MASKINERI

HOPSA 101

Traditionsmusik lader ikke mennesker eller tid stå i vejen for at leve videre. Den er et tidløst maskineri der lever sit
helt eget liv, og det er vi glade for. Det er nemlig over 100 år gamle midtjyske nodebøger og optagelser, som har
leveret musikken til Maskineri. Selve melodierne og sangene er sikkert et par århundreder ældre endnu. Musikken
er, uanset tid og sted, fantastisk, udtryksfuld og fuld af gode historier. Vi er begge fra Midtjylland, og har derfor
glædet os ekstra meget til at præsentere denne plade for jer. Må den give et smil på læben hvor end den spilles!
- Maja & Søren, maj 2020
Track-liste:
1. Valts & Varm Ka é, Tak! (2;39)
2. Tre-To-Fire (3;00)
3. Ridder Brynnings Vise (4;04)
4. Masurka & Skovsø Polka (3;45)
5. Skob Konter 3;306. Trekanter (4;38)
7. Vorherre på afveje (3;15)
8. Det regner stadig (igen!) (3;22)
9. Hopsa 83 & 14 (3;45)
10. En pige vandred udi en have (4;15)
11. Lærer Franks Gaasejagt (2;56)
12. Polka 168 (3;08)
13. Hopsa 101 (3;00)

1. Valts & Varm Ka é, Tak! (Trad/Jacobsen)
To valse - den første er Valts nr. 61 fra Jens Jørgen Hansens nodebog, den anden skrev Maja som en bøn til
alverdens baristaer, fordi ka fe altid bør serveres varm!
2. Tre-To-Fire (Trad)
En trekant, en totur og en ﬁrtur - et sæt af tre fede riiler: Trekant nr. 10 og 4tur nr. 7 fra Jens Jørgen Hansens
nodebog og Totur nr. 185 e ter A.P. Berggreens nodesamling.
3. Ridder Brynnings Vise (Trad)
Denne vise er sammensat af lere versioner, bl.a. e ter Abelone Johanne Kristensdatter, Gjellerup Kirkeby (f. 1791 d.?), mildt omskrevet af Maja. Den er oprindeligt en skillingsvise fra sidste halvdel af 1700-tallet på omkring 107
vers. For alles skyld har vi udvalgt 7.

Maskineri - HOPSA 101
GO’ Danish Folk Music GO0820
www.maskineri.nu

MASKINERI

HOPSA 101

4. Masurka 147 & Skovsø Polka (Trad)
To melodier fra Anders Tops nodebog: En ﬁn lille mazurka og en ﬁn lille polka arrangeret til fest og ravage.
5. Skob Konter (Trad)
Et ægte midtjysk hit af en kvadrilledans - denne version er nr. 54 i Anders Tops nodebog.
6. Trekanter (Trad)
Tre trekanter e ter Anders Top: Første og sidste er hhv. nr. 221 og 15 fra “Den store bog”, hvoraf den sidste også er i
Lærer Franks repertoire. I midten er det Trekant nr. 23 fra den bog, vi kalder “Anders’ Lille Hit-bog”.
7. Vorherre på afveje (Jacobsen/Trad)
Fire korte, traditionelle sange: 1. “Gud fri os fra røde myre”; en folkelig bøn e. Chresten Sørensen-Thomaskjær,
Virklund, med melodi af Maja. 2. “Bispens Datter af Engeland” e. Andreas Knudsen, Nørup. 3. “Ræven han bor” e.
Johannes Vedel, Høve. 4. “Hingel Vrengel” e. Ane Nielsen Post, Gjessø.
8. Det regner stadig (igen!) (Jacobsen)
En polka Maja skrev på en typisk regnfuld novemberdag hjemme i Jylland, som illustrerer alle de mange
afskygninger af regn, Jylland kan diske op med.
9. Hopsa 83 & 14 (Trad)
To hopsaer e ter Anders Tops nodebog i en ret fræk udgave!
10. En pige vandred udi en have (Trad)
Første gang Maja hørte denne historie var i en smuk version med det irske band Dervish. Der ﬁndes nogle få
danske versioner, og denne er en ægte perle. Vi har lært den fra en optagelse fra 1929 med den fabelagtige sanger
Laust Frandsen fra Arnborg (1851-1947).
11. Lærer Franks Gaasejagt (Trad)
Vi spiller denne version af “Gaasepigens Vals” i form e. Lærer Frank. Den er vist nok oprindeligt skrevet af C. Møller,
som var musikdirektør i Århus, men ﬁndes i mange forskellige versioner.
12. Polka 168 (Trad)
Endnu et hit - Polka nr. 168 fra Anders Tops nodebog.
13. Hopsa 101 (Trad)
Hopsa nr. 101 er fra Anders Tops nodebog, og er nærmest et grundkursus i hopsaens utallige udtryk.
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Nodebøger
Jens Jørgen Hansens nodebog I + II: Fra Paarup Mark og Engesvang Ski tespor, dateret 1909.
Anders Tops nodebog/”Den Store Bog”: Nedskrevet af Kristen Jensen og Anders “Top” Andersen i Kragelund og
Bording, dateret 1892-1897, udgivet på Forlaget Kjær i 2019. Originalerne af disse tre nodebøger ligger på
Engesvang lokalhistoriske arkiv.
“Anders’ Lille Hit-bog” er ikke udgivet. Originalen er på Silkeborg lokalhistoriske arkiv.
Der ﬁndes lere nodebøger e ter Anders Top end de to vi har nævnt her.
Tak!
Klaus Pindstrup for at have fodret Maja med musik fra Silkeborg-egnen og fortalt om den sagnomspundne Anders
Tops nodebog. Ian Carr for at inspirere Søren til kreativ anvendelse af guitaren. Kollegaer, venner og familie for
opbakning og opmuntring. Alle jer, der støttede vores crowdfunding!
Maja Kjær Jacobsen:
Violin, sang, guitar.
Søren Vinther Røgen:
Guitar, mandolin.
Musikken på denne udgivelse er arrangeret af Maskineri.
Produceret af Maskineri og GO' Danish Folk Music © 2020
Indspilning og mix: Samuel Lundh
Master: Martin von Schmalensee
Cover design: Maja Kjær Jacobsen
Lyrics and comments for all tracks are available in English on our website. www.maskineri.nu
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