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DE GALE I EKSTRABLADET
Alle vores bookinger var
aflyst i laaange perioder
under Corona-pandemien.
Men så er det jo heldigt, at
det er to garvede gadegøglere
der står i spidsen for
orkestret. Flere gange drog vi
ud under åben himmel og
spillede folk glade ... på sikker
afstand selvfølgelig. Det går jo
ikke at smitte publikum med
hverken Corona eller
"Menneske-galskab".
Her en artikel som Ekstrabladet bragte på side 4, en
dag i starten af pandemien
hvor galningene Karsten Hvid
og Sebastian LaCour var med
"på gaden" til stor glæde for
folk bag vinduerne.
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Foketingsmedlem Camilla Fabricius som Ambassadør
Vores første optræden efter halvandet års corona-tørke var i
starten af august, hvor vi optrådte til Folketingsmedlem Camilla
Fabricius’ 50 års fødselsdag. Da Camilla jo er ekstra glad for De
Splittergale, spurgte vi hende efter forestillingen, om hun ville
være vores ambassadør, hvilket hun på stedet sagde “ja ja ja ja
ja ja ja ja ja jaaaaa” til. Så nu har vi simpelthen en ambassadør i
Folketinget. Jubii! Nå ja, vores optræden gik også forrygende - vi
var virkelig “sultne” efter halvandet år uden bookede jobs! Men
da vi til øvning ugen efter skulle fortælle de andre om hvordan
det var gået, var det eneste vores balje-bassist Jens fortalte om,
det sindssygt lækre kagebord med de vildeste lagkager.
Thomas Buttenschøn, Alberte og... De Splittergale!
Vores næste job og første “road-trip” i mands minde var til “En
Sindssyg God Søndag” i Middelfart, hvor de havde disket op
med store navne som Thomas Buttenschøn, Alberte og... De
Splittergale. Så der var stuvende fuldt af mennesker, og folk var
ellevilde med os. Som vi plejer at gøre til Sindssyg God Søndag
lavede vi to shows… med forskelligt indhold, hvilket er ret fedt,
fordi vi så kan få prøvet mere af på scenen. Vi havde vores
“guitarist i eksil”, Charlie 3000 med som gæstesolist. Der var
også nycirkus på programmet, og der blev gået på line og
jongleret, spillet saxofon med mere. På vejen hjem stoppede vi
som sædvanlig nede ved Lillebælt for at spise mad. Og vi er jo
De Splittergale, så derfor var der masser der gik i vandet.
Trofaste fans, autografer og skrigende publikum
Det er dejligt når folk er så glade for os at det nærmest bliver en
tradition at vi kommer. Fx har vi været i Middelfart tre gange og
regner med de booker os igen. Og så har vi endnu en gang
optrådt for “Hus Forbi” i Vanløse med kæmpe succes. De
hjemløse var traditionen tro værter for en stor jysk efterskole,
der skulle lære noget om, hvordan det er at leve på kanten af
samfundet som hjemløs og psykisk sårbar. Vi troede ikke det
kunne blive vildere end sidste gang vi var der, men det kunne
det! Denne gang var vi i en lille sal og stemningen var på sit
højeste. Vi troede vi havde fået et Beatles-publikum, for da
Pritam dansede, skreg pigerne så højt, at det overdøvede
musikken, og både før og efter vores ældste medlem Birgits
solosang råbte publikum taktfast “Birgit, Birgit, Birgit, Birgit…”,
akkurat som hvis vi havde været rockstjerner. Og som om det
ikke var nok, så stod der efter forestillingen en hel kø af elever,
der ville have autografer af både Birgit og Pritam. Nogle fik
endda skrevet den på armen med sprittusch. Vi havde en vildt
sjov tur, og vi håber den nye leder af "Hus Forbi" vil bruge os på
samme måde i fremtiden.
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SPLITTERGALT

NYT
af orkesterlederne
Jon G. Lør og Kapeljesper

Jon G. Lør "ævler"
til den store guldmedalje
til "En Sindssyg God Søndag"
i Middelfart

Det er ikke kun publikum,
som morer sig når
de gale folder sig ud.
Her er det KapelJesper der er
topunderholdt under et show..

