne 
forbindelse s0ger forfatteren at belyse de 
srerlige karakteristika, som kendetegner 
"0-musikken" overfor de trrek, som ka
rakteriserer "fastlands-musikken". Dette 
sker bl.a. udfra en analyse af de konfron
tationer, der opstär mellem den fastboen
de befolkning og feriegresterne og de 
hermed forbundne socialiseringsmeka
nismer. 
Den musikalske karakteristik sker ved 
henvisning til musikeksempler, som bo
gen er rigeligt forsynet med. En svaghed 
ved disse nodeeksempler er dog, at de ikke 
giver et tilstrrekkeligt billede af den musik 
de reprresenterer, og henvisningerne til 
musikeksemplerne sker tillige uden med
delelse af tilstrrekkelige informationer til 
forstäelse af deres relevans. Nodeeksemp
lerne er spredt mere eller mindre tilfrel
digt i bogen, og deres betydning forstär 
man f0rst, hvis man inddrager lydmateria
let fra de af Skjelborg pä mrerket SeanFolk 
udsendte grarnmofonplader - i f0rste rrek
ke pladen "Folk og musik pä Anholt/I", 
SeanFolk FSLD I, som isrer er prreget af 
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harmonikaspilleren Erik Svensson, der til
lige kan betegnes som en central figur i 
bogen. 
Age Skjelborgs metode bygger på medle
ven i det lokale samfund over længere 
tidsperioder med det formål at trænge 
mest muligt ned i det lokale miljø for at 
opnå en dybtgående forståelse af musik
kens art og funktion i samfundet. Denne 
metodik har afgjort en væsentlig styrke 
overfor det ofte kortere feltarbejde, efter
fulgt af analyse "ved skrivebordet". 
Bogens styrke ligger primært i det meto
demæssige og har nok i højere grad værdi 
som et indlæg i diskussionen om folke
musikforskningens arbejdsvilkår end som 
en fremlæggelse af konkrete resultater. 

Sammenfattende må man sige, at Age 
Skjelborg med nærværende bog - dens 
uklarheder og mangler til trods - har ydet 
et særdeles vægtigt bidrag til dansk folke
musikforskning. Man må - i overensstem
melse med, hvad forfatteren selv giver ud
tryk for i et af de indledende afsnit - hå
be, at forskningen vil gå ind i en periode 
med et forøget samarbejde mellem de in
teresserede parter - både fra den etnolo
gisk-folkloristiske sektor og den musik
videnskabelige sektor. Kun derved kan 
der opbygges et virkeligt forskningsmiljø 
indenfor dette område, som må anses for 
en væsentlig del af vor kulturarv, hvilket 
videre kredse tilsyneladende er ved at få 
øjnene op for. 

Henning Urup 

H. Griiner Nielsen: Folkelig Vals (= Danmarks Folkeminder Nr. 22, København 1920). 
Fotografisk optryk, København 1976. 83 pp. med nodebiIag. 

Med den store interesse for folkedans og 
i de senere år tillige for baggrunden for 
den musikalske folkekultur må nyudga
ven af Griiner Nielsen's Folkelig Vals 311-

ses for velbegrundet. Denne bog, som 
sammen med Griiner Nielsen's anden af
handling om folkelige danseformer Vore 
ældste Folkedanse, Langdans og Polsk
dans, der udkom 1917 som nr. 16 i skrift
rækken Danmarks Folkeminder, tilhører 
pionerlitteraturen indenfor danseforsk
ning i de nordiske lande, og begge bøger 
bærer da også præg af at være skrevet i en 
periode, hvor en egentlig danseforskning 
næppe var etableret, og musiketnologien 
var på sit tidlige stade. 
Af disse værker har vel især Folkelig Vals 
fortsat værdi for interesserede i danske 

