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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Thy bal. 
 

 

Karl Skårup  

&  

Kristian Bugge 
 
 

Karl Skårup repræsenterer den traditionelle Thymusik, men på sin helt egen 

måde. Enhver garvet spillemand kan nok spille de dejlige Thy melodier, men 
ikke med den sjæl som Karl Skårup spiller dem. 

Karl udtaler om Kristian: 

"Kristian er en af de rigtige spillemænd. Det er ikke nemt at forklare, hvad dét 
er. Det er mange gange sådan, at de, der har lært at spille efter noder, ikke har 

dét i sig. Det er ikke, at de ikke er gode spillemænd, men de er det på en an-

den måde. Det er ikke så pokkers nemt at forklare, hvad den anden måde er. 

Musikken er mere frigjort på alle måder, når man ikke bruger noder. Man er 
bundet af noderne”. fortæller Karl. 

 

En forrygende balaften er i vente  

lørdag den 6. oktober kl. 19:30 

Entre for medlemmer 65,- 
 

 
Karl Skaarup: 83 år.  
Startede med at spille ude som 4-årig. 
Kristian Bugge: 28 år.  
Startede med at spille som 12-årig.  
"Vi er unge begge to." (Karl Skaarup).  
 
 

 

Der vil være den fornødne danseinstruktion….. 
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Mandagsdans. 
 

 

 

 

 

 

 
Så talstærkt kan vi nok ikke forvente at orkestret stiller op til mandags-

dans, men mindre kan jo også gøre det. 

Vi hilser Troels og Mette velkommen ”hjem” til Aalborg, og håber De 

igen får overskud til at deltage i Laugets arrangementer. 

Alle bydes velkommen til en ny sæson 
 

Vi starter mandag den 10. september kl. 19:30  

www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk/  
 

Hvis du ikke har været forbi hjemmesiden for nylig, er det 

helt sikkert et besøg vær.  

Webmaster Ole Larsen arbejder til stadighed på at udvikle 

siden til Laugets bedste. Det sidste nye er en stor billedserie 

fra forskellige af laugets arrangementer. 
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Spillemandsfestival 2007 
 

Lørdag d. 14. april havde Aal-

borg- Danse- og Spillemandslaug 

for en sjælden gangs skyld besøg 

af hele 2 kontrabasser. De mødte 

op sammen med masser af mere 

almindelige gæster som violiner, 

harmonikaer, men også andre sjældenheder som nückelharper sågar et 

”strengebrædt”, der vistnok betegnede sig ”citra”. Sammen med deres 

godt 30 spillemænd og –piger var de 

kommet fra nord og syd og endda fra 

”hinsidan” for at deltage i den årlige 

spillemandsfestival og skabe en for-

rygende stemning på Trekanten. 
 

 Den venlige (men bestemte når det 

kom til pengesager) modtagelses-

kommité solgte på trods af det gode 

vejr så mange billetter at kaffebordet 

talte godt 100 deltagere. 

 

Søren og Klavs bød velkommen og 

jog straks efter både spillemænd og 

dansere udenfor igen, for at vi  

kunne lave samlet indmarch. 

  

 

Ove Andersen havde i løbet af 

eftermiddagen øvet med spille-

mændene, og sørget for at også 

humøret var i topform. 
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Også under 

ind-marchen 

var Ove fore-

gangs-mand 

(enhver or-

dentlig mor 

ville være be-

kymret for 

hans helbred i 

det lumske 

april-vejr). 

 

Efter indmarchen viste den samlede spillegruppe hvad de havde lært i 

løbet af efter-

middagen for 

et interesseret 

publikum. 

Resten af af-

tenen spillede 

de enkelte 

grupper op til 

dans (for til 

sidst at spille 

sammen 

igen): 

 Laugest eget orkester med med bl.a. et Fanø-sæt, som de trods be-

kymrede miner klarede rigtig godt. 

 Fladstrandspillemændene 

fra Frederikshavn 

 Näckrosen fra Århus 

 Ingela, Håkon og Lissy fra 

Gøteborg 

 ”Furspillemændene” fra 

Århus 
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Laugets eget orkester med lidt forstærkning 

 

I cafeen var der ”ungdomklub” 

 

Svend og Ove 

danser ”Pedersen” 

fra Læsø 

 

 

 Under kaffepausen fortalte Ove om et andet arrangement, hvor der 

ikke var noget krav om at møde med godt humør, men hvis man gik 

derfra uden, ja så kunne man få pengene tilbage. 

