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Af Arne Ryge Petersen, formand 
for Århus folkemusikhus 

 
På denne tid af året, plejer vi at ud-
sende et medlemsblad, der bl.a. be-
skriver alle de gode og spændende 
ting vi planlægger at lave i perioden 
efter sommerferien og frem til jul.    
Det gør vi også i år. Corona eller ej. 
 
 Vi planlægger efterårets aktiviteter 
og vi skriver om dem i bladet, selv 
om vi ved, at vi måske bliver nødt til 
at aflyse dem igen, når tiden nærmer 
sig. Vi følger hele tiden de seneste 
retningslinjer, myndighederne udstik-

I disse Coronatider 

ker, og når de ændrer sig, så tilpasser 
vi os den nye situation og giver jer 
besked. Hvis I er tilmeldt vores mail-
liste, får I en mail. I kan også se efter 
i kalenderen på vores hjemmeside. 
Der står det, hvis vi ændrer eller afly-
ser et arrangement. 
 
Bestyrelsen mødes først i august for 
at drøfte under hvilke former vi kan 
forvente at afholde alle de forskellige 
arrangementer i Århus Folkemusik-
hus. Vi må nok forvente at det bliver 
under særlige hensyn og måske med 
visse restriktioner. Herefter vil I mod-
tage en nyhedsmail og vores hjemme-
side/ kalender vil blive opdateret. 
 
Selv om vi følger alle regler, og tæn-
ker os godt om, er det ikke sikkert, at 
der i begyndelsen møder så mange 
op. De er betænkelige og bryder sig 
ikke om den ekstra kontakt til en ny 
kreds af mennesker, og derfor vælger 
de at blive hjemme. Det har vi selv-
følgelig stor forståelse for. 
 
Selvfølgelig sørger vi for, at der altid 
er sæbe, papirhåndklæder og hånd-
sprit på toiletterne og i køkkenet 
Indtil da ønskes alle en rigtig god 
sommer og et stort ønske om et glæ-
deligt gensyn i september.   
 



36. årgang Side 4 Nummer 146 

Aarhus Folkemusikhus Nyt Maj 2020 Side 4 

Basseralle Trio består af Lene Riis, Ole Spillemand Jensen og 
Stefan Groot. I mange år har trioen stået for sangcafeen på Høj-
bystævnet, under mottoet "du gi´r et nummer, så gi´r vi en lille 
én. Et af stævnets højdepunkter. Nu eksisterer stævnet ikke me-
re, men vi har overtalt trioen til at fortsætte traditionen med 
sangcafeen for os i Århus Folkemusikhus, lørdag d. 11. septem-
ber kl. 19:30. Alle opfordres hermed til at møde op og gi´en lille 
sang, så får I en lille én.  
 
Basseralle synger selvfølgelig også en sang 
 
Entre gratis.   

Sang cafeen fra Højbystævnet  
i  

Århus Folkemusikhus 
Fredag d.11. september 2020 
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Persondata 
For at overholde persondataforordningen har Århus Folke-
musikhus udarbejdet en persondata erklæring.  De vigtigste 
punkter er gengivet her. Hele erklæringen kan læses på hjem-
mesiden www.aafmh.dk/wp/persondatapolitik 

Formål: 
Vi registrerer information som er nødvendig for at kunne håndtere med-
lemskab og fremme kommunikation i foreningen. 
 

Hvad skal oplysningerne bruges til: 
Opkrævning af medlemskontingent 
Information om aktiviteter via medlemsbladet, e-mail, telefon og face-
bookgruppe 
Medlemsliste med kontaktoplysninger, som sendes en gang årligt til med-
lemmerne med brevpost - Medlemslisten er ikke på nettet 
 

Hvilke oplysninger: 
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
 

Fotos: 
Situationsbilleder kan tages uden samtykke ved arrangementer til offent-
liggørelse i medlemsbladet, på hjemmesiden og på ÅFMHs facebook-
gruppe. Portrætbilleder vil derimod kun blive brugt med personens tilla-
delse. 
 

