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Kære alle 
 
I bestyrelsen har vi diskuteret hvordan foreningen skal 
forholde sig til Covid 19 og det høje smittetryk.  
 
Vi er blevet enige om at vi stopper al dans. Foreløbig 
for resten af året. Vi aflyser således også juleafslutnin-
gen med tilhørende bal og afflæskningsballet. 
 
Det betyder samtidig at Århus Folkemusikhus i samme 
periode ikke vil afholde polska og gammeldags moder-
ne dans.   
 
Vi fortsætter med Folkemusikkoret, Himmelstrøg, 
Kravlegården. Vi afholder cafredag med Poul Lendal 
og Carl Erik d. 6.11 og foredrag med Chr. Foged. Det 
kommer der en udførlig omtale af i bladet, som er lige 
på trapperne. Se også kalenderen på hjemmesiden. 
 
Hvis I har spørgsmål, så send det til formanden, arnery-
ge@gmail.com 
 

Mvh. Bestyrelsen i Århus Folkemusikhus 
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Carl Erik Lundgaard  
 Poul Lendal 

Cafredag 6. november 2020 kl.:19:30 

”De gamle spillemænd, sangere og origi-
naler” 
Historiefortælling med masser af musik 
og sange 

Carl Erik Lundgaard & Poul Lendal har 
optrådt sammen siden 1970. Folkemusik-
ken har været grundlaget først og frem-
mest i trioen LANG LINKEN, som her 
fremtræder som duo. 

Den viltre koncert- og balmusik har nu 
mere og mere bevæget sig over i også at 
omfatte HISTORIEFORTÆLLING. 

Oplevelserne, erfaringerne, billederne er 
så omfattende at de må og skal fortælles. 
Møderne med de gamle spillemænd, 
sangkoner og originaler er blevet til histo-
rier om ægte, spontane, modige og selv-
bevidste mennesker, fortalt med både 
alvor og stor humor. Sange og musik er 
faste følgesvende. Af instrumen-
ter kan nævnes: violin, små og 
store harmonikaer af træ, jøde-
harpe, træskoviolin, mundharpe, 
seljefløjte. 

Carl Erik Lundgaard & Poul 
Lendal har med gruppen Lang 
Linken modtaget to Danish Mu-
sic Awards (den ene DMA Hæ-
derspris i 2007) samt Fyns Amts 
Musikpris i 1995. 

Carl Erik Lundgaard blev i 1997 
”Årets Folkemusiker” (DR & 

Skagen Festivalen) og modtog DJBFA’s 
hæderspris i 2011. 

De er begge i 2015 udnævnt til Danske 
Rigsspillemænd. 

Sammen med forskellige grupper har Carl 
Erik Lundgaard & Poul Lendal turneret 
overalt i landet og i det halve af verden. 
De har i forskellige sammenhænge udgi-
vet 10 -15 CD’ er m. v. 

Carl Erik Lundgaard & Poul Lendal har 
begge været ansat som undervisere på Det 
Fynske Musikkonservatorium 1998 – 
2011. 

Ved besøget i Århus Folkemusik-
hus ligger intet fast på forhånd – men det 
er selvfølgelig umuligt at komme udenom 
historier, musik og sange fra Æ’ Tinusser, 
Evald Thomsen, Ingeborg Munch, Jens 
Carl Førby o. a. 

Arrangementet foregår på lokalcentret på Kirkegårdsvej 53 
Kun adgang med tilmelding. Tilmelding til Eva Ross, tlf.:4085 8084  
Entre:  Medlem 75,-kr.  Ikke medlem 100,-kr. 
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Christian  
Foged 

Jeg vil tage deltagerne 
med på min rejse gennem 
sang og fortælling, med 
start fra midt 50´erne og 
frem til i dag. Jeg vil give 
forløbet overskriften 
"Mands minde", hvor 
sangene bliver den røde 
tråd. Lige fra folkesang, 
folkelige sange, folk-
songs, gårdsangerviser 
og slagere og måske lige 
frem pop. 
Tyngden kommer til at 
ligge i især 60´erne, 
70´erne og 80´erne. 

4 aftener i vinterhalvåret med sang og fortælling v. Christian Foged 
Mandag d. 19.10., 16.11., 15.2. og 15.3. Kl. 19.30 

Arrangementet foregår på Viborgvej 53 
Kun adgang med tilmelding.  
Tilmelding til Eva Ross, tlf.:4085 8084  
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Vores hjemmeside er ved at blive gennemgået fra ende til anden og opdateret, og det er 
mig, der har den opgave. Det indholdsmæssige, altså, ikke det tekniske. Det har vi en 
professionel frivillig til, en af vores medlemmer Elo Faber, som virkelig kan den slags.  
 
Det er lidt ligesom at rydde op i et køkkenskab. Det var så fint for et par år siden, men 
tiden går. Der står glemte poser med overskreden dato. En hylde passer ikke længere til 
de nye pakkestørrelser, og nogle ting hører faktisk egentlig hjemme et helt andet sted. 
Det er sådan en oprydning der er ved at ske på hjemmesiden. Vi har ikke fået nyt 
”køkken”, der skal bare gøres rent og ryddes op. 
 
