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Kontingent  
2020 

Vejledning til betaling på NetBank: 
Ved betaling i NetBank vælges at betale regning/
girokort alt efter hvilken bank man benytter. 
Vælg korttype +01 og konto nummer 7399219 
indtast beløb og husk at skrive navn så det er 
muligt at finde afsenderen.  

Vejledning til overførsel på NetBank: 
Ved overførsel i NetBank skrives REG 1551  og 
Konto 000 739 9219 Husk at skrive navn i feltet 
modtagers konto udskrift tekst, så man kan se 
hvem der indbetaler.  

Familie/Husstand  :  400,- kr. 
Enkelt voksen : 275,- kr. 
Unge under 25 år : 100,- kr. 
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Julebal 
Lørdag den 14. December 2019 

Brd. Nielsen og Søn spiller op til dans 

Brd. Nilesen og Søn er et orkester, der 
spiller musik fra tinusbrødrenes righoldi-
ge repertoire. Mange af melodierne ken-
der vi fordi de indgår i mange orkestres 
program. En af de mest kendt er Tinus 
polka, som alle spillemænd, der interes-
serer sig for spillemandsmusik, har været 
omkring. 
Vi glæder os meget til at få besøg af dette 
orkester i Århus Folkemusikhus. 
Som Anders Ringgård skriver: ” Vi spil-
ler Tinus musik fra en kant.” 
Orkestret består af Anders Ringgård og 
nogle af hans spille-venner. Lene Hals-
kov, Malene D. Beck og Jes Kroman.  
 

Program 
 
Kl. 17:30  Vi mødes som sædvane og 
spiser Århus lækreste tag selv buffet. 
Alle medbringer en ret til buffeten. 
 
Kravlegården leverer som vanlig en ind-
ledning ballet og spiller, de i efteråret, 
indøvede danse melodier. 
 
Kl. 20:00 Stort bal med Tinus Kvartetten 
 
Kl. 23:00 Folk fortsætter med at danse, 
og orkestret bliver ved mad at spille 
(måske). 

Entre:  
75,- Kr. for medlemmer. 
100,- Kr. for ikke medlemmer. 
Unge under 25 år gratis adgang 

Anders Ringgård: 

” Vi spiller Tinus musik fra en kant af.” 
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Indkaldelse til generalforsamling 
Lørdag den 1. februar 2019 kl. 15:00 

Viborgvej 53 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning fra bestyrelsen. 
3. Beretning fra interessegrupperne. 
4. Revideret regnskab til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Godkendelse af  budget og fast-sættelse af kontingent. 
7. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen i det kom-

mende forenings år. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. 
10. Eventuelt. 

Forslag skal være formanden, Arne Ryge, i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. 

Dagens program 

 
Kl. 15:00 Generalforsamling 
Kl. 17:30 Fællesspisning.  
  Der serveres gule ærter  
  
ÅFMH er vært for en gang gule ærter for 
alle, der deltager i generalforsamlingen.  
   
Kl. 20:00 Bal med:  
 ”Hemmelig gruppe” 
  

 På valg er:  

Arne Ryge Petersen 
Eva Ross  
Leonora Danzi 
Stefan Frister 
Annette Løkke 
 
 
Der skal vælges 4 bestyrelsesmed-
lemmer for en 2-årig periode samt 
én suppleant for en 1-årig periode. 
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Generalforsamlingsbal 

Der bliver selvfølgelig bal til generalforsamlingen. Hvem der kommer og spiller er en 
hemmelighed. Men vi kan afslører at det bliver noget af et brag. 
Vi har arbejdet med ”Mads Hansens kapel” ”Ranok” og et par stykker mere, så vi sigter 
på, at det bliver et bal, der vil blive husket i lang tid.  

