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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Formand:   
Jakob Frandsen 

Tlf. 98 15 33 44 / 20 75 33 34 

E-mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 23 31 63 15 

E-mail: hc2012@live.dk 

Næstformand, 
Freddy Wagner 

Tlf.: 98 18 53 45 

E-mail: freddy.wagner@mail.dk 

Sekretær:  
Betty Bøttger 

Tlf. 98 17 92 70 

E-mail: betty@egholm51.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng 

Tlf.: 25 48 17 78 

E-mail: hanneskagen@hotmail.dk 

Suppleant:  
Hanne Færch Jensen 

Tlf. 98 10 20 56 

E-mail: hannefaerch@stofanet.dk 

  

Suppleant: 
Palle Bidstrup 

Tlf.98 13 96 04  

E-mail: hpbidstrup@vip.cybercity.dk 

  

Hjemmesiden 

Kik forbi laugets hjemmeside, her er altid de sidste nye informationer.  

www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk. 
Har du noget som du syntes skal på hjemmesiden, så skriv til redaktøren. 

oleougiltlarsen@outlook.dk 

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk


 

3 

Nyt fra orkestret 
At være forspiller 
Jeg vil i det følgende fortælle lidt om livet i laugets orkester. Årets absolut største ændring 

har været at Ulrich ønskede at slutte som forspiller og programlægger. Efter 10 år på posten 

fandt han tiden moden til at overlade stafetten til andre. Det var dog ikke let at finde en af-

løser. Søren var den første der bød ind og han har nu i et par sæsoner været forspiller på det 

vi kalder program 2. Men hvad med program 1 og program 3? De fleste af os synes ikke vi 

havde forudsætningerne til at være forspiller. Man skal jo både kunne melodierne meget 

godt og så skal man ramme det rigtige dansetempo. Der har både Ulrich og Søren den for-

del, at de også er dansere og dermed rent kropsligt har en fornemmelse af det rigtige tempo. 
 

Det er endt med at Jens Romme (klarinet) og Jakob Frandsen har meldt sig, så Jakob er 

forspiller på P 1 og Jens på P 3, mens Søren fortsætter på P 2. Det er selvfølgelig ret udfor-

drende for os to nytiltrådte forspillere, så der går nok nogen tid inden vi er oppe på Ulrichs 

høje og sikre niveau.  
 

Her skal lyde et meget stor tak til Ulrich for hans indsats som forspiller igennem 10 år. 

Uden hans langsigtede og kvalitative indsats var orkestret ikke hvad det er i dag. Men også 

en tak til danserne og spillemænd for deres overbærenhed når de to nye forspillere ikke lige 

rammer tempoet i første forsøg. 
 

At se efter gode danseben 
Den fornemmeste opgave som forspiller og balmusiker i det hele taget er at forløse danse-

glæden hos deltagerne. Det kan være med betoninger i melodi og rytme, og det kan være 

med det rette tempo. Men hvad er så det rette tempo?  

Ja, et lille fif jeg har taget til mig er at se efter gode danseben. Det vil sige at finde og følge 

benene på et par som danser ubesværet og på en måde så det særligt karakteristiske ved 

netop den dans kommer frem. Når de først er fundet, skal man så bare holde det tempo der 

passer til parret, i hvert fald som det ser ud udefra.  

Nogen universal løsning er det nu ikke, for parrene er forskellige, og det er temperamenter-

ne også. Men det hjælper musikerne til at finde det gode tempo når de ser efter gode danse-

ben. Så tak for synet. 
 

Lidt personhistorier 
Det er en stor glæde at bandet gennem årene stadig har været i stand til at tiltrække nye spil-

lemænd. Efter at Ole Olesen af helbredsmæssige grunde stoppede, var vi i bekneb for en ny 

bassist. Det er blevet løst på fortrinlig vis med Finn på sin hjemmebyggede banjobas.  

Helle Bille på violin vil være væk i lang tid efter to blodpropper i hjernen, hvilket har ført 

til lammelser i venstre side. Det kræver en lang genoptræning før Helle igen har så meget 

førlighed i venstre arm at den også vil spille violin, men hun er ihærdig med træningen og 

stærkt motiveret for at komme tilbage i lauget. 