Ansvar for behandling af personoplysningerne: 
Bestyrelsen har ansvaret og kun kassereren og redaktøren har adgang til 
databasen. 
Et medlem har ret til at vide, hvilke oplysninger ÅFMH gemmer om ved-
kommende og til at få rettet eller slettet oplysninger. Alle oplysninger 
slettes når et medlemskab ophører. 
 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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Af Ellen Ryge Matthiesen 

For snart to måneder siden begyndte 
vi at lukke og slukke for livet i Århus 
Folkemusikhus! 
 
Det fællesskab vi har i foreningen, 
udgjorde pludselig en trussel for vo-
res sundhed da Coronaepidemien 
kom til Danmark. 
 
Det er nok meget menneskeligt, at 
man først rigtig skønner på noget, når 
man er ved at miste det, og det er den 
oplevelse jeg i denne tid har fået med 
foreningen og det fællesskab, som 
den er rammen om. For det har været 
en selvfølgelig del af mit liv siden jeg 
for omkring 35 år siden cyklede ned 

 

Folkemusikhuset,  
et fællesskab sat på pause! 

på Hammelbanen og blev svimmel i 
en rundtenompolka i svejtrit med Sø-
ren skovhugger.  
 
Jeg var efter en skilsmisse lige flyttet 
tilbage til Århus og skulle på en måde 
begynde forfra med at opbygge mit 
liv. Og det blev et nyt og dejligt liv 
med mange spændende oplevelser i 
fællesskab med gode venner og dårli-
ge kammerater i Århus folkemusik-
hus. Jeg plejer at sige, at de dårlige 
kammerater – det er dem der lokker 
en til alt det sjove! Dans og musik, 
sang og fester blev det til. Bekendt-
skaber og venskaber- ja, og til over-
flod også et nyt ægteskab. Sådan kan 
det heldigvis gå! 
 
Nu hedder stedet Viborgvej og jeg er 
blevet en ældre dame på snart 72 år. 
Ja, sjovt nok – så er alle vennerne fra 
dengang også blevet 35 år ældre. Jer 
kan man heldigvis stadig møde til 
arrangementer i foreningen, nogle 
oftere end andre. Folkemusikken fyl-
der stadig meget i mit liv og giver 
mange gode oplevelser. Derfor glæ-
der jeg mig til at Århus Folkemusik-
hus på et tidspunkt kommer til at åbne 
igen og at fællesskabet i folkemusikli-
vet kun er sat på pause! 
 
Tak for det, vi har sammen og på gen-
syn.  
 



Aarhus Folkemusikhus Nyt Maj 2020 Side 7 

36. årgang Side 7 Nummer 146 

Høstbal 
Lørdag 19. september 2020 kl.: 20:00 
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Entre:  
75,- Kr. for medlemmer. 
100,- Kr. for ikke medlemmer. 
Unge under 25 år gratis adgang 

Rannok er kendt for deres intense drive og unikke samspil – forvent alt fra rå-
swingende polkaer til stemningsfyldte ballader og varmhjertede valse.  
 
Med en fælles passion for de gamle melodier giver de et nyt bud på forfædrenes 
musik, såvel som egne kompositioner. 
 
Duoen har udgivet to album og modtog ”Årets Debut Album” ved Danish Mu-
sic Awards 2011. Pianisten Theis Langlands har vundet flere priser ved DMA 
Folk og Michael Graubæk blev udnævnt som rigsspillemand på violin i 2014. 
Sammen har de spillet utallige koncerter i ind- og udland. 
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53 
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53 
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Folkemusikkorets efterårssæson 2020 starter igen søndag, den 
30. august og nye deltagere er velkomne. 
Vi synger flerstemmigt,  dansk og nordisk folkemusik. Koret 
øver hver anden søndag kl. 15-17 til og med 22. november.  
Det foregår på Viborgvej 53 og undervejs får vi kaffe og kage. 
Dirigent er Maria Kruchov Midtiby.  
Interesserede er velkomne til at deltage uforpligtende en enkelt 
gang. 
Deltagerbetaling 450 kr.  
Tilmelding ved mail til: info@aafmh.dk. Skriv 
"Folkemusikkor" og dit navn. 
PS Forårssæsonen blev desværre kort på grund af epidemien. 
Vi glæder os til at fortsætte, hvor vi slap og håber at det eneste 
der kan smitte denne gang er sangglæden!   
  