Lørdag 1. februar 2020 kl. 20:00 

Balladesang 

"Café på en fredag. Denne gang med  Ballademagerne fra Hjortshøj. Vi er 
en flok, der i årevis har fordybet os i folkeviser, balladesang, kædedans, 
hyrderåb og hvad har vi alt med vores leder Elisabeth Groot. Denne fre-
dag inviterer vi jer indenfor i vores verden af gammelt, men evigt aktuelt 
stof. Vi vil gerne synge nogle ballader for og med jer, ligesom vi gerne vil 
danse nogle af de gamle trin sammen. Vi lover latter og sang samt føde til 
både gane og sjæl undervejs og muligvis også stof til eftertanke. Vel 
mødt!"  

Fredag den 3.marts 2020 kl. 19:30 
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Vi skal høre og høre om: 
- Smuk musik – blandt andet udvalgte menuetter 
fra Hald, Mellerup og Bjerregrav 
- Hvad er en stadsmusikant? 
- Hvordan slægten, Telling prægede hele egnens 
musikliv i maaange år 
- Hvordan ”Skæve Thorvald” blev til en tidlig 
morgentime på et værtshus i Randers 
- Og meget mere 
 
Vi skal lytte lidt, ”kloge” lidt, synge lidt og danse 
nogle af Randersdansene under kyndig vejledning 
af en fremragende dansemester. 

”Musik og skrøner fra Randers 
og omegn” 

Foredrag ved Ove Andersen og med uvurderlig hjælp af Arne Ryge 

Jørn Riel’s definition på em skrøne: ”En historien der kan være 
sand, men som ikke er det. Eller også er det omvendt” 

Randers er en ældgammel 
købstad med tilhørende stads-
musikanter, musikdirektører 
og menige musikere.  
Randers opland har været 
fyldt med forholdsvis velnæ-
rede bønder, og blandt dem 
har spillemandsmusikken tri-
vedes, så det er bår dæjle. 
 

Ove Andersen 

Arne Ryge 



35. årgang Side 8 Nummer 144 

Aarhus Folkemusikhus Nyt November 2019 Side 8 

Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53 
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Nytårsfest 2019/2020 
Elværket, Thorsvej 4 8260 Åbyhøj. 

Program: 
 
17:30 Velkomst drink 
 
18:00 Dronningens Nytårstale 
 
18:30 Gigantisk nytårs buffet  
 (Medbring selv en ret) 
 
24:00 Champagne og kransekage. 
 
??:?? Hygge, dans og fællessang 

Underholdning: 
I løbet af aftenen er man vel-
kommen til at optræde med et 
nummer eller to.  
Der vil være et orkester sam-
mensat til lejligheden som spil-
ler op til dans. Alle er velkomne 
til at spille med. 

Pris: 
100,-kr. per person 
 
De 100,-kr. går til: lokaleleje, 
duge, pynt, snacks, kransekage, 
velkomstdrink, champagne, 
kaffe og småkager. 
 
Øl, vin og vand kan købes til 
rimelige priser. 

Tilmelding: 
Snarest. Dog senest 15. December 
2019. 
 
Christian tlf. 25131950 
Gerda tlf. 20452028 
mail: gerdaf1947@gmail.com 

Praktisk: 
Lidt praktisk hjælp op til festen 
kan vi godt bruge. 
 
Gratis parkering tæt ved elvær-
ket. 

https://maps.google.com/?q=Thorsvej+4+8260+%C3%85byh%C3%B8j&entry=gmail&source=g
mailto:gerdaf1947@gmail.com
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Ove Andersen fortsætter med at dirigere Himmelstrøg.  
Himmelstrøg spiller hver fjortende dag i folkemusik huset fra 12:30 til 14:30. 
Alle der spiller stryge instrument på et nogenlunde niveau kan være med.  
Det koster 50,- kr. pr. gang 

Kravlegård 

Himmelstrøg 

Kravlegården dirigeret af Pia Nygaard kører videre. Det foregår hver anden søn-
dag kl. 15:00 til 17:00. Alle, der spiller, eller prøver at spille på et instrument, er 
velkomne. Her har alle nybegyndere chancen for at spille med.  
Tempoet er sat ned så man får lært alle facetter ved sammenspillet. Og her må 
men gerne bede om at få den en gang til for at få de sidste detaljer på plads. Det 
koster 50,- kr. pr. gang. 