Birgitte på violin har sommerhus i Hune men bor det meste af året i den nordlige del af  

Sverige. Hun er vores fjernstuderende, for hun får alle nye noder og øver hvert et repertoire, 

så når hun lejlighedsvis er i Danmark dukker hun op og kan alle numrene.  

Fra ungdomsafdelingen vil jeg nævne, at Villads stadig bliver bedre på klarinet og at Asmus 

på violin er gledet fint ind i gruppen af strygere.  

Jakob Frandsen 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal med 

Kristine Heebøll & Jesper Vinther 

Lørdag den 21. januar 2017 

Kl. 19,00 - 23,00 

 

Heebøll&Vinther spiller en god blanding af nykomponeret dansemusik 

og traditionel dansemusik fra bl.a. Thy, Læsø og Vestjylland. 

Heebøll&Vinther har sammen udviklet og forfinet deres dansespil, i 

denne duo, siden 2001, men har også tidligere spillet sammen, bl.a. i 

det anderkendte danske band Phønix. 

Heebøll&Vinther er begge uddannede fra konservatoriets folkemusik-

linje og har desuden, fødderne solidt plantet i den danske folkemusik-

tradition, med et brændende hjerte og respekt for traditionen og stor 

glæde og lyst til videreudvikling. Der er garanti for en aften med kræs 

til øret og brændstof til benene!  
 

Entre inkl. Kaffe og kage Medlemmer 75,- Gæster 95,- 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
 

”Forårsfest”  
 

Fredag den 17. marts 2017  

kl. 19.30 - 23.30 

Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg øst. 
 

Et fælles arrangement imellem  

Aalborg Danse– og Spillemandslaug & Visens Venner 
 

Denne aften vil komme til at veksle imellem at få en sving om til musik af 

Laugets orkester, og til at nyde en skønsang fra en af Visens Venner, eller 

selv at få lov til at synge med. 

Der vil være den fornødne instruktion, så alle kan være med. 

Lidt om Aalborg Danse- og  

Spillemandslaug. 
 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

blev stiftet i 1990.  
 

Hvad kan vi tilbyde? 
 

Vi dyrke samvær omkring musik og 

dans, der fortrinsvis har rod i den 

danske folketradition. 
 

Vi fremmer samværet mellem genera-

tionerne, så levende folketraditioner 

kan føres videre. 
 

Vi er tro mod de gamle musik– og 

dansetraditioner, men samtidig er vi 

åben over for ny spillemandsmusik 

og nye danse. 
 

Vi samarbejde gerne med andre spil-

lemandsgrupper og foreninger. 

Lidt om Visens Venner i 

Aalborg. 
 

Visens Venner i Aalborg blev stiftet i 

1979  og vi er tilsluttet Visens Venner 

i Danmark. 
 

Hvad kan vi tilbyde? 
 

Bliv medlem af vores vennekreds.  
 

For 200,- om året, tilbyder vi 5 vise-

aftener om året med underholdning af 

Aalborgs egne solister.  
 

Viseaftenerne afholdes i ”Trekanten”, 

som regel den 2. tirsdag i januar, 

marts, maj, september og november 

måned kl. 19.00 
 

Der er altid garanti for god og        

varieret underholdning.  

Entre til denne aften, kun 50,- inkl. kaffe og kage 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Svenske Niels - En svensk spillemand i Nordjylland 
 

Niels Andersson var hans navn. Han var først og frem-

mest spillemand og komponist. Han spillede violin og han 

opnåede stor berømmelse i Nordjylland gennem sit spil og 

gennem sine kompositioner. Der er fortalt mange historier 

og myter om hans liv og hans spil. I nogle tilfælde måske 

mere gode historier end sande historier, idet de først er 

nedskrevet mange år senere. Der er dog ingen tvivl om, at 

hans liv formede sig på en anden måde end flertallets, og 

hans spil og kompositioner vidner om en spillemand, som 

spillede på et niveau, som var langt højere end andre 

landsbyspillemænds, ligesom han var i stand til at nedskrive noder, hvilket 

kun få landsbyspillemænd var i stand til. 