De gale på "Psyk"
I starten af oktober optrådte vi på psykiatrisk hospital i Odense, på to forskellige afdelinger. Vi
oplever altid, at det er rigtigt meningsfuldt, både for publikum og for os, at optræde på psykiatriske
afdelinger. Det vil vi gerne fortsætte med, også selvom det kommer lidt “tæt på” for nogle. (I år var
der et af vores medlemmer, der valgte at blive hjemme af denne grund).
Lidt "kælen" for orkestermedlemmerne med restaurant og teater
Hatten går altid rundt, når vi optræder - vi er jo gøglere og gårdsangere! Da vi i lang tid ikke havde
brugt af “hattepengene”, var der faktisk en hel del i puljen. Så i slutningen af oktober besluttede vi at
gøre noget rart for orkestermedlemmerne. Vi mødtes på en restaurant i Magasin, hvor man både
kan få burgere med kød og af planter, plus lækre rodfrugt-fritter. Der var masser af gode drinks,
specialøl og desserter med kaffe til. Vi fulgtes alle sammen ad på gåben op til Musikhuset. Der så vi
en rigtig klassiker; “Brevet” af Paolo Nani - som er en hylende morsom mimet forestilling. Vi havde
en utroligt hyggelig aften sammen… alle 23! Det var dejligt at lave noget andet sammen end at
optræde. Vi har snakket i gruppen om at tage i biografen næste gang, vi har penge nok i
hattekassen.
30 års jubilæum - et år forsinket
Vores jubilæum blev jo aflyst sidste år, så derfor holdt vi 30 års jubilæumsfest på vores 31 års
fødselsdag - ægte splittergalt! Det var et brag af en fest, med masser af gode forestilinger, lækker
mad, og virkelig mange mennesker. Læs mere under Jubilæums-rapportagen på side 10-11

Vi var hele 23 splittergale på scenen da vi optrådte til jubilæet! Se de fantastiske billeder på side 10-11
Test-Fest - Juleafslutning med "Støjberg"
Juleafslutningen kaldte vi i år “Test-Fest”, da alle skulle være testet for at deltage. Vi var over 15, og
der var pakkeleg, gløgg, æbleskiver, rødvin, sodavand, etc. Julemiddagen var plantebaseret og
smagte himmelsk, med brune kartofler, rødkål, waldorfsalat og den lækreste "mock-duck", som
Jesper havde tilberedt. Selv Jons veganske brune sovs smagte super godt! Og i anledning af den
netop overståede risretssag mod Inger Støjberg fik vi "risret" til dessert... så snart vi havde slået 50
gange på vores rumstérstang - som jo netop hedder "Støjberg"! Jon havde nemlig også lavet
vegansk risalamande, og den var i særklasse!. Men han havde forregnet sig, så der var nok til en hel
galeanstalt! Jesper fik mandelgaven, som var en pakke After Eight, som straks blev delt ud… klokken
var jo over otte! Det var en god og sjov måde at ønske hinanden god jul på i en ellers lidt hård tid,
hvor corona-restriktionerne virkelig strammede.
Shows i øst og vest, og for Sol og Strand Sommerhusudlejning
Af andre jobs vi har været på, skal nævnes at igen har været i Uldum, hvor vi spillede for
højskoleeleverne og lavede debat om psykisk sårbarhed. Og så har vi været en tur i Lystrup,
hvor vi optrådte til Kirkens Korshærs julefrokost. Da den mandlige halvdel af stifterparet af "Sol og
Strand Sommerhusudlejning" fyldte 80 år her i januar, var det selvfølgelig De Splittergale, der skulle
optræde til hans fødselsdag. Det foregik på hotellet i Fårup Sommerland og vi var inviteret til
lækkert kagebord bagefter.
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Vi gav den som sædvanlig gas, og Carlo, som klart er orkestrets yngstemand, gav megafonsolo på
Jespers skuldre. Charlie 3000 var med på guitar, "Normale Mette" både sang og steppede, og
Helle spillede tværfløjte. Mathilde og Geert lavede et ret surrealistisk tankelæsernummer med en
pakke røde pølser. De gale leverede et virkelig godt show og hatten var tung… så måske går der
ikke sååå længe før vi skal i biffen.
“Fastelavn, Er Mit Navn… Splittergal, Helt Normal”
Endelig var det blevet De Splittergales tur til at optræde og gå optog til den traditionsrige
fastelavnsfest på den legendariske legeplads “Børnenes Jord” i Aarhus’ øgadekvarter. Solen
skinnede helt forårsagtigt, selvom kalenderen stadig skrev februar, så der var riiiigtigt mange
mennesker i alle mulige og umulige udklædninger, hvilket førte til et rekordstort optog rundt i
kvarteret, før den stod på tøndeslagning, fastelavnsboller, vafler... og forestilling med De
Splittergale. Vi gav dem en ordentlig en på opleveren, og der var virkelig mange der fik grinet
igennem. Det var sjovt at prøve at optræde for så mange børn, og de var faktisk rigtig godt med,
selvom det jo egentlig er en forestilling, vi plejer at lave for et mere voksent publikum. Det fik os
til at tænke på, at vi måske skulle lave en version af vores forestilling, der er mere gearet til børn.