Kort Nyt: 

Mandags dans 
Mandagsdansen fortsætter med Eva Ross, Gunner Friis, Torben Jørgensen og 
Margit Schmykker. Der bliver taget forskellige temaer op, så man kommer rundt 
i den danske danse tradition. Tag endelig din nabo eller vennerne med, man bli-
ver glad af at danse. Alle er velkomne.  

Søndags Polska 
Polska kører videre i det nye år. Det foregår ca. 1 gang om måneden på en søn-
dag 
17:30-18:30: Trinøvelser v. Birthe og Christian.  
18:30-21:00: Bal. 
Og der er kaffe midtvejs! Der koster en rund tyver at være med.  

Nyt klaver 
Vi fået et nyt klaver. Der har gennem tiderne været sagt og gjort meget omkring klaveret 
på Viborgvej 53. Men nu kommer der et el-klaver, og konkurrerer med det gamle.  
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Gammeldags moderne 
Gerdas drenge spiller op til en gang gammeldags moderne. Jørgen og Grethe instruerer 
en times tid, så alle har en chance for at danse med. Herefter er der bal med tango, fox-
trot, quickstep, engelsk vals osv.  
Gammeldags moderne afholdes på fredage. Se kalenderen for datoer. 
I efteråret afholdes kurset 3 gange. D.6.3.  20.3.  24.4.    

Folkemusikkoret 

Birthe Jørgensen indbyder til ”Nørde dans” hun vil undervise lidt mere indgående i for-
skellige danse arter. Polka, Schotish, Hopsa etc. Det vil blive meget intensivt f.eks. En 
hel aften med Hopsa, så det virkelig bliver bearbejdet i alle detaljer. 
Tidspunktet er søndag aften 1 gang om måneden i lige uger. Den aften der ikke er 
polska.  Men hold øje med kalenderen kontakt Birthe Jørgensen: danse-
sild@hotmail.com eller mobil 51744561 

”Folkemusikkorets forårssæsonen 2020 starter søndag, den 19. januar og 
nye deltagere er velkomne. 
Vi synger dansk og nordisk folkemusik. Koret øver hver anden søndag kl. 15-17 
til og med 24. maj. Deltagerbetaling 450 kr. Dirigent er Maria Kruchov Midtiby. 

Interesserede er velkomne til at deltage uforpligtende en enkelt gang.Tilmelding 
ved mail til: info@aafmh.dk. Skriv ”Folkemusikkor” og dit navn.” 

Nørdedans 

mailto:info@aafmh.dk
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Århus folkemusikhus afholder i samarbejde med Furlejrforeningen for tredje gang kur-
sus i Furmusik. 

Programmet lægger i år hovedvægt på pardanse og ottemandsdans, som alle har været 
danset på Fur helt frem til 1968, hvor øens sidste traditionelle spillemand Jens Jeppesen 
døde: 

Vi mødes kl. 11 og indøver  melodier frem til kl. 16 med frokost og kaffepause ind imel-
lem. 

Alt nodemateriale udsendes til deltagerne på forhånd på mail og bliver forhåbentlig også 
tilgængeligt på wwwfurlejren.dk. 

Mellem 16 og 18 bliver der lejlighed til at genopfriske melodier fra tidligere arrange-
menter. 

Ud fra det vi når sammensætter vi et danseforløb, som indleder aftenens bal. 

Fur spillekursus 

Lørdag d. 22. februar 2019 

Fur Bal 
Igen i år kommer spillemanden og violinbyggeren Erik Hoffmann til Århus folkemusik-
hus og afholder et traditionelt Fur bal. Det bliver et helt forrygende bal, hvor der kom-
mer gang i polka’er, valse og kredsdanse, som har været danset på Fur. 
Alle er velkomne. I dagens anledning er der gratis adgang. 
 

