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Ude i Østersøen syd for Sverige og nord for Polen, finder man den lille 
danske klippeø, Bornholm. På øen, som er kendt for sin smukke og 
særprægede natur og for sine gæstfri indbyggere, bor 42.558 mennesker 
på et areal på i alt 588,5 km2. Mange kender til de smukke 
bornholmerure, de bornholmske glaspusterier og til øens lækre ler- og 
stentøjshåndværk. Kulinarisk set er Bornholm elsket for sine mange små 
røgerier hvor man ryger sild, som spises på smørrebrød med rå 
æggeblomme og purløg med en god snaps til. Men det er nok de færreste 
som også ved at Bornholm har en mangfoldig, spændende og levende 
folkemusiktradition.

Den danske trio Habbadám afspejler på fornemmeste vis den 
Bornholmske musiktradition, en tradition som har stærke rødder i 
skandinavisk, baltisk og keltisk musik. Trioens grundlægger, violinist og 
sangerinde Ditte Fromseier Mortensen er vokset op på Bornholm, og har 
studeret klassisk musik og folkemusik i såvel Danmark som i Irland, 
sopransaxofonist Hanna Wiskari, er svensk, og guitaristen Sigurd 
Hockings er vokset op med en dansk mor, og en engelsk far som er 
folkesanger.

Ditte Fromseier Mortensen startede med at spille violin allerede som 4-
årig, og siden har hun uddannet sig indenfor såvel den klassiske musik 
som folkemusikken. Hun har en kandidatgrad fra Det fynske musik 
konservatorium (Engelsk: Carl Nielsen Academy of Music Odense), og 
har desuden en Master of Arts i traditionel irsk musik på The Irish World 
Music Centre i Limerick, det som nu hedder ’Irish World Academy of 
Music & Dance’.

Hanna Wiskari er uddannet sopransaxofonist på bl.a. Göteborg 
Musikhögskola og i Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, og Sigurd 
Hocking er uddannet på Folkhögskolan i Bolnäss i Sverige, samt ikke 
mindst på Det Fynske Musik Konservatorium, hvor han var den første 
folkemusikguitarist nogensinde.

Tilsammen udgør de tre unge musikere trioen Habbadám. Navnet 
Habbadám er en folkelig omskrivning af  navnet ”Habro Dam”, som er en 
lille dam beliggende på Olsker-egnen på Bornholm, og musikken er smuk 



og melankolsk, såvel som rytmisk og med et godt swing. Sangene er 
traditionelle og har titler som ’Kockijn aa Trina Arrist’ og ’Vaggeviza’. 
De handler  om evig gyldige emner, og synges på en dialekt som også 
folk fra det danske hovedland kan have svært ved at forstå. Habbadam er 
med deres sanselige samspil de tre solister imellem, et af de stærkeste 
kort på den danske folkemusikscene.

Musikken fra Bornholm

Habbadáms repertoire består af traditionel Bornholmsk musik og sange, 
krydret med egne kompositioner og udvalgte melodier, som Hanna 
Wiskari har med fra Sverige. Men langt hovedparten stammer fra en skat 
på omkring 20 bornholmske nodebøger som Ditte Fromseier har fundet 
frem på forskellige museer og samlinger. Mange af dem havde ligget 
urørt i mange år, og det var først da Ditte gik i gang med at spille sig 
igennem det omfattende materiale, at hun opdagede hvor speciel 
musikken i virkeligheden var. 

”Musikken kom til at betyde noget ganske særligt for mig, jeg havde  
allerede et nært samarbejde med Sigurd Hockings og han foreslog at vi  
prøvede at spille med Hanna som han havde spillet med tidligere. Vi  
mødtes en smuk efterårsdag i København for at prøve at spille sammen,  
og det klikkede bare med det samme. Så var Habbadám i gang.” 