Et sjældent billede af Jørgen med trøje på!

✨ Fotos Poul Nyholm ✨

Det var ikke kun humøret der var højt...

🎶 Her kommer vi, vi kalder os De Splittergale 🎶

Pritam, Jens og Karsten spredte smil på stenbroen

De Splittergale spillede for til fastelavnsoptoget i øgadekvarteret...

Men hvordan går det så egentlig i De Splittergale?
Økonomisk går det godt i gruppen. Der er styr på regnskabet, som er afleveret til revisoren og vi
har aftalt en dato for Generalforsamling (28/4 - se indkaldelsen på side 26). Vi har et par
vedtægtsændringer linet op, så vi bl.a. kan få et betalingskort, som vil gøre dagligdagen meget
nemmere for os. I forhold til gruppen har vi en stor god kerne som altid er med, og vores
medlemmer stråler for tiden. Vi har dog lagt mærke til at energien falder lidt i bestemte
perioder af året, og i de perioder hvor vi optræder mest, er der heller ikke så meget energi til
øvning bagefter, hvilket er helt naturligt. Der er jo mange sårbare mennesker i De Splittergale,
og når man ikke har uendelige mængder af energi at give af, er det jo naturligt, at man
prioriterer, det man elsker mest: at komme ud at optræde. Showet kører supergodt, og vi har et
stort repertoire, så vi kan skræddersy vores forestilling, så den passer til enhver lejlighed.
2022 byder på "Øve-weekmiddle", Tunøtur og De Splittergale på Aarhus Rådhus
I slutningen af april skal vi på "øve-weekmiddle" (... fordi det er tirsdag til torsdag) på "Fristedet
Skæring", som ligger lige ned til stranden, JUHUU!!. Og i starten af juli drager vi nogle dage til
Tunø, hvor krofatter har inviteret os over for at spille på kroen. Det bliver rigtigt spændende, og
der er endda nogle, der skal sove i telt (lad os håbe at vejret holder). Vil man opleve os i Aarhus
er der to muligheder: torsdag den 31. marts optræder vi til en ekstraordinær “Gårdsangeraften”
på Folkestedet, og den 30. april kan man opleve os på Frivilligcenteret i Aarhus, hvor vi optræder
til Sindslidendes Vilkårs 25 års jubilæum. Sidst men ikke mindst skal vi på Rådhuset her til
sommer. Og det er altså ikke fordi vi skal giftes. Nej, vi skal hænge på væggene! Der bliver en
udstilling med de bedste af de billeder, som fotograf Poul Nyholm har taget af De Splittergale
igennem årene. Udstillingen bliver i Rådhushallen i Aarhus fra mandag den 27. juni til fredag
den 7. juli. Der vil være fernisering med musik og det hele. Indtil da håber vi, at I vil nyde dette
magasin, som vi har valgt at omdøbe til "GalePosten". Til efteråret laver vi et online nyhedsbrev,
og så regner vi med at være tilbage med et GalePosten igen til næste forår.

