
Otterup Folkedansere i en kvadrille ved en fest i Bogense 1935. Herren med den
 høje hat genkendes som Jens Andersen, maskinfabrikken på Klintebjergvej. 

Otterup Folkedansere 75 år

Siden den 15. oktober 1935 har Otterup 
Folkedansere virket for at udbrede 
kendskabet til gamle danse. "Enhver 
uberygtet mand eller kvinde" kan optages i 
foreningen, fortæller de første vedtægter fra 
1935. Gamle ædle danse skal danses af 
ædle mænd og kvinder. Sådan er det stadig, 
men i dag er der ingen bestemmelser om 
"uberygtede" mænd og kvinder. Alle med 
interesse for gamle danse og dragter, 
spillemandsmusik mv. kan danse folkedans. 
Det er rendyrket nordfynsk kulturhistorie, 
Otterup Folkedansere nu gennem 75 år har 
stået for. 

Otterup-Kvartetten, 1936, bestående af Jørgen 
Madsen, Laurits Møller, H. Chr. Hovendal og Th. 
Knudsen. 

Lige fra starten var folkedanserne aktive på 
flere fronter. Hele tiden fandt man på noget 
nyt ved at gå tilbage i det gamle. 
Gammeldags kartegilde f.eks.

I sommeren 1936 var ca. 100 fynske 
folkedansere samlet til fest på Otterup Hotel. 
Musikken leverede Otterup-Kvartetten, og 
begivenheden blev selvfølgelig transmitteret i 
Statsradiofonien.  

I 1937 lagde man ud med opvisning på 
Otterup Hotel "Dansen gennem 100 år" i 
originale dragter, bondedragter, krinoliner, 
tournurer m.fl. Scenen var formet som et 
nordfynsk landskab med en møllegård i 
forgrunden, og den gamle møller fortalte på 
vers dansens historie for børnebørns-
børnene. De ældre i Otterup og omegn var 
særligt indbudte og havde gratis adgang og 
dertil kaffe. Hele arrangementet vakte stor 
jubel.

Alle disse aktiviteter kostede penge. Derfor 
besluttede man allerede i 1935 at holde et 
ande- og grisespil. Bestyrelsen var selv ude 
hos gdr. Martin Mortensen og udtage en gris 
til foreningens første spil. Omregnet til vore 
dages penge gav spillet et overskud til 
folkedansen på ca. 10.000 kr., så det blev til 
mange ande-, gåse- og grisespil i årenes løb. 



Annonce fra 1941. 

Fra nyere tid huskes arrangementet på 
Hofmansgave i juni 2000, hvor 10 busser 
med amerikanere ankom for at fejre, det var 
150 år siden, mormonerne var kommet til 
Danmark. Mange havde forfædre på Nordfyn, 
så her var man tilbage ved slægtens rod. 
Otterup Folkedansere mødte op i de smukke 
dragter og hjalp til ved arrangementet og 
dansede nogle danse. Musikken var der jo. 
Folkedanserne gjorde stor lykke og blev 
fotograferet i en uendelighed. Billederne fra 
dagen sidder nu i 100-vis af amerikanske 
fotoalbum. Bedre ambassadører for Danmark 
end folkedanserne kan man vist ikke finde. 
Stor tak og stort til lykke med de 75 år!

Margit Egdal 

Den amerikanske avis Deseret News bragte dette 
billede af folkedanserne, der byder velkommen til 
Hofmansgave i juni 2000. 

Fotos fra Hofmansgave i juni 2000 er taget af 
Kaaren Linton, Utah.

Artiklen er skrevet af Margit Egdal til 
"lokaljournalen" og bragt i samme

13. oktober 2010.