Aften Program: 
19:30 Dagens kursusorkester under ledelse af Erik Hoffmann. 
20:30 Kaffe 
21:00 Orkestret ”Fuur” fra Sjælland 
22:00 Orkestret ”Furistfarten” fra Jylland 
  

http://wwwfurlejren.dk
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Dagsorden/oplæg 
 
Vi starter kl. 12 med sild og snaps 
 
Får vi spilletid nok 
 
Er det i orden, at alle grupper må nøjes med ½ aften 
Hvem vil hellere have en hel aften 
Store spilledag. 
Skal programmet for dagen ændres (nu: bunkespil 14 – 18, fællesspisning, bal om afte-
nen) 
Skal det ligge på et andet tidspunkt (f. eks. foråret, da er der bedre tid) 
 
Orkester doktor.  
Erfaringer fra 1. konsultation 
Er det noget vi skal gentage? 
 
Har I andre forslag, er I velkomne til at sende dem ind. 
 
Af hensyn til maden må I gerne tilmelde jer inden mandag d. 13. januar. 
Mobil. 60648362 el. arneryge@gmail.com 

Invitation til spillegruppemøde  
søndag d. 19. januar   2020   kl. 12. 

Der var engang en spillemand ... 
Pottemageren i Sorring valgte udvikling i stedet for afvikling og fik den østjyske lertøjs-tradition 
til at overleve porcelæn og plastic. På en stormfuld sommer oplærte han endda Asger 
Jorn som keramiker. Mere ukendt er, at Knud Jensen (1906-1990) også livet igennem var en 
dygtig musiker og på sine gamle dage nåede at lære østjysk spillemands-tradition fra sig - 
blandt andet til denne artikels forfatter. Keramik og musik hørte tidligt sammen i Sorring. 

Af: Peter Poulsen 

Grauballemanden med Hjertepiloten 
Et af mine egne lykkeligste øjeblikke 
fulgte, da jeg (på Steinway-flygel!) fik 
lov til at akkompagnere pottemageren til 
en optagelse hos Østjyllands Radio i År-
hus i 1987. Knud var som så ofte før ner-
vøs og utilfreds med sit eget spil. Den 
tørre studielyd afslørede alt. Men ude i 
teknikrummet sad en lydmand og 
tryllede rumklang på, og hvad sådan nog-
le ellers kan. Bagefter inviterede produce-
ren os ud for at høre resultatet. Det lød 
mildt sagt godt, og Knud kunne næsten 

ikke forstå det: “Er det mæ?”, spurgte han 
vantro, mens Randers-Valsen (Telling) 
klang i fuld frekvensbredde. 
Jeg er fra “et hjem med klaver”. Men min 
første violin købte jeg som voksen efter 
en annonce af en gårdmand i Grauballe. 
Han måtte spille lidt selv for at vise, at 
instrumentet duede, og valgte en melodi, 
han kaldte Hjertepiloten. Først langt sene-
re fandt jeg ud af, at det var den svenske 
Gärdebylåtan, Sveriges svar på Totur fra 
Vejle, han havde udtalt. Hjertepiloten! 

(Fortsættes på side 15) 
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I de år holdt den førende violin-virtuos 
Anker Buch nogle velbesøgte sommer-
kurser på Mors. Både “Grauballemanden” 
og rigeligt ambitiøse jeg med min violin 
fandt vej til Mors, hvor der blev øvet bå-
de klassisk og spillemandsmusik. Med i 
bilen hjemad kørte også Knud Jensen, der 
under kurserne havde været assistent for 
mesteren. Vi faldt i snak, og jeg begyndte 
at komme i hans hjem, hvor også en an-
den ung violinelev, Ella Jørgensen, Ham-
mel, ønskede at “lære af de gamle” - et 
slagord i datidens folkemusikbevægelse  
og Ella og jeg fulgtes siden i mange år i 
Bror Palles Kapel. 
Samlerens mareridt 
I Sorring mødte vi ikke kun en omvan-
drende traditionsbærer, men også en sam-
ler. Musikalier tårnede sig op i skabe og 
på borde. Af og til kunne han også finde 
den node, vi skulle bruge - om jeg så må 
sige. 
Denne del af Knud Jensens aktiviteter, 
arkiv-opbygningen, endte i en tragedie, 
som 
kort skal berøres. Efter hans død overtog 