🌞 Februar-solen smilede til os 🌞

Jon med "svuppergøgl"

💃🏻 Sigøjner-Kirsten dansede flot 💃🏻

... og lavede show efter tøndeslagningen på "Børnenes Jord"

Splittergale hilsner
🎶 KapelJesper og Jon G. Lør 🤹♂️

Ole er vores skraldepose-solist

HVORFOR ER

JEG BLEVET
AMBASSADØR FOR

DE SPITTERGALE?
Af Camilla Fabricius,
MF og socialordfører
for Socialdemokratiet
Galskab, psykisk sårbarhed og sygdom har altid været en del af mit liv. Både I mit
personlige liv med venner og familie, og i mit arbejdsliv, hvor jeg har haft medarbejdere, som i
perioder har ligget på grænsen mellem rask og syg. Jeg har arbejdet sammen med børn, unge
og voksne, som har svævet mellem psykisk syg og rask.
Jeg husker en dag i Sydhavnen, hvor der var fest i Nåleparken, og hvor dele af De
Splittergale spillede. Her så jeg, hvordan alle omkring mig oplevede, at de blev mødt og forstået.
De følte sig set og hørt. Alles skuldre faldt bogstaveligt talt ned, og vi åbnede os i mødet med
hinanden. Jeg så hvordan såvel sociale, økonomiske som aldersskel blev visket ud, og vi åbnede
vores hjerter og sind for hinanden.
En anden gang mødte jeg orkestret på Lilletorv i Aarhus, og så, hvordan publikum gik fra
usikkerhed og angst for det splittergale og fremmede til at grine med “den grimmeste mand”,
eller “manden der gik med kæder”, eller dem, som spillede på plastikposer og spejlede alt og
alle omkring sig, og hvordan vi også her gik derfra både klogere og gladere.
Men første gang jeg mødte De Splittergale var, da daværende rådmand Hans Halvorsen
inviterede dem ind som underholdning til Aarhus Kommunes Social- og beskæftigelsesudvalgs
julefrokost. Hans’ evne til at skubbe til normen for, hvordan vi forstår mennesker, der er
anderledes end os selv, har jeg siden taget med mig i mit politiske arbejde. Jeg mener nemlig, at
vi er forpligtede på, at bruge vores indflydelse og erkendelser til at skabe forandring. Det er
både i de formelle og strukturelle ændringer, vi laver for alle mennesker, og så for mennesker
som er sårbare, udsatte og psykisk syge. Men jeg mener også, at vi er forpligtede på at stille os
ud på kanten, og med vores mandat og vores person insistere på forandring.
Så da orkestret spurgte, om vi kunne indlede et samarbejde, og om jeg ville være
ambassadør eller på anden vis understøtte deres virke, blev jeg både glad og beæret. For det
går jo begge veje. Man har som folkevalgt brug for et pålideligt mandat til netop at skabe den
forandring, vi alle har brug for.
Jeg er selv et utroligt larmende menneske, som altid griner lidt for meget, siger tingene
lidt for direkte og for højt, jeg elsker farverige kjoler og nærvær. Jeg elsker alt det, som ligger
uden for ”det normale”. Det, at være en del af De Splittergale, hvor vi rent faktisk ikke kan se,
hvor grænserne er mellem normal og splittergal, er væsentligt. Det er det for mig, og det er det
faktisk også for resten af Danmark!
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Gruppen er
i allerhøjeste grad
med til at nedbryde den mur
og frygt, som såkaldt
normale kan have overfor
psykisk sårbare og
anderledes fungerende
mennesker.

