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Bugge & Jensen Jubilæumsband - fra venstre er det Thomas Hedegaard, Bjarke Kolerus, Kristian Bugge, Mette Kathrine Jensen og Morten Alfred Høirup.

Anmeldelse. Det er  i
udkanten af Dan-
mark, at al den
spændende danske
folkemusik er. Her
har traditionerne ikke
stået for skud. Duoen
Bugge & Jensen fej-
rer jubilæum med tre
indbudte gæster.

PADBORG. De vidste, hvem
hinanden var. De stod på bus-
sen i den samme lille landsby
syd for Vejle. »Uden at der
kom noget ud af dét«, som
Kristian Bugge fortæller.
Men for ti år siden slog det

gnister musikalsk, da violini-
sten Kristian Bugge og akkor-
deon-spilleren Mette Kathrine
Jensen mødte hinanden på
det Fynske Musikkonservato-
rium i Odense.
Ti år er gået - og derfor stil-

ler den jyske spillemand og
spillekone op med et jubilæ-
umsband ved musikfestivalen
FolkBaltica, der foregår i det
dansk-tyske grænseland i dis-
se dage.
I mangel af bedre holder en

klog mand her på avisen lange
foredrag om, at ti år ikke er et
jubilæum, men det har han nu
ikke helt belæg for i virkelig-
hedens verden.
Med i jubilæumsbandet er

Thomas Hedegaard på kontra-
bas, sangeren og guitaristen
Morten Alfred Høirup og Bjar-
ke Kolerus, der de senere år
mest har brugt sin klarinet til
klezmermusik og har en bag-
grund som klassisk musiker.

Mellem hestesko 
og tørvetrillere
Ved FolkBaltica er det rigtig
god, gammeldags - og især
god - dansk spillemandsmusik,
den står på. Der var premiere

på museet Oldemorstoft
i Padborg torsdag aften.
I eftermiddag klokken
15.30 er der mulighed
for at opleve besætnin-
gen på frilandsmuseet i
Undevad i Angel, og i
morgen klokken 15 i Alte
Eule i Kappel.
Tørvetriller, hestesko,

gamle save, murerskeer, dreje-
bænke og pressemaskiner...
man kan ikke sige andet, end
at omgivelserne på Oldemor-
stoft var perfekte til den gen-
re - uden at der dog kom for
megen halm i træskoene.
Tværtimod har Kristian

Bugge og Mette Kathrine Jen-
sen bragt den gamle danske
folkemusik til torvs igen, og
det på en måde, så mange nye
lyttere har fået ørerne op for
de store kvaliteter, der ligger i
musikken. Danskerne behøver
ikke kun at falde i spåner over
folk-musik fra Irland og Skot-
land, for de har den mindst li-
ge så god selv.

Udkant er fedt
Med koncerten kom vi rundt
til udkants-danmark, og her
tillader vi os at bruge det for-
tærskede ord som et superla-
tiv. For det er i yderområder-
ne, at folkemusikken har haft
det rigtig godt og er blevet

plejet: Thy, Fanø, Himmerland,
Rebild, Læsø og så videre. Her
skal der lidt mere til for at
fortrænge traditionerne.
Der blev spillet i duo, trio,

kvartet og kvintet. Der var
hopsaer, polkaer, valse og vi-
ser. Egne melodier og melodi-
er, der havde ligget i en skuf-
fe, siden bedstefar var lille.

»Danish tunes«
Der blev spillet musik af Ewald
Thomsen (1913-1993), der på
sine ældre dage opnåede at
blive statslønnet spillemand.
Af en thybo ved navn Viggo
Post. Af den sydfynske1700-
tals komponist Rasmus Storm.
Og musik ikke af, men fra en
amerikaner, der har rødder i
Vendsyssel, hvorfra han har
taget den gamle spillemands-
musik med sig. Dwight Lamb
hedder han, og han er 77 år.
Kristian Bugge og Mette

Kathrine Jensen mødte ham
på en festival i Minnesota og

opdagede til deres store
forbavselse, at han spil-
lede gamle polkaer fra
det jyske hovedland nor-
denfjords - i USA. Her
var »the danish tunes«
blevet dyrket og plejet i
små hundrede år. Dwight
Lamb fik en invitation til
Danmark. Kristian Bugge

og Mette Kathrine Jensen en
ditto til USA. Og i august op-
træder de tre sammen ved
Tønder Festival.
I Oldemorstoft spillede Bug-

ge og Jensen en »Dwight-Pol-
ka« i duo under lidt andre for-
hold end dem, Mette Kathrine
Jensen er vant til. I USA har
Dwight Lamb blot spillet mu-
sikken på en enradet harmo-
nika stemt i G.
Morten Alfred Høirup fik

også lidt plads til at synge ind
imellem og det uden mikro-
fon. Han lagde ud med guitar
i sangen »Feltjægeren«, hvorpå
klarinetten, bassen, violinen
og til sidst harmonikaen
sprang på for hvert vers - me-
get smukt. Hans sang gik bare
ikke særlig stærkt igennem.
Lidt lyrisk og meditativt blev
det også til i et arrangement
fra Thy med klarinet og har-
monika, og det er jo ikke lige
de kanter, man forbinder med
en klarinet.