En tilsvarende garanti kunne roligt udstedes til Spillemandsfestivalen 

uden den store økonomiske risiko! En dag der gjorde rigtig glad! 
 

                                                                Som oplevet af Ole Larsen  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Formandens beretning sæsonen 2006 / 2007  
 

 Sæsonen generelt: 

Når jeg tænker tilbage på sæsonen 2006 / 2007, er min første tanke ”aflysninger” da 

vi både har måttet aflyse Svenske bal og kursus, en mandags danseaften, samt febru-

arballet med Trio Tinus, men trods det syntes jeg at vi kan være tilfredse med vores 

forening og dens formåen. Vi har afviklet mandagsdans 11 gange med Laugets eget 

orkester. Vi har i samarbejde med Trekanten afholdt 2 flotte baller. Vi har afholdt en 

rigtig flot og stor Spillemandsfestival.  

Lauget medlemmer har været gode til at støtte op om det meste af vores virke.    

Den siddende bestyrelse har arbejdet rigtig godt sammen, og alle har taget sin del af 

arbejdet. 
Arbejdsgruppen omkring Spillemandsfestivalen fik skabt en festival med et nyt 

spændende islæt med en svensk gruppe. Søren har igen skabe kontakt til de virkelig 

gode orkestre vi har haft til bal aftnerne, i samarbejde med Trekanten. 
 

 Spillemandsfestival den 22. april 2006: 
Ja denne forrygende fest startede vi fredag aften på Tornhøjskolen, hvor vi fik sagt 

velkommen til det svenske orkester Lommebôs. En god aften med lidt svensk og 

dansk musik og med kaffe, hjemmebag og en enkelt lille skarp. 
 

 Lørdagens festival startede kl. 12.30 hvor Ove Andersen og 33 musikere startede 

indøvning af nogle smukke melodier. Kl. 17.30 indtog danserne også huset, hvoref-

ter der var indmarch og et smukt storspil hvor vi kunne nyde frugten af eftermidda-
gens anstrengelser. Aftenen bød på god musik fra alle de veloplagte musikere. 

Alt i alt en meget vellykket spillemandsfestival. 

113 til kaffebord. RIGTIG FLOT 

 

 Mandagsdans: 

Årets mandagsdans har som vanligt (fristes man til at sige) været præget af hygge, 

humor og mange glade mennesker som alle har gjort deres til nogle hyggelige aftner. 

Tak for indsatsen og jeres altid gode humør. 

Musikerne har været spændt hårdt for, da Troels og Mette for en stund har måttet til 

udlandet for at arbejde. Jeg syntes bestemt de har vokset med opgaven, og har kun-

net være deres indsats bekendt. Rigtig godt gået og stor tak til dem. 

   

Andre arrangementer: 

Lørdag den 25. november 2006, var vi desværre i den situation at musikken meldte 

afbud til svenske bal, så efter et forsøg på at skaffe et andet orkester til at spille om 

aftenen, hvilket ikke lykkedes, valgte vi modstræbende at aflyse arrangementet. 

DGI kursus de 17. marts 2007 med Lene, Karsten og Gertrud, en god eftermiddag 

med nogle spændende danse, og som altid nogle veloplagte instruktører. 16 dansere. 

Ja her var der også lidt ledig gulvplads.  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
         

Balaftner i samarbejde med Trekanten: 

Indledningsvis vil jeg sige en stor tak til Trekanten for et godt samarbejde, og for at 

De vil være med til at støtte op om folkemusikken i Danmark. For uden Deres støtte 

var det ikke muligt at få så fantastiske orkestre til byen. 
 

 September bal med ”Jydsk på Næsen” lørdag den 30. september 2006. Et brag af 

et bal trods det ringe fremmøde af, 37 dansere. Det er mig en kæmpe gåde hvorfor 

der ikke komme flere til sådan en aften. Hvis det er fordi man er nervøs for ikke at 

kunne dansene da der ingen danseinstruktør er sat på, så kan musikken da nydes, 

man får da ikke billigere koncert til et af Danmarks bedste folkemusikorkestre.  
 

