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Kultur: På lørdag kl. 11-15 
inviterer Min Verdensarv 
fra Nyborg til ”Guld på 
Nyborg Slot”. Her kan du 
få vurderet dine danske 
møbelklassikere - også 
dem du måtte være i tvivl 
om ægtheden af - af to 
eksperter fra Lauritz.com. 
Der er også åbent værk-
sted med møbelpolstrer 
Kent Henriksen, der er 
ekspert i designermøbler. 
Arrangementet finder sted 
i Riddersalen på Nyborg 
Slot.

Guld på slottet

Bøger:  For første gang i nyere 
tid er Bibelen nu oversat fra 
originalsproget hebraisk til 
nudansk. 

- Den umiddelbare for-
ståelse har været i højsædet, 
siger lektor ved Afdeling for 
Bibelsk Eksegese Søren Holst 
fra Det Teologiske Fakultet, 
der står bag den nye oversæt-
telse af Første Mosebog. Fo-
kus på forståelse har blandt 

andet medført, at ordet ”ark” 
erstattes af ”båd”. Og mere 
højtidelige ord fra tidligere 
oversættelser som ”velsi-
gelse” erstattes af ordet ”livs-
styrke”.

”Begyndelsen og Tænkeren 
- Første Mosebog og Præ-
dikerens Bog på nudansk” 
udkommer 23. oktober og 
udgives af Dansk Bibelsel-
skab. (ahy)

Noas ark bliver til Noas båd

Museum:  Tandstikker af guld 
og rigt udsmykkede økser af 
bronze er blandt de skatte, 
der er fundet nær Voldtofte 
på Vestfyn. Skattene indike-
rer, at området var et vigtigt 
handelscenter. Det fortæl-
ler Mogens Bo Henriksen fra 
Odense Bys Museer om ved 
en forelæsning på Vestfyns 
Gymnasium 28. oktober kl. 
18.30 arrangeret af Folkeuni-
versitetet Assens. (ahy)

Fra Voldtoftes 
storhedstid

Bøger:   Den tyske bogpris 
Deutscher Buchpreis 2014 
går til Lutz Seiler for roma-
nen ”Kruso”, der handler om 
en bygningsarbejder, der ka-
ster sig over litteraturviden-
skaben. (ahy)

tysk bogpris

Askepot danser i Aarhus
scene: Torsdag 23. oktober kl. 19.30 bliver der klippet hæle, 
hugget tæer og kysset prinser på scenen i Musikhuset Aarhus. 
Det er det næsten 250 år gamle teaterkompagni Anhaltisches 
Theater Dessau, der har specialiseret sig i opsætninger af ope-
retter og eventyr. Denne gang kommer kompagniet med en 
humoristisk og spektakulær opsætning af brødrene Grimms 
”Askepot” udsat for solister, kor, dansere og orkester. 

scene:  Folketeatret turnerer med farcen ”Hvem støver af?”, 
hvor Jesper Asholt og Jesper Lohmann spiller umage bofæller. 
Forestillingen, der bygger på filmen ”The Odd Couple”, har 
netop været i Nyborg og kan ses på Odense Teater 17-18/10 , 
Arena Assens 21/10 og Svendborg Teater 22-24/10. (makj)

 ➤Hvem støver af?

Efterårssolen er gavmild ved 
”Vinslottet” i udkanten af 
Valby, der er trommeslageren 
Rasmus Jusjongs barndoms-
hjem. Han er den ene tred-
jedel af trioen Folkeklubben, 
der øver i kælderen og nyder 

Guldkantsdanmark         har høj karat

Folkrock-trio , der blev dan-
net i maj 2011 ved et tilfælde. 
Sangskriver Kjartan Arngrim 
introduceres til trommesla-
ger Rasmus Jusjong til en fest 
en måned forinden. De mødes 
igen to uger efter ved et til-
fælde. Jusjong har ad omveje 
hørt et par af Kjartans sange 
og foreslår, at de tager ud spil-
ler sammen. Kjartan ringer 
omgående til sin gode ven, 

guitaristen Rasmus Dall for at 
meddele, at han har fundet en 
trommeslager. To uger senere 
står de tre unge mænd klar til 
at indtage scenen i Folkets Park 
på Nørrebro under navnet Fol-
keklubben opkaldt efter den 
første danske folkplade, ”En Af-
ten i Folkeklubben” med Cæsar, 
Per Dich og Poul Dissing.
Folkeklubben  har siden de-
buten spillet ca. 450 koncerter 

på alt fra Mændenes Hjem på 
Istedgade og HusForbi- sæl-
gernes julefrokost til Voxhall, 
Vega, Skanderborg og Tønder-
festival. 
De har spillet  intimkoncert 
for Kim Larsen og syv andre 
stamgæster på et værtshus i 
Odense. Debutpladen ”Nye Ti-
der” udkom i april 2013, og nu 
udsender bandet opfølgeren 
”Danmarksfilm”. www.folkeklubben.dk

Folkeklubben

 ■Folkpop-trioen Folkeklubben har givet mere 
end 450 koncerter på blot tre år og stået på 
scenen i sognegårde og nedlagte biografer 

 ■ Især koncerterne i udkantsområderne 
har inspireret bandet til sit andet album, 
”Danmarksfilm”

 ■- Man er først rigtig rockstjerne, når man giver sig 100 procent foran to publikummere. 
Alle kan fyre den af foran 3000, siger forsanger Kjartan Arngrim i midten. Til venstre er det 
Rasmus Jusjong og til højre Rasmus Dall.

godt af vinproduktionen, som 
Rasmus’ far er ansvarlig for.