B
rit

Det var bare
meningen, at jeg skulle
være i praktik i 6 måneder.
Men jeg blev bidt af
den gode galskab,
og nu har jeg været
her i 276 måneder!!!

ta T hi

e
s

Britta startede som praktikant i De Splittergale i 1999.
Hun har været musikalsk klovn, (og evighedspraktikant), lige siden.
Hun spiller både på vandkrukke, fagot, vaskebræt og skraldepose.
"Jeg har ikke selv nogen diagnose, men jeg har lært rigtig meget om,
hvad det vil sige at have en psykisk diagnose og at omgås mennesker,
som er anderledes tænkende, og lever et helt andet liv end det
jeg ellers har været vant til".

SPLITTERGALT

JUBILÆUM
Publikum var ellevilde!!!

Klovnen Futte, Kaptajn Østerby... og papegøjen "Jacob"

Det lyser ud af Dorte hvor fantastisk dagen var

Banjo-Allan, Charlie 3000 og Steen

Rumstérstangen Støjberg i centrum

Birgit er bandets blokfløjte-stjerne

"Normale Mette" synger sindssygt godt

Macarena-dans i "Storkespringvandet"

Carlo og Mathilde var konferencierer

"Verdens Fattigste Mand" studerer formuen
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🎶 ...Vi er det smukkeste orkester 🎶

Programmet var et sandt overflødighedshorn af
musik og gøgl leveret af en perlerække af De
Splittergales store venneskare, da vi den første lørdag i
november - med et års forsinkelse - endelig kunne fejre
vores 30-års jubilæum. Til at åbne ballet stod
gøglertrioen “De Jydske Helte” udenfor, og tog imod
publikum med musik akkompagneret af Jon på stylter,
Jens på baljebas og Como på tromme. "Baggårdsmusikanterne" anført af Jacob Hogrebe, var også på
pletten med en masse af de gode gamle gårdsange. Fra
Odinteatret havde vi besøg af Kai, som sammen med sin
mexicanske kone imponerede os med deres forestilling
“Danske Sange og Salmer i Flamenco Kjole”. Vores
ungaske sigøjnervenner Laktatos Family Gipsy Dance
Group var kørt helt fra det østlige Ungarn for at fejre os,
og de imponerede os nok en gang med deres flotte
danse og opløftende toner.

Jesper og Carlo: "Op på fars hat"

Om aftenen var der varieté-forestilling, hvor en
masse af alle de gamle folk, der gennem tiden har
bakket op og været der optrådte: Sonni, Jacob
Hogrebe, Kofod & Netterstrøm, David Skunk, West,
Carsten Hønsehus. Ikke mindst havde vi besøg af
verdens måske bedste dukkefører Alex Barti, som med
over 40 snore tryllebandt hele salen, som sad helt suget
ind i Mr Bartis univers. Helt fantastisk!
Vi sluttede af med jam til sent på aftenen. Fantastisk
Jubilæum. 1000 tak til alle der stillede op og bakkede op
på dagen - uden jer ville der ikke have været meget fest.

Susanne tryller med diaboloen

Steen har skrevet "Vi Er De Splittergale"

Pritam kan næsten alt - her er han "bord" for Karstens melodika-solo

Thomas er vores nyeste splittergalning

✨ Fotos: Michael Trebbien ✨

HURRAAAA - De Splittergale fyldte 30 år, og det blev
fejret tll den helt store guldmedalje.

Sofie skriver splittergalt speciale
Siden december har De Splittergale haft et ekstra medlem. Sofie Nørgaard er nemlig
ved at skrive speciale om De Splittergale. Til dagligt er Sofie blot en helt almindelig pige,
hun er mor til fire børn i Søndermagle... nå nej... vi prøver lige igen: Til dagligt er Sofie en
helt almindelig pige der læser Miljø- og Konfliktanalyse på Aarhus Universitet, fordi hun
gerne senere vil arbejde med at lave byudvikling og boligsocialt arbejde... og i den
forbindelse har hun forelsket sig i De Splittergale, og den måde vi tænker langt ud af
boksen på i vores arbejde med mennesker på kanten.
Sofie følger os i tykt og tyndt for tiden og samler materiale til sit speciale, som
ud over den akademiske del, bliver til en portrætbog om De Splittergale.
Planen er, at bogen kommer til at bestå af en række portrætter af orkestermedlemmerne i
De Splittergale. Og så vil Sofie desuden i bogen præsentere os for hovedpunkterne
fra den akademiske del, i et sprog så almindelige dødelige kan forstå det.
Vi glæder os meget til at se, hvad sådan et par øjne udefra kan lære os om os selv, og
den måde vi arbejder på... og så glæder vi os også til at kunne præsentere jer allesammen
for bogen, som I vil kunne købe til vores årlige Kulturfest - lørdag den 5. november.