-Tak fordi I kom, og tak for-
di I blev, sagde Morten Alfred
Høirup.
Tak i lige måde.

FolkBaltica: Koncert med
Bugge & Jensen Jubilæ-
umsband på Oldemorstoft i
Padborg, torsdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fede hits fra Lars Tyndskids mark

Ren spilleglæde og øjenkontakt mellem Kristian Buggesen og Mette Kathrine Jensen.

KØBENHAVN. Arne Munk, for-
henværende universitetslektor
og søn af digterpræsten Kaj
Munk, er død, 76 år. 
Det er en Munk-søn i mod-

vind, der nu er død. Tempera-
mentet har han arvet fra fa-
deren og digterpræsten Kaj
Munk. Arne Munks sidste år
var en lang strid med stort set
alle involverede om arven ef-
ter faderen: Hvordan skal Ve-
dersø Præstegård bevares for
eftertiden og af hvem? I en
spektakulær demonstration
truede Arne Munk med at
brænde faderens historiske
møbler af i protest mod det
politiske spil omkring bevarel-
sen af præstegården.
I det lan-

ge slagsmål
med myn-
digheder,
fonde og
politikere
valgte han i
2007 at
konvertere
til katolicis-
men i pro-
test mod
folkekirken.
En anden
livslang
strid var
kampen
mod fri abort, hvor han på
Christiansborg Slotsplads
holdt en flammende tale. Se-
nere stillede han et stykke
jord i Vedersø til rådighed til
en mindelund for de abortere-
de fostre. Mindelunden blev
erklæret i strid med planloven
i 2005. Arne Munk sagde den-
gang, at sagen skulle videre til
Højesteret, som afgjorde sa-
gen til kommunens fordel i
2007.
Da Arne Munk fyldte 75 år,

annoncerede han, at han ville
skrive en bog om sin »storm-
fulde, festlige og spændende
barndom«. Arne Munk var for-
henværende universitetslektor
i Det Gamle Testamente på
Københavns Universitet.

(FlA)

Censureret
udstilling 
AABENRAA. Den årlige tilba-
gevendende censurerede ud-
stilling er blevet hængt op på
BaneGården i Aabenraa. 95
deltagere har tilmeldt sig ud-
stillingen med i alt næsten
600 værker.
De to billedkunstnerne An-

ne Bjørn og Steffan Herrik har
sammen med kunsthistoriker
Elisabeth Hertzum censureret
værkerne og efter fem vurde-
rings-runder enedes censorer-
ne om at antage 93 værker
produceret af 50 deltagere.
Udstillingen har både bid og

vid. Der vises værker, som re-
laterer til krig og vold, og der
er værker med næsten drøm-
meagtige, rolige landskaber.
Der er repræsenteret stilarter
fra naivisme, over surrealisme
til realisme.
Der er både små mini-male-

rier og kæmpelærreder, der er
grafik og tegning. Der er
stramme kubiske skulpturer
og naturalistiske muslinge-
skaller i raku. 
Udstillingen åbnes af udstil-

lingsansvarlig Elisabeth Hert-
zum i dag (lørdag) klokken 11
og kan ses i tidsrummet tirs-
dag-søndag fra klokken 11 til
17 frem til og med den 15.
maj – og også i hele påsken.

(FlA)

Arne Munk 
er død

Arne Munk.
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Gæster fik
nok af
ventetiden
SØNDERHAV. For flere
gæster blev ventetiden
til Store Okseø simpelt-
hen for meget. De skul-
le torsdag aften have
været til FolkBaltica-
koncert med blandt an-
dre Gabriel Fliflet og
Liedertach på Okseøer-
ne, men ventetiden ved
den lille pendulfærge i
Sønderhav var så lang,
at de valgte at gå hjem.
- Når man står flere

hundrede mennesker,
der skal med en båd
med plads til 20 men-
nesker, og man allerede
har ventet en halv time,
så kunne man da godt
regne ud, hvor lang tid,
det så ville tage at
komme fra øen, når
koncerten var slut, lød
det fra koncertgæster-
ne, der altså alligevel
ikke blev koncertgæ-
ster.
Gæsterne havde købt

billet på forhånd og fik
pengene refunderet af
FolkBaltica. Koncerten
på Store Okseø er ble-
vet en fast tradition,
der inkluderer transport
med båd.

Hans Christian 
Davidsen
hcd@fla.de