Folkeklubben har lige stå-
et og øvet på gruppens nye 
sange i indkørslen, og de tre 
medlemmer er parate til at 
reklamere for albummet på 

en togtur mellem Tjæreborg 
og Tønder dagen efter. De tre 
musikere kommer fra Oden-
se, Bagenkop og Valby, så 
hvorfor lige en togtur i Søn-
derjylland?

- Det skyldes Tønder Fe-
stival. Vi optrådte der for to 
år siden to aftener i træk og 
fik på mange måder vores 
brede gennembrud der. Det 
var ikke Roskilde Festival el-
ler en koncert på Vega, der 
havde afgørende betydning 
for vores karriere. Nej, det 
var sgu efter Tønder, vi for al-
vor begyndte at sælge plader 

og koncertbilletter i resten af 
landet, siger forsanger og gui-
tarist Kjartan Arngrim.

Barske oplevelser hærder
Med på togturen er blot to 
akustiske guitarer og en gulv-
tam-tromme. Når man rej-
ser let, kan man bedre ”gribe 
fasanen i flugten”, som den 
ordsmidige forsanger udtryk-
ker det.

- Vi skal finde folk, hvor 
de er. Når man spiller spon-
tant på en perron foran to 
fremmede mennesker, tester 
man virkelig sangenes kvali-

tet. Man skal lægge sig i selen 
for at fastholde publikums 
interesse, og sådan var vo-
res første 100 koncerter. Det 
befriende er netop, at man 
selv skaber momentet. Alt 
kan ske i modsætning til på 
et spillested, hvor rammerne 
og kontrakten er: ”Vi bukker, 
og publikum klapper”, som 
Peter Ingemann beskrev det, 
siger Rasmus Jusjong.

De skæve koncerter har 
kastet en bunke uafrystelige 
minder af sig. En koncert på 
Mændenes Hjem på Vester-
bro står stadig lysende klar.

- Vi optrådte der to gange 
foran et publikum, der fixede 
og solgte stoffer. Publikum 
var suverænt nederst på den 
sociale rangstige, og 25 mi-
nutters koncert føltes som 
fire timer. Det krævede i den 
grad nosser at levere og ikke 
skide i bukserne, siger Ras-
mus Jusjong.

Én af gæsterne til den før-
ste koncert havde skrevet til 
bandet og fortalt, at sangene 
virkelig havde rørt ham. De 
satte ord på mange af hans 
tanker. En gut med tatoverin-
ger i hele hovedet, som med-

lemmerne gerne ville møde 
til deres anden koncert.

- Da vi spørger efter ham, 
får vi at vide, at han er død af 
en overdosis dagen før. Det er 
den slags barske oplevelser og 
sammenhænge, der betyder, 
at vi er svære at ryste, når vi 
står på Postens scene, siger 
Rasmus Dall.

Respektfuld provins
Mange bands skriver i deres 
pressemeddelser, at de har 
spillet Danmark tyndt. I Fol-
keklubbens tilfælde er det en 
underdrivelse. Trioen har i de 

seneste tre år optrådt på tor-
ve, togperroner, biblioteker, 
forsamlingshuse, herberger 
og værtshuse. Med et utal af 
uforudsete og stærke oplevel-
ser, der har været med til at 
farve albummet ”Danmarks-
film”, som er en hyldest til 
landet uden for hovedstaden. 
En cadeau til alle ildsjælene i 
”Den rådne banan” og ”Ud-
kantsdanmark”. Eller ”Fjen-
deland” som en københavnsk 
avis mandede sig op til kalde 
provinsen.

- Når vi optræder i ud-
kanterne, møder vi et re-
spektfuldt publikum, der har 
telefonen i lommen og kon-
centrerer sig om musikken. 
Muligvis fordi der ikke er no-
get mobilsignal ... Men de er 
yderst dedikerede og tilstede-
værende, hvilket ofte gør det 
langt mere magisk end at op-
træde i København. Der tjek-
ker folk konstant Facebook 
og Twitter for at se, om der 
sker noget mere spændende 
rundt om hjørnet. Det er et 
godt billede på, at der er pa-
radoksale forskelle på det bil-
lede af udkanten, man læser 
om, og hvordan virkelighe-
den ser ud, fortæller Kjartan 
Arngrim.

det sunde vanvid
I kølvandet på udgivelsen gi-
ver Folkeklubben mere end 
40 koncerter rundt i hele 
landet. Fokus er på en række 
skæve spillesteder og byer, de 
færreste danske bands nogen-
sinde har sat deres ben i.

