
 

 

Koncert med Dwight Lamb, Jensen &  Bugge  
 Kulturhuset Boderne 15/9 kl.19,30 

Nu skal jeg fortælle et eventyr. Et spillemandseventyr – og det bedste med eventyret er, at 
det er helt sandt. 
 
I 2008 var duoen ”Jensen & Bugge” (rigsspillemanden Mette Kathrine Jensen på harmonika 
og rigsspillemanden Kristian Bugge på violin) på turne i USA. De spillede og fortalte om 
dansk folkemusik. Ved koncerten på det store stævne med nordisk folkemusik ”NISSWA 
STÄMMAN” i Minnesota, USA spillede de et nummer, der hedder Kræn Jerups hamborger.  
 
De fortalte, at Kræn Jerup var en stor spillemand fra Jerup i Vendsyssel fra anden halvdel af 
1800-tallet. Man vidste ikke så meget om ham, og der var heller ikke bevaret så meget af 
hans musik. Efter koncerten kom en mand hen til dem og sagde: ”Kræn Jerup was my 
great-grandfather”! Det var den da 74-årige amerikanske spillemand, Dwight Lamb. Han 
fortalte at Kræn Jerups søn, hans morfar Chris Jerup, var emigreret til Midtvesten i USA i 
1893. Og de sidste år han levede, boede han hos sin datter og Dwight, som var en stor 
dreng dengang. Han lærte Dwight farens, altså Kræn Jerups, musik og Dwight kunne da 
også meget af musikken endnu.  
 
Kristian og Mette begyndte at spille med Dwight og jo mere de spillede, jo mere huskede 
han. Det blev til koncerter og turnéer i både USA og i Danmark, to CD’er og og siden også 
en nodebog. På den måde blev dansk spillemandsmusik efter mere end 100 år i eksil i USA 
atter genfundet og bragt hjem til Danmark.  
 
Til september 2022 kommer Dwight Lamb til Danmark igen for at spille med Kristian og 
Mette. Han er 88 år, så det bliver nok sidste gang det sker. Den 15/9 er det muligt at få dem 
til Næstved til en koncert i Kulturhuset Boderne.  
 
I god tid inden koncerten vil lokale spillemænd få tilsendt noder til to numre fra Dwight 
Lambs (Kræn Jerups) repertoire. Og på dagen for koncerten vil de mødes med Dwight Lamb, 
Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen og indøve de numre, de har forberedt. Koncerten 
vil således starte med at lokale spillemænd spiller Kræn Jerups musik med Dwight, Kristian 
og Mette.  



 

 

Koncerten er støttet af Næstved Kommune af puljen ”MÆRK NÆSTVED” Billetprisen er 

kr.150, og de kan bestilles på mail oschlag39@gmail.com eller telefon28196043 

 

www.jensen-bugge.dk  
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