 Nytårsbal med ”Stafivia” lørdag den 20. januar 2007. Tre unge piger der kan holde 

danserne på gulvet hele aftnen.  
Igen en aften hvor vejrguderne var lidt hårde ved os.  40 dansere  
 

 Februar bal med gruppen ”Trio Tinus” lørdag den 24. februar 2007. Ja her måtte vi 

bøje os for vejrguderne og aflyse. Vi håber på at kunne lokke dem til Aalborg en 

anden gang. 
 

 Fremtiden: 

Det der for øjeblikket arbejdes hårdt på, er den kommende spillemandsfestival. Her 

bliver igen budt på en række spændende orkestre, vi har fået tilsagn fra to Århusi-

ansk grupper ”Näckrosen” & En gruppe som spiller Fur musik. Lissy fra Göteborg 

kommer sammen med et par medmusikanter, samt ikke mindst Fladstrand spille-

mændene fra Frederikshavn, og Laugets eget orkester. Troels har i år desværre ikke 
overskud til at samle ”sine venner”, men vi håber da meget at se dem til festivalen 

selv om de ikke deltager som orkester. Ellers bliver det en spillemandsfestival som 

vi kender den, med rigtig meget godt lytte og dansemusik. 

Den kommende sæson bliver som vi kender det, med dans mandage i ulige uger, 

hvor vi forhåbentlig kan fortsætte de gode takter med så mange dansere og musike-

re. 

Til vores lørdagsballer, har jeg et stort håb og ønske om at mange, mange flere dan-

sere vil møde op, og få disse fantastiske oplevelser.  

Så til afslutning vil jeg bare sig en stor tak til alle Laugets medlemmer og byde vel-

kommen til en ny og spændende sæson.  

 

 Klavs Munklinde Hansen 
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Referat af generalforsamling i Aalborg Danse- og Spillemandslaug d.22.03.07. 

 

 17 medlemmer var mødt. 
 

Valg af dirigent og referent. Søren Larsen valgt som dirigent. Betty Bøttger valgt 

som referent. 

  

Formandens beretning. Godkendt. Foreligger som bilag. 

  

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Godkendt. Der er et lille under-

skud, men i betragtning af kassebeholdningens størrelse er det fuldt ud acceptabelt. 

  

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulrich Clausen og Ole Larsen genvalgt til bestyrel-

sen. Grethe Wagner og Inger Pedersen valgt som suppleanter. Som revisorer vælges 

Hanne Færch og Birgit Davids. 
  

Fastsættelse af kontingent. Uændret. 

  

Indkomne forslag. Intet. 

  

Ideer til næste års arbejde. Forslag om at Karl Skårup er på plakaten til september 

ballet. Forslag om at ændre ballernes rytme således, at der arrangeres 2 baller om 

efteråret og 1 bal plus spillemandsfestival om foråret. Forslag om at der til vores 

baller annonceres, at vi har danseinstruktør med. Forslag om at musikken kan kom-

me på kurser. Det er en god idé, at der bruges penge på at forbedre musikken. Debat 

om hvorvidt det skal være interne eller eksterne kurser. Bred snak om spillemands-
festivalen, og om der i 2007 er for meget af den ene eller den anden slags musik. Det 

centrale må siges at være, at de deltagende grupper varierer fra år til år, afhængig af 

lyst og muligheder. Med hensyn til danse kurser; skal der planlægges noget til efter-

året – hvad er der stemning for, eller er mæthedsgraden nået? Der blev stillet følgen-

de spørgsmål; kan vi til næste års festival huse deltagere fra både Ribe og Sverige? 

Er det for stort et arbejde for arrangørerne? 

  

Eventuelt. Der blev reklameret for mange og meget forskellige arrangementer. Klavs 

fremlagde den nye skriftlige aftale fra Ingelise, Trekanten.  

  



September 2007 
 

Mandag den 3.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 10.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 17.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 24.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester.  

 

Oktober 2007 
 

Mandag den 1.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Lørdag den 6.  kl. 19.30 - 23.30                  Entre inkl. kaffe og kage: 

Balaften med ”Karl Skaarup & Kristian Bugge”  65,- / 85,-  
 

Mandag  den 8.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 15.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 22.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag den 29.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

November 2007 
 

Mandag  den 5.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 12.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 19.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag den 26.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 
 
 
 

Januar 2008 
 

Lørdag den 19. kl. 19.30 - 23.30 Nytårsbal med   

 
 

Entre på mandags danseaftener er 20,- (ikke medlemmer 30,-) Inkl. kaffe og kage  

Arrangementskalender  