I efteråret 2004 starter Habbadám som trio, de indspiller en demo og 
begynder at spille koncerter i Danmark og i udlandet. I december 2007 
udgiver de deres første fulde album ”Bornholmsk Folkemusik”, et album 
som de i marts 2008 modtager en Danish Music Award for, som ”Årets 
Danske Debut Album”. I løbet af de næste år spiller trioen i Danmark, 
Tyskland, Sverige, Finland, Italien, Skotland og New Zealand.

I 2009 starter Habbadam optagelserne til deres andet album, og også 
denne gang er udgangspunktet den traditionelle bornholmske folkemusik, 
en tradition som bandet stort set er ene om at repræsentere internationalt. 

”Det er utroligt spændende og man kan mærke at orkesteret og vores  
sammenspil har udviklet sig siden vi startede, der er kommet nogle andre  
facetter med i vores spil.”, fortæller en glad Ditte Fromseier og fortsætter: 
”Musikken vi har fundet er primært dansemusik og har været brugt ved  
fester og lignende igennem tiden. Idag er der ikke så mange der spiller  
musikken, men der findes dog bornholms spillemandslaug, der bruger  
musikken og dansene ved deres foreningsaftener. Vi arbejder meget  
sammen i gruppen med melodierne og forsøger at lade arrangementerne  



spille sig frem i stedet for at gøre dem meget planlagte og indstuderede.  
Vi har også valgt at medtage flere sange end på den første plade. Hele  
den bornholmske sangtradition er i øvrigt et helt kapitel for sig. Der  
findes en utroligt rig samling af dialekt-sange. Det er sange om 
kærlighed, humoristiske sange og vuggeviser.”

Ud i verden med musikken, sangene og historierne

Som mange andre danske folkemmusikorkestre har bandet måtte 
konstatere, at den danske folkemusikscene består af relativt få 
spillesteder, og at de der er, har svært ved at trække publikum til den mere 
arrangerede og koncertprægede del af folkemusikken. Det er som om at 
folkemusik i Danmark i høj grad er noget man opsøger hvis man kan 
deltage aktivt. Musikken skal helst være god at synge med på, drikke øl 
til, danse til eller lignende. Natuligvis kan danske bands også spille 
deciderede ‘lyttekoncerter’, men hvis man som musiker skal have nok af 
den slags koncerter til, at man kan leve af det, må man supplere med 
turner i udlandet, og det gælder også Habbadám. Ditte Fromseier 
Mortensen:

“Vi er blevet fantastisk godt modtaget i hele verden. Det er vores erfaring  
at folk kan relatere til musikken og bliver draget ind i vores univers alle  
steder vi kommer frem. Lige fra Sicilien, det skotske højland og til New  
Zeeland. Vi elsker at spille sammen og vi arbejder på at bevæge os mere  
og mere ind på markedet så vi kan komme ud og spille flere koncerter. Vi  
har haft nogle kæmpe oplevelser ved at spille i små folk clubs og på store  
festivaler og det er det vigtigste for os at blive ved med det.”

Jo, Habbadám fortsætter deres færd ud i den store verden, så får du 
chancen for at opleve dem på det lokale spillested eller festival, så inviter 
venner og bekendte med. Så er der lagt op til en unik musikalsk oplevelse 
sammen med historierne og sangene om Blomstersmeden Lars Ibsen, som 
syede siderne i sin store nodesamling sammen med violinstrenge, om 
visesangeren Per Ost hed sådan fordi hans mor engang havde stjålet en 
ost, og om manden der aldrig skulle have gifttet sig med kællingingen, 
bare fordi hun havde penge.  

Relevante links:

- Habbadám: www.myspace.com/habbadam
- Danish Roots: www.danishroots.eu
- Bornholm: www.bornholm.dk
- Folkemusikkens Fælles Sekretariat: www.folkemusik.dk

http://www.folkemusik.dk/
http://www.bornholm.dk/
http://www.danishroots.eu/
http://www.myspace.com/habbadam