 

Niels blev født 1. marts 1833 i det østlige Skåne i byen Skepparp, en lille 

landsby ved Østersøen. Hans far var fæstehusmand med en mindre bedrift. 

Niels var ældste søn, og han udvandrede som mange andre svenskere i 1850’-

erne til Danmark. I sidste halvdel af 1800-tallet indvandrede hele 82.000 

svenskere til Danmark. Det var en tid, hvor der var stor fattigdom og elendig-

hed for den del af befolkningen, som befandt sig nederst på samfundsstigen. 

Et godt billede af forholdene kan man få, hvis man tænker på Bille Augusts 

film om Pelle Erobreren, hvor Pelle, som var svensker, ankommer til      

Bornholm med sin far ”Lassefar”, som må lade sig ydmyge og må slide    

næsten umenneskeligt hårdt for at forsørge sig selv og sin søn Pelle. 

 

Niels tog arbejde som daglejer ved landbruget, og han havde måske tænkt 

sig at samle lidt kapital og vende hjem for at blive faderens afløser, men så-

dan kom det ikke til at gå. Historien om ham i Nordjylland begynder i 1858, 

hvor han er tilmeldt som landarbejder på Øster Gjerndrup i Øster Brønders-

lev. Her møder han tjenestepigen Birthe Marie. De bliver kærester og lever et 

år sammen som tyende og rejser senere til Skåne til Skepparp, hvilket antage-

ligt var med henblik på et varigt ophold, men uvist af hvilken årsag vender de 

tilbage til Nordjylland og bliver viet i Jerslev Kirke i 1860. De fik tre børn 

sammen, en dreng og to piger. Ægteskabet med Birthe Marie blev ikke lykke-

ligt. De gik fra hinanden uden at blive lovformeligt skilt. Årsagen til skils-

missen kendes ikke.  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Da ægteskabet gik i stykker, og måske før og måske netop som en væsent-

lig del af årsagerne til skilsmissen, begav Niels sig ud i landet som omvan-

drende spillemand med sin brune kalveskinds violinpose på ryggen. Gennem 

navnene på Niels’ kompositioner, kan man følge ham på rejsen. Han har 

uden tvivl været en efterspurgt spillemand til bryllupper og konfirmationer 

og andre begivenheder, og han var i stand til at lave en melodi på stedet til en 

hver lejlighed. Da han var i Aggersund spillede han til Cristen Madsens Sølv-

bryllup, og de fik en sølvbryllupsvals til lejligheden, og inden han drog vide-

re fandt han også på ”En lille Aggersund Mazurka”. Vi træffer også en polka 

med titlen ”Den hvide dame i Øland” og en ”Afskedspolka fra Hanherred” og 

”Biersted Polka” og ”Øl-Rheinlænder mellem Asaa og Geraa”. Foruden at 

leve af at spille til bal, så underviste Niels i violinspil og solgte sine komposi-

tioner, som betaling for mad og ophold. 

Niels’ kompositioner vidner om spil på et meget højt niveau. Ofte er   

melodierne oppe i så lyst et område, at man som violinist må spille i position 

et andet sted på gribebrættet end, hvor man normalt spiller indenfor spille-

mandsmusik, men som derimod kendes inden for klassisk musik. Vi ved, at 

Niels på et tidspunkt spillede i Nykøbing på Mors, hvor han efterfølgende 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

blev kaldt op til stadsmusikanten P.C. Kjæhr for at bøde for forseelsen ”At 

have spillet for betaling uden om stadsmusikanten”, idet Stadsmusikanten, 

som var professionel musiker, havde monopol på at levere musik i købsta-

den. Niels havde intet at betale med og slap af den grund for videre tiltale. I 

stedet fik P.C. Kjæhr interesse for Niels’ musikalske evner, og et venskab 

udviklede sig, og senere da Kjæhr flyttede til Vendsyssel, mødtes han ofte 

med Niels, og de spillede for hinanden og kommenterede hinandens kompo-

sitioner. 