almuedanse, idet bogen fremlægger en 
væsentlig del af det foreliggende primær
materiale omkring især pardanseformerne 
fra Fanø, som hidrører fra indsamlinger 
ved "Foreningen til Folkedansens Frem
me" og Griiner Nielsen selv. 
Griiner Nielsen medtager en række af de 
foreliggende danseoptegne1ser, og bogen 
er udstyret med et melodibilag med 112 
melodier, hvoraf de 96 er dansemelodier 
fra Fanø. Sammenholdes Griiner Nielsens 
melodiformer med det melodirepertoire, 
der kendes fra den stadigvæk levende tra
dition på Fanø - særlig knyttet til Søn
derho-spillemanden Fritz Brinch, som er 
sønnesøn af Griiner Nielsens hovedrned
deler Peder Brinch - er der imidlertid 
mange afvigelser fraFolkelig Vals' melodi-
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harmonikaspilleren Erik Svensson, der til
lige kan betegnes som en eentral figur i 
bogen. 
Age Skjelborgs metode bygger pa medle
yen i det lokale samfund over Irengere 
tidsperioder med det formäl at trrenge 
mest muligt ned i det lokale milj0 for at 
opna en dybtgaende forstaelse af musik
kens art og funktion i samfundet. Denne 
metodik har afgjort en vresentlig styrke 
overfor det ofte kortere feltarbejde, efter
fulgt af analyse "ved skrivebordet". 
Bogens styrke ligger primrert i det meto
demressige og har nok i h0jere grad vrerdi 
som et indlreg i diskussionen om folke
musikforskningens arbejdsvilkär end som 
en fremlreggelse af konkrete resultater. 

Sammenfattende ma man sige, at Age 
Skjelborg med nrervrerende bog - dens 
uklarheder og mangler til trods - har ydet 
et srerdeles vregtigt bidrag til dansk folke
musikforskning. Man ma - i overensstem
meIse med, hvad forfatteren selv giver ud
tryk for i et af de indledende afsnit - ha
be, at forskningen vil ga ind i en periode 
med et for0get samarbejde mellem de in
teresserede parter - bäde fra den etnolo
gisk-folkloristiske sektor og den musik
videnskabelige sektor. Kun derved kan 
der opbygges et virkeligt forskningsmilj0 
indenfor dette omrade, som mä anses for 
en vresentlig deI af vor kulturarv, hvilket 
videre kredse tilsyneladende er ved at fä 
0jnene op for. 

Henning Urup 

H. Griiner Nielsen: Folkelig Vals (= Danmarks Folkeminder Nr. 22, K@benhavn 1920). 
Fotografisk optryk, K@benhavn 1976. 83 pp. med nodebiIag. 

Med den store interesse for folkedans og 
i de senere ar tillige for baggrunden for 
den musikalske folkekultur mä nyudga
yen af Grüner Nielsen's Folkelig Vals 311-

ses for velbegrundet. Denne bog, som 
sammen med Grüner Nielsen's anden af
handling om folkelige danseformer Vore 
celdste Folkedanse, Langdans og Polsk
dans, der udkom 1917 som nr. 16 i skrift
rrekken Danmarks Folkeminder, tilh0rer 
pionerlitteraturen indenfor danseforsk
ning i de nordiske lande, og begge b0ger 
brerer da ogsä prreg af at vrere skrevet i en 
periode, hvor en egentlig danseforskning 
nreppe var etableret, og musiketnologien 
var pä sit tidlige stade. 
Af disse vrerker har vel isrer Folkelig Vals 
fortsat vrerdi for interesserede i danske 

almuedanse, idet bogen frernlregger en 
vresentlig deI af det foreliggende primrer
materiale omkring isrer pardanseformerne 
fra Fan0, som hidf0rer fra indsamlinger 
ved "Foreningen til Folkedansens Frem
me" og Grüner Nielsen selv. 
Grüner Nielsen medtager en rrekke af de 
foreliggende danseoptegne1ser, og bogen 
er udstyret med et melodibilag med 112 
melodier, hvoraf de 96 er dansemelodier 
fra Fan0. Sammenholdes Grüner Nielsens 
melodiformer med det melodirepertoire, 
der kendes fra den stadigvrek levende tra
dition pa Fan0 - srerlig knyttet til S0n
derho-spillemanden Fritz Brineh, som er 
S0nnes0n af Grüner Nielsens hovedmed
deler Peder Brineh - er der imidlertid 
mange afvigelser fraFolkelig Vals' melodi-