- Når man kalder sit album 
for ”Danmarksfilm”, har man 
en forbandet pligt til at køre 
væk fra E45. Vi fandt hurtigt 
ud af, at hvis vi ville overleve 
som band og have nogle ople-
velser, der differentierede sig 
fra alle andre bands, så kræ-
vede det, at vi vendte blikket 
væk fra København. Det, der 

har givet os vores publikum, 
er netop, at vi har spillet ude 
i kanterne. På sognegårde, 
i nedlagte biografer og Ør-
stedspavillonen i Rudkøbing. 
Vi har set nogle specielle egne 
og mødt de lokale på nog-
le præmisser, der har været 
enormt inspirerende, siger 
Kjartan Arngrim.

Bandet begynder at snakke 
om det groteske i, at mange af 
deres jævnaldrendes største 
drøm er at komme til New 
York, hvor alle spiser de sam-
me steder, køber de samme 
T-shirts og ser de samme se-
værdigheder.

- Jeg er født og opvokset i 
Bagenkop på Sydlangeland, 
og da jeg vendte tilbage med 
bandet til havnefest, slog det 
mig, hvor særligt der er. Vi 
spiste friskfangede fiskefilet-
ter med ristede løg og syltede 
agurker, mens vi nød dialek-
ten. Jeg følte en stolthed spre-
de sig i maven, allerede da vi 
kørte gennem Humble. Tre 
timers kørsel fra København 
finder man langt større even-
tyr end otte timers flyrejse 
væk i New York. Derfor syn-
ger vi også: ”Giv mig kanter-
ne, glem København. Giv mig 
Bagenkop og et hjemstavns-
savn”, siger Rasmus Dall.

Albumtitel-referencen til 
Poul Henningsens film fra 
1935 er ikke tilfældig. Da fil-
men udkom, var nationa-
lisme i den grad på mode. 
Men instruktøren valgte at 
præsentere et dengang kon-
troversielt billede af landet og 
endda krydre billederne med 
jazz.

- På vores ”Danmarksfilm” 
finder man heller ikke kron-
hjorte, skovsøer og Danne-
brog, der vajer. Vores røde 
tråd er det sunde vanvid, for 
hvis man skal tro Køben-
havner-pressen, skal man jo 
nærmest være sindssyg for at 

bo i provinsen. Derfor er vo-
res sange dedikeret til dag-
drømmerne, filantroperne 
og landsbytosserne i det, vi 
har valgt at kalde ”Guld-
kantsdanmark”, siger Kjartan 
Arngrim.

proppet med løgnehistorier
Båndoptageren er slukket, 
og Rasmus Jusjong er i gang 
med at fortælle om, hvilke 
druesorter der dyrkes på vin-
slottets ene mark, som er på 
størrelse med en gennem-
snitlig dansk forhave. Kjartan 
Arngrim spørger pænt, om vi 
ikke lige kan tænde for opta-
geren igen. Han har lidt mere 
på hjerte.

- Det er vigtig for mig at 
understrege, at vores sange 
vil mere end det nære parfor-
hold og hverdagstrivialiteter-
ne. Det er vigtigt at inspirere 
sine lyttere til at tænke større 
tanker end det. Der er kom-
met en kedelig tendens til, at 
man ikke må fortælle en god 
historie, der måske rummer 
en løgn eller to. Hvis man dri-
ster sig til det, kommer DR’s 
”Detektor” eller Ekstra Bla-
det og skyder det ned med det 
samme, så salig H.C. Ander-
sen ville vende sig i sin grav. 
”Danmarksfilm” er proppet 
med skøre løgnehistorier 
med forbindelsestråde til den 
vanvittige virkelig, vi befinder 
os i. ”Husk mit navn” er ek-
sempelvis inspireret af et fa-
miliemedlem, der begik selv-
mord på sin kones fødselsdag, 
siger Kjartan Arngrim og in-
dikerer, at han har talt ud.

Posten, Odense, lørdag 22. november 
kl. 21 - flere fynske koncerter annon-
ceres senere på året

Tekst og foto:  
Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Vi skal finde folk, hvor de er. Når man spiller 
spontant på en perron foran to fremmede 

mennesker, tester man virkelig sangenes kvalitet.
Rasmus Jusjongz, Folkeklubben

Nummer tre.  20. oktober udkommer Rasmus Walters tredje album.  
Simon Staun har mødt popsmeden, der havde 45 udsolgte koncerter på  
sin seneste turné og snart optræder på Fyn igen.  Kultursiderne i morgen

 ■Tre af bronze- 
økserne, der er  
fundet nær Voldtofte.