Da der hverken kommer en tømrer, maler eller kommunikationsbureau, tager vi det stille 
og roligt, en del af gangen. Jeg foreslår og skriver, i tæt samarbejde med resten af besty-
relsen, og sender en portion ad gangen til Elo, når det er færdigt. Og så uploader han når 
han har tid i sit travle arbejdsliv.  
  
Pointen er, at I ikke skal forvente kick off med afsløring af nyt layout og smarte features. 
Til gengæld kommer der heller ikke en monsterstor regning! 
Vi arbejder os igennem topmenuen på forsiden:  
 
KALENDER er en google kalender. Hver gang en af os opdaterer en begivenhed, kan 
det ses direkte. Foretrækker du at se den i bladet, kan du med fordel dobbeltchecke med 
hjemmesiden for at sikre at du får alle coronatidens aflysninger og tilmeldingskrav med. 
BLIV MEDLEM har vi opdateret med de aktuelle medlemspriser, og en komplet beskri-
velse af hvordan du betaler dit årlige kontingent. Siden bliver selvfølgelig ajourført i takt 
med at nye medlemsgebyrer træder i kraft. 
 
OM OS – her er der indtil videre kun lavet opdatering af siden BESTYRELSEN. Her 
kan du se hvordan vi ser ud, og du finder vores telefonnumre og mailadresser. Kontakt 
os gerne med spørgsmål eller ideer!! 
 
VORE SPILLEGRUPPER er en meget stor ”klump”, der senest er sendt til upload. I kan 
se om det er sket, når overskriften in topmenuen i stedet hedder MUSIKKEN. Her er der 
ryddet godt op i skuffen, og mange grupper har sendt nye billeder. Check dem!!! Siden 
vil fremover bestå af 3 undergrupper af spillefolk, opdelt efter om de spiller TRADITIO-
NEL DANSK, TRADITIONEL NORDISK eller GAMMELDAWS MODERNE. 

Hjemmesiden 
>>https://www.aafmh.dk/<< 

Susan Rønholt Vasegaard, bestyrelsen. 



Aarhus Folkemusikhus Nyt September 2020 Side 7 

36. årgang Side 7 Nummer 147 

Covid-rengøring og håndsprit ved foreningens arrangementer 
Rengøringsmidler m.v. findes i et skab foreningens aflåste rum bagest i lokalet. 
Sprayflaskerne med overfladedesinfektion anvendes altid til toiletterne. 
Til rengøring af borde, stole, paneler osv. kan sprayflaskerne også bruges.  
Alternativt kan en spand varmt vand med universal – rengøringsmiddel og en ren kar-
klud anvendes. 
Rengøringen foretages både før og efter arrangementet 
 

Indgangsparti: 
Berøringspunkter på dørgreb, kontakter og paneler 
 

Toiletter: 
Berøringspunkter på toilet, håndvask, håndgreb, kontakter og paneler 
 

Salen:  
Borde og stole 
Berøringspunkter på dørgreb, kontakter og paneler 
 

Køkkenet: 
Vi anbefaler at køkkenet kun bruges af de par deltagere, der laver fælles kaffe og henter 
fælles vand. Og at deltagerne derfor medbringer eget service. 
Affaldspose i køkkenet benyttes ikke af deltagerne. I stedet opsættes affaldsspand med 
pose i gangen. 
Hvis køkkenet åbnes, skal det rengøres før og efter brug. 
 

Personlige forholdsregler 
En flaske med håndsprit placeres synligt ved indgangen og en i salen. 
Det er vigtigt at sørge for pause med udluftning i lokalet. 
Deltagerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. afstand og hygiejne. 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Ellen Ryge Matthiesen, bestyrelsen. 

COVID-19 Information 

Bestyrelsens hus ansvarlige Ellen Ryge Matthiesen informerer om de seneste COVID-
19 tiltag vedrørende anvendelse af huset på Viborgvej 53.  
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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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for korets medlemmer og for andre interesserede. 
 

Er du glad for at synge, kan du lide at synge i fællesskab med 
andre,  
har du lyst til at synge i kor, overvejer du at blive medlem af 
koret? 
 
 
 
 
 
 
Her alle tiders chance for at prøve at være med 
 
Under hensyn til Covid-situationen medbringer vi service og 
mad og drikke til eget forbrug gennem dagen. 
 
Pris for deltagelse i Workshoppen er 150 kr. 
Gratis for korets medlemmer 
 
Workshoppen ledes af Folkemusikkorets inspirerende dirigent 
Maria Kruchov Midtiby. 
 
Workshoppen foregår på Viborgvej 53, 8210 Aarhus V 
 
Tilmelding: Ellen Ryge Matthiesen 
tlf. 26815290 /mail: ellenmatthiesen@mail.dk 

Folkemusikkoret holder Workshop  
lørdag 28. november 2020 

kl. 10 til 16 
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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.  
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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 

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 2 gange.  20. november,  4.december.    