Har du spørgsmål, så ring til Ellen Ryge Matthiesen, 26815290. 
Eller Annette Løkke, 41611521. 

Folkemusikkoret 
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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.  



36. årgang Side 12 Nummer 146 

Aarhus Folkemusikhus Nyt Maj 2020 Side 12 

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 

Nørdedans 

Claus Jørgensen sætter sig bag klave-
ret, spiller og fortæller om de sange vi 
skal synge. For afvekslingens skyld vil 
han tildels inddrage sange, der hverken 
står i Højskolesangbogen eller i vores 
lokale sanghefte. Eller også finder han 
på noget helt andet at udfylde vores 2½ 
time med.  
 
Kun ét er helt sikkert: Vi skal også syn-
ge, drikke kaffe og spise kage til. 

Cafredag  
med Claus Jørgensen  

fredag 23. oktober 2020 kl.: 19:30 

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 foråret afholdes kurset 3 gange. D.6.3.  20.3.  24.4.    
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Åh hvor vi trænger til at danse polska igen. Og vi håber det kan lade sig gøre i efteråret, 
så vi har planlagt følgende dage: 
 

• 6. september  Helle Baltzer og N.N. (hun bestemmer senere hvem) 

• 4. oktober  Näckrosen (Susan og Mogens) 

• 1. november  Michael Sommer og Ivan Damgaard 

• 29. november Julie Heebøll og Stine Gomard 
 
Det starter som vanligt kl. 17.30 med undervisning i én polska/pols med kyndig vejled-
ning af Birthe Jørgensen og Christian Ludvigsen.  
Har du aldrig danset polska før, så kom hér og prøv det. Dansepartner er ikke et must, 
men har du én så tag ham/hende med. 
 
Kl. 18.30 starter der bal, hvor musikerne styrer ballet og vi danser indtil kl. 21.00 kun 
afbrudt af korte pauser og 1/2 times kaffepause. 
Hele denne herlighed med undervisning og live musik incl. kaffe for 20 kr/gang. 
 
Har du spørgsmål, så ring til Birthe Jørgensen 5174 4561 eller Christian Ludvigsen 2513 
1950 
 
Kom og dans Corona væk med en polska - eller mange. Håber vi ses til september.  

Polska i Efteråret 

Carl Erik Lundgaard og Poul Lendal 
Cafredag 6. november 2020 kl.:19:30 

På Carl Erik Lundgaard & Poul Lendals 
vej gennem det sidste halve århundredes 
musikerliv har de sære gamle spille-
mænd, de rigtige originaler, de 
spøjse fortællere og de anonyme 
superhelte gjort størst indtryk.  
 
At indkredse hvad en ægte origi-
nal er, er en yderst billeddannen-
de, en stærkt humoristisk og sam-
tidig alvorsfuld fortælling om det 
ægte, det spontane, det modige 
og det selvbevidste menneske.  
 
Ind i fortællingerne væver sig 
sange og musik spillet på violin, 

små og store harmonikaer af træ, jødehar-
pe, træskoviolin, mundharpe, seljefløjte.  
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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 