(Fortsat fra side 14) 

På en af de få bevarede sider af Knud Jensens egen nodebog findes den vals, som læremesteren Peder 
Kjær skrev til datteren Marie. Her de første linjer. Becifringer: PP 

en søn først hele herligheden. Samvittig-
hedsfuldt opbevarede sønnen, arkitekt 
Evan Quist Jensen, Grenaa, alt, indtil han 
overdrog hele musiksamlingen til en an-
erkendt kulturinstitution, der havde ud-
trykt interesse, og som man normalt ville 
kunne stole på. Et helt vognlæs - 10-15 
flyttekasser - gik videre. 
Bevares, det meste var trykte noder med 
underholdningsmusik, som selvfølgelig 
findes og fandtes mange andre steder. 
Men her lå også håndskrevne unika, for 
på sine gamle dage begyndte Knud Jen-
sen nemlig nærmest at samle på gamle 
spillemandsbøger, hvoraf jeg har set flere. 
Måske var samlingen simpelthen for stor 
og blandet, så at alle mistede overblikket. 
I hvert fald stod den først urørt i nogle år, 
hvorefter den blev overdraget til tilfældi-
ge enkeltpersoner i Gjern-området og 
Silkeborg og til sidst destrueret af disse. 
“Jeg kunne ikke bruge det. Det var for 
gammelt”, forklarede en af de medvirken-
de gudhjælpemig bagefter, og det er jo til 
at græde over.  

Fortsættes i næste nummer af ÅFMH Nyt. 
Tak til Peter Poulsen.  
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Medlemskab koster kr. 100,- for unge 
under 25 og kr. 275,- for voksne om året. 
En samlet familie/husstand betaler kr 
400,-. Medlemskabet inkluderer abonne-
ment på ÅFMH-Nyt. 

Indmeldelse sker ved at indbetale kontin-
gent på reg. nr 1551 konto nr. 739 9219,  
- husk navn, adresse og tlf.nr. og evt. mail
-adresse 

Århus Folkemusikhus er kort sagt et sted 
hvor du kan: 

- danse til spillemandsmusik og gam-
meldags moderne  

- spille med andre spilleglade folk 

- deltage i spille- og dansekurser  

- mødes med folk på en inspirerende, 
sjov og afslappet facon. 

… er en forening med ca. 300 medlem-
mer, som blev stiftet i 1983. Formålet 
er at uddybe kendskabet til den danske 
folkekultur og at videreføre og forny 
traditionen. De gamle traditioner om-
fatter bl.a.: Spillemandsmusik, gam-
meldans, sang og fortælling. 

Vores FOLKEMUSIKHUS ligger på 
Viborgvej 53 - et sort bjælkehus i grøn-
ne omgivel-ser med en sal på ca. 120 
m2. 

Stedet har vi til rådighed til bl.a. dans 
hver anden fredag eller søndag aften i 
lige uger. Derudover holder vi jævnligt 
kurser i dans og musik. 

Fire gange årligt udkommer vores blad 
ÅFMH-Nyt. 

Århus Folkemusikhus (ÅFMH) 

Formand, 
Booking Arne Ryge Petersen 

 8692 1990  
 6064 8362  arneryge@gmail.com 

Sekretær Annette Løkke   4161 1521 annloekk@gmail.com  

Kasserer Eva Ross   4085 8084  evarosspetersen@gmail.com 

Grupper Jens Østerby  8768 0487 jensoesterby@hotmail.com 

 Stephan Frister   8610 1999 st.frister@yahoo.dk 

Huset  Annemarie Rødbro  42447063 rie53@hotmail.com 

Unge Leonora Wahl Danzi   5377 1098   leonoradanzi08@gmail.com  

ÅFMH Nyt Mads Peter Jensen  4086 2933 mads.peter.jensen@get2net.dk 

Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer. 