Folk Jam Århus 
Kom og jam med, det er budskabet fra denne gruppe af glade musikanter. 
En gang om måneden mødes de på ”Fair bar” på klostertorvet. 
Det foregår altid den 3 onsdag i måneden. Der spilles udelukkende dansk 
og nordisk folkemusik. Måske sniger der sig også en sang eller to ind.  
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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 

Fortsat fra forrige nummer: 
 
En vinteraften i Knuds musikstue - i dag 
glasværksted - gik det så godt, at vi glem-
te tiden for den sidste busafgang. Men 
Knud ejede efterhånden meget - også en 
knallert. Så mig af sted på den. Det frøs 
13 grader den nat, så på Langelinie 
(landevejen fra Sorring og Borum) måtte 
jeg standse to gange og løbe lidt ind over 
de hårde marker for ikke at stivne som en 
istap i min utilstrækkelige påklædning. 
Åh, disse minder ;-) 

I de samme år var Danmark ramt af no-
get, der er svært at forstå i dag, nemlig en 
genfødsel af folkemusik. En genfindelse 
af musikalske rødder, der ofte betegnes 
med det engelske ord revival. Unge spil-
lede og sang på skotsk, irsk, amerikansk - 
og til sidst minsandten også dansk. Evald 
Thomsen (1913-93) fra Himmerland, en 
vranten, ældre herre med øl, cerut og 
violin, blev ungdomsidol og spillede i 
Thylejren (1970) og minsandten på Ros-
kilde Festival (1973)! 

(Fortsættes på side 14) 

Fra folkemusikkens revival i 1970’erne: ”Big shot” Evald Thomsen (med cerut) og Knud Jen-
sen på en større scene et sted i Danmark. Bemærk mikrofonerne.  
Foto udlånt af Tutte Kristiansen. 
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Med sand på gulvet 
 
Unge kunne også selv. Tænk bare på den 
populære Fanø-gruppe Sand på Gulvet 
(hvis start Knud Jensen påstod at have 
overværet i Rindby, hvor han var til stede 
for at hjælpe keramiker og violinist Ole 
Torben “Topper” Jensen med milebræn-
ding). 
Jeg var et barn af denne bevægelse, hvor 
Dansk Folkemindesamling i 1971 åbnede 
proaktiv forskning med en filial kaldet 
Folkemusikhuset i Hogager på heden ved 
Holstebro. Lederen, Thorkild Knudsen, 
kanoniserede her et mindre antal traditi-
onsbærere, som også snart optog Politi-
ken, Information og Danmarks Radio, og 
da det samtidig var en tid præget af kon-

(Fortsat fra side 13) form venstreorientering i ungdommen, 
stillede “menigheden” af nybagte, unge 
violin-ejere vist alt for få spørgsmål. En 
af det såkaldte ungdomsoprørs indbygge-
de fejl. Så vi lærte “Smedens anden Fyn-
bo” fra Vestjylland og snusede til sære 
musikalske dialekter fra Thy og Læsø, 
længe før vi fik øje på vores egen egns 
musik og genfandt barndommens danse-
trin med for eksempel Knuds tradition fra 
Sorring, Kristian Emil Andersens fra Li-
nå, “Bedstefars Spillebog” fra Silkeborg 
og Telling (ham med Skæve Thorvald) 
fra Randers. Dem forbigik Hogager. 
 
Folkemusikpolitiet 
 
Efterhånden opdagede vi dog, at myten 
om den ensomme, genfundne spillemand, 

(Fortsættes på side 15) 

Pottemagerfamilien var gennemmusikalsk. Her spiller brødrene Knud, Bent og Kjeld til foræl-
drenes guldbryllupsfest i 1956. Børnebørn, der i dag er ældre folk, kigger nysgerrigt på. Foto: 
Hubert Hutzelsider, Århus. 
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der til ungdommens jubel nærmest tvang 
nogle skæve toner ud af fire strenge på en 
aflagt træsko og aldrig forlod G-dur (ét 
kryds), ja den myte var falsk som en gam-
mel harmonika. I Østjylland tog landspil-
lemændene som regel ud flere sammen i 
skiftende konstellationer. De var mere 
påvirkede af byernes musik, af tysk mu-
sik og af regimentsmusik med blæsere. 
Og så spillede de ofte i de smukke og (for 

(Fortsat fra side 14) violin) svære b-tonearter. Som nu Es- og 
As-dur (tre og fire b’er) i Peder Kjærs 
mindst 100 år gamle 
Marie-Vals. De var frækt sagt kommet 
videre end træskoviolinen. 
 
 

Musikalsk komsammen på Silkeborg Museum i slutningen af  1970’erne i forbindelse med en 
tvoptagelse. Knud Jensen - med pottemagerforklæde og violin - i selskab med unge, langhårede 
mænd, der flokkedes om at spille sammen med ham. Ukendt fotograf. 

Fortsættes i næste nummer af ÅFMH Nyt. 
Tak til Peter Poulsen.  



Aarhus Folkemusikhus Nyt September 2020 Side 16 

36. årgang Side 16 Nummer 147 

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 jensosterbyhansen@gmail.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. 