Her nøjes jeg med en enkelt dråbe name 
dropping: I sommeren 1953 flyttede en 
kunstner ind hos Jensens i Sorring, hvor 
han gik omkring med fløjlsjakke og en 
selvtillid over middel. Manden ville lære 
keramik. Det lykkedes under megen 
knurren og gensidig skepsis - mødet kan 
roligt sammenfattes med ordet 
“kultursammenstød”. 
Den krøllede Asger Jørgensen, der to år 
før havde taget navneforandring til Jorn, 
endte som bekendt med et større renom-
mé end læremesteren, og i de seneste år 
er dyrkelsen næsten gået over gevind. Når 
man nærmer sig Silkeborg ad motorvejen, 
er Jorns underskrift på store skilte faktisk 
det allerførste, man ser af byen, der jo 
dog også har andre kvaliteter. 
I Sorring forblev kunstner Jørgensen en 
fremmed fugl. En kreds af kulturelle ho-
veder i Silkeborg havde betalt Laura og 
Knud Jensen 2000 kr. for opholdet i Sor-
ring, men det var en skidt forretning for 
sidstnævnte. Værterne åd han næsten ud 
af huset, mens han, som Dalsgaard Lar-
sen skriver, “nød 
en cigar, drak et glas vin og hvilede sig”. 
Venskab mellem håndværkeren Jensen, 
hvem livet påtvang nøjsomhed og ar-
bejdsdisciplin, og kunstneren Jorn med de 
store armbevægelser blev der aldrig tale 
om. For virksomhedens udvikling var 
kunstneren en parentes. 
Jorns keramiske hovedværk, et 27 meter 
langt relief, kan alle snige sig ind og se på 
Århus Statsgymnasium, hvor tusinder af 
unge og deres lærere i årenes løb har pas-
seret det i aulaen. Det kan anbefales. “Ja, 

a lært’ faktisk ham Asger Jorn at lave 
keramik”, fortalte Knud mig en aften ved 
klaveret og de høje nodestabler. Og så 
kom følgende karakteristiske tilføjelse fra 
den 
gamle håndværksmester:  
“Han skylder mig sgu stadigvæk 500 kr. 
Dem får a nok aldrig”. 
Ak nej. Havde pottemageren da bare be-
holdt et enkelt af de sære stykker moder-
ne kunst, som dét efterår kunne fremdra-
ges fra hans ovn, og som i dag sælges til 
underlige priser. 
 

Plejehjemsmusikanter 
Som 23-årig kørte også jeg til Sorring for 
at lære. Jeg tog rutebilen fra Borum til 
Sorring, og så spillede Knud - nu pensio-
nist - på en af sine elskede violiner, mens 
han efterhånden fik vist mig, hvordan 
han helst ville have, at jeg akkompagne-
rede på klaveret nederst i den stue, som 
han med tiltagende rigdom havde fået 
mulighed for at indrette specielt til mu-
sik. Med mellemrum fortsatte jeg med at 
tage til Sorring og ud at spille med den 
gamle mand, når tiden tillod det. 
Nu var tiden og markedskræfterne dog 
mere til gratismusik end fagforeningsta-
rif. Blandt andet underholdt vi flere gan-
ge på plejehjemmet i Gjern, hvor hustru-
en Laura desværre måtte tilbringe sine 
sidste år, men også andre steder. Jeg 
morede mig over, at 
vi en dag spillede gammeldags musik på 
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Asger Jorn i ovnen. Kunstneren inspicerer her 
nogle af sine færdige værker, der står opma-
gasineret i 
den gamle, brændefyrede keramikovn. Foto: 
Johannes Jensen. 

De gamles Hjem i Gammel Ry. Så kunne 
det vist ikke blive ældre ... 
En vinteraften i Knuds musikstue - i dag 
glasværksted - gik det så godt, at vi glem-
te tiden for den sidste busafgang. Men 

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. 

- synge sange. 

… 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 omgivelser 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 Arne Ryge Petersen 
  
 6064 8362  arneryge@gmail.com 

Sekretær Annette Løkke   4161 1521 annloekk@gmail.com  

Kasserer Eva Ross   4085 8084  evarosspetersen@gmail.com 

Grupper Jens Østerby  2139 2506 jensoesterby@hotmail.com 

Hjemme-
side 

Susan Rønholt  
Vasegaard  2425 9414 susanmogens.krontorp@gmail.com 

Lokale 
ansvarlig  

Ellen Ryge  
Matthiesen  2681 5290 ellenmatthiesen@mail.dk 

Indkøb Birthe Foged  3031 5148  bifo2@icloud.com 

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

Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer. 