 

Niels’ færdigheder i brugen af violinen har været noget ganske særligt. 

Der står således i beretninger: 

”Han spillede, så vi både græd og 

lo, og mange blev rørte. Vi var 

tryllebundne, Hans spil var et fyr-

værkeri. Han kunne betage og selv 

blive betaget”. Niels kunne omsæt-

te stemningsudtryk i toner. Hans 

melodier kan udtrykke løssluppen 

glæde, men de kan også udtrykke 

vemod indtil det dystre som i 

”Dødens Vals”, som skal hentyde 

til en bestemt begivenhed, hvor 

han var ved at fryse ihjel i en sne-

drive, men blev reddet i sidste øje-

blik. Niels har efterladt en ”skat” 

for eftertiden på omkring 200 kom-

positioner. Han synes at have været 

myldrende fuld af musikalske ide-

er, som bl.a. blev næret af sanse-

indtryk under hans vandringer. 

 

Ofte er titlerne på Niels’ melodier udtryk for noget, man må antage, er 

med hans eget liv for øje. Dette synes navne som Omforladelseshopsa, For-

trydelsespolka, Forbedringspolka og Forhærdelsesvals at tyde på. Man kunne 

se ham i ædru tilstand græde over sig selv og sin skæbne. Brændevin og et 

for stort forbrug har uden tvivl været en del af tilværelsen for Niels. ”Den, 

der ikke vil drikke et glas i et festligt lag, er en kedelig karl” siger et gammelt 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

udtryk, og balmusikeren bliver budt på mange genstande og kan dårligt und-

slå sig. Alenetilværelsen med skiftende opholdssteder og adskillelse fra sin 

familie og hjemland har måske også spillet ind. Det er nemt at dømme Niels 

ud fra vor tids moralske forhold, men vi kender ikke hele historien, og bræn-

devinen og alkoholmisbrug var på Svenske Niels’ tid et generelt og kæmpe 

problem i hele landet, hvor brændevinen var uden skat, og derfor nem at ty til 

i svære tider. Der blev først lagt høj skat på brændevin i 1917, hvor prisen på 

en flaske steg fra 1 kr. til 12 kr. 

 

Niels har været et menneske på balancegang hele sit liv – mellem faderens 

husmandssted i Skåne og nogle år i det fremmede for at tjene lidt penge – 

mellem en tilværelse med hårdt arbejde som daglejer og tyende sammen med 

Birthe Marie eller på landevejen som musiker – En Kunstner på balancegang 

mellem ballerne, undervisning i violinspil, fest og ballade og vandringer og 

eventyr og brændevin og på fattigrøven til tider med overnatning i lade eller 

høstak. Svenske Niels døde den 3. november 1879 på Sterup Fattighus. I kir-

kebogen står ”Fraskilt fattiglem, død af brystsvaghed 46 eller 47 år gammel”. 

Ikke et ord om, at han var musiker, selvom det ikke havde kostet meget blæk 

at skrive musiker. 

 

Det er svært at gøre historien om Svenske Niels levende med ord alene. Han 

skal først og fremmest opleves gennem den musik, som han skabte, og som i 

dag spilles med begejstring mange steder. Danmarks Radio har begået en ef-

ter min mening lille perle af en egenproduktion, hvor historien om Niels for-

tælles i en udsendelse samtidig med en række nulevende kendte musikere 

spiller hans musik. Udsendelsen blev sendt i starten af 1990’erne og via en 

optagelse på video, som er overspillet til en DVD kan den nu opleves i lauget 

før danseaftenen på Trekanten i salen: Mandag den 30. januar 2017 kl. 

18,15 – 18,45 i salen. Kom til tiden, da vi starter til tiden, så vi kan starte 

ballet rettidigt.   
 

Søren Larsen 

 

Væsentligste kilde til ovenstående: Vendsyssels Historiske årbog 1945-46. 

