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Spillemanden Thomas Ingolf Sørensen døde den 28. januar 2006 af en 
hjerneblødning uden forudgående varsel. Thomas Ingolf blev 80 år. 

Thomas Ingolf Sørensen var født som yngst af seks på ejendommen Gårdbæk i 
Timring sogn i Vestjylland. Han var ud af en musikalsk familie, hvor der i 
mindst fire generationer har været udøvende spillemænd. Faderen, 
farbroderen og bedstefaderen var aktive spillemænd på diatonisk harmonika, 
og bedstefaderens bror, den navnkundige spillemand Peder Pøhl Sørensen, 
kom mindst en gang om året i barndomshjemmet. Hans spillestil på violinen 
må være et forbillede for Thomas Ingolfs, ligesom hans store repertoire af 
rytmiske og iørefaldende melodier er grundlaget for familien Sørensens 
repertoire.  

Thomas Ingolf har spillet på sin violin til ladeballer, forsamlingshusfester og 
private gilder indtil halvtredserne, sammen med farbroderen og tre fætre 
Jacob, Marinus og senere Helge Sørensen, alle på femradet harmonika, og i 
fyrrerne kunne Thomas Ingolf og fætrene tjene mere ved at spille end ved 
deres pladser i landbruget eller i brunkulsgravene.  

For den nye folkemusikbevægelse blev mødet med Thomas Ingolf og hans 
familie en spændende kilde til spillemands- og dansetraditioner. Thomas 
Ingolf gav og inspiration for os – mange - folkemusikinteresserede, der her fik 
respekt og forståelse for en levende tradition i samvær og sammenspil. 
Thomas Ingolf var altid parat til give og lære fra sig ved utallige timer såvel 
ved baller, seminarer og kurser i hele landet som ved besøg i hjemmet.  

Thomas Ingolf spillede violin på sin egen karakteristiske måde, rytmisk og med 
slag med kroppen, så man altid kunne høre, det var ham, selvom der var flere 
harmonikaspillere med i en gruppe.  

Som traditionel danser var Thomas Ingolf fin. De kvinder, der har haft 
fornøjelsen af at blive budt op af ham, glemmer ikke hans måde at træde en 
hopsa af, at danse trippevals, eller i en ’moderne’ tur langs ad gulvet.  

Også i Broby har vi haft fornøjelsen af at have besøg af Thomas Ingolf og 
Helge og deres koner Magda og Dagny, til baller og fester, og familien 
Sørensens dans og musik er indgået i det faste repertoire i Broby Gamle skole. 

Vi siger tak og passer godt på de rige gaver, han gav os. 

 