Der findes desværre ikke billeder af Niels. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 
Lørdag den 22 april 2017 

Kl. 17.30 - 23.00 

Vi kan til årets Spillemandsfestival   

glæde os til et forrygende gensyn med 

Ove Andersen som har sagt ja til at 

komme som instruktør. 
 

Orkestrene er inviteret og vi håber igen at 

kunne byde velkommen til  4-5 grupper, 

som vil være med til at gøre dagen til en 

god oplevelse for såvel musikere som 

dansere. 
 

Alle musikere møder på dagen kl. 12.30 

Vi glæder os til at se jer alle, Musikere & Dansere. 

Entre inkl. Kaffe og kage Medlemmer 75,- Gæster 95,- 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
 
Indkaldelse til generalforsamling 

 

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19:00 lokale 3. 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm.* 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag** 

7. Ideer til næste års arbejde 

8. Eventuelt 
 

* Bestyrelsesmedlemmer på valg 

 Jakob Frandsen & Hanne Lyng. 
 

 Suppleanter på valg: 

 Hanne Færch & Palle Bidstrup  
 

 Revisorer på valg: 

 Ulrich Clausen og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 

 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  

 være formanden (Jakob Frandsen) i hænde senest          

tirsdag den 28. februar 2017 

 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 

 

Der serveres kaffe og blødt brød!  
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Arrangementskalender  

Januar 2017 
Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 9. januar kl. 19.15 - 21.45 

Mandagsdans 16. januar kl. 19.00 - 21.30 med Spillemandslaugets orkester i salen 

Lørdag d. 21. januar kl. 19.00 - 23.00. Bal med Heebøll & Vinther. 

Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 23. januar kl. 19.15 - 21.45 

Mandagsdans 30. januar kl. 19.00 - 21.30 med Spillemandslaugets orkester i salen 

Fremvisning af video om spillemand og komponist Svenske Niels kl. 18.15 – 18.45 

i salen. Se artikel inde i bladet om Svenske Niels.  
 

Februar 2017 
Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 6. februar kl. 19.15 - 21.45 

Mandagsdans 13. februar kl. 19.00 - 21.30 med Spillemandslaugets orkester i salen 

Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 20. februar kl. 19.15 - 21.45 

Mandagsdans 27. februar kl. 19.00 - 21.30 med Spillemandslaugets orkester i salen 
 

Marts 2017 
Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 6. marts kl. 19.15 - 21.45 

Generalforsamling tirsdag den 7. marts kl. 19.00 (se mere inde i bladet) 

Mandagsdans 13. marts kl. 19.00 - 21.30 med Spillemandslaugets orkester i salen 

Forårsfest i samarbejde med Visens Venner Fredag den 17. marts 19.30 - 23.30  

Vekslen mellem dans, solosang og fællessang.  
Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 20. marts kl. 19.15 - 21.45 

Mandagsdans 27. marts kl. 19.00 - 21.30 med Spillemandslaugets orkester i salen  
 

April 2017 
Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 3. april kl. 19.15 - 21.45 

Påskeferie mandag d. 10. & 17. april 

Spillemandsfestival lørdag d. 22. april. Spillemænd møder 12.30 og starter kl. 

13.00. Instruktør Ove Andersen. Danserne kommer til koncert og fællesdans kl. 

17.30 Alle orkestre har på skift scenen fra kl.18.00 til 23.00   
 

Maj 2017 
Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 1. maj kl. 19.15 - 21.45 

Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 15. maj kl. 19.15 - 21.45 

Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 29. maj kl. 19.15 - 21.45 
 

Juni 2017 
Spillemandslaugets orkester øver mandag d. 12. juni kl. 19.15 - 21.45 
 

Entre på mandagsdanseaftener er 30,- (ikke medlemmer: 40,-) Inklusiv kaffe og kage. 

Laugets orkester øver mandage i lige uger og spiller til dans i ulige uger.  

Hvis du kunne tænke dig at være med, så kontakt orkesteransvarlig: 

Jakob Frandsen på tlf.: 98 15 33 44 eller 20 75 33 34  

mail: jakobfrandsen5@gmail.com  

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com