Hej alle sammen!
I disse dage går jeg rundt og samler
fortællinger blandt De Splittergale.
Fortællingerne skal være en del af mit
speciale. Jeg er især interesseret i, hvordan
det kan være sundhedsfremmende at være
en del af De Splittergale og af et fællesskab i
det hele taget. Netop dét, får jeg lov til også
at prøve på egen krop og sjæl.
Jeg er nemlig også blevet en del af truppen!
Det skete allerede ved første møde med
De Splittergale, hvor jeg skulle fortælle om
mit specialeprojekt. Her blev jeg mødt af
stor nysgerrighed og åbenhed fra alle.
Men jeg blev også spurgt: ”Hvaaaa’, har du
tænkt dig bare at sidde og kigge på, eller vil
du være med?”. Det passede mig jo perfekt
at blive inviteret så uforbeholdent ind i
gruppen og få lov til at komme helt tæt på.
Jeg synes også, at det siger meget om den
måde, man I De Splittergale bliver taget så
varmt imod. Og samtidigt bliver kastet
direkte og (lidt) overvældende ind i det.

Sofie er gået ind i De Splittergale med liv og sjæl.
Her til optog med vores rumstérstang "Støjberg".
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Vi fik hende til at synge ’Der er fut i
fejemøget, når Sofie smider tøjet’.
Ved min første øver var der én, der fik den idé, at jeg skulle synge ’Der er fut i fejemøget, når
Sofie smider tøjet’ for dem allesammen akkompagneret af orkestret. Og med spag stemme og
rødmende kinder blev jeg så indviet for fuldt knald! Efterfølgende nævnte ét af medlemmerne,
at jeg ikke var så god til at blive i samme toneart hele tiden, hvilket nok er en rammende og
samtidigt meget generøs måde at beskrive min musikalitet på. Da alle var på vej ud ad døren, kom
én hen til mig og sagde: ”Det er rigtig dejligt at have dig med”.
Jeg prøver her at fortælle jer med hvilken umiddelbarhed, åbenhed og varme, jeg er blevet
taget imod hos De Splittergale. Og netop her, er det som om, at min videnskabelige interesse og
min menneskelighed går op i en højere enhed. Fordi jeg har netop fået lov til at opleve, hvordan det
kan være sundhedsfremmende at være med i gruppen.
At jeg bruger ordet ’sundhedsfremmende’, er ikke tilfældigt. Fordi mit kandidatprojekt handler
nemlig ikke om psykisk sygdom som sådan; om man er psykisk sårbar eller ej. Det handler snarere
om at fremme det gode helbred og det gode liv som et mål for sundhed i modsætning til den mere
traditionelle sygdomslære, hvor sundhed defineres som fraværet af sygdom.
Og her tror jeg, at De Splittergale gør meget godt for alle os, der er med. Efterhånden som jeg
har indsamlet flere og flere interviews og fortællinger fra De Splittergales medlemmer, har jeg også
opdaget, at alle har deres unikke fortællinger om, hvad det betyder for dem at være en del af
gruppen. Jeg har oplevet en stor åbenhed for både det dejlige og det svære ved at være en del af
dette fællesskab.
For mig har det indtil videre lært mig en meget vigtig ting. En dag til øvning oplevede jeg,
hvordan der blev talt om det at lave fejl, når vi spillede: ”Man skal spille lidt forkert, ellers er vi ikke
de Splittergale” blev der sagt. Her må man gerne lave fejl. Jeg kan selv godt have det lidt svært med
fejl, især mine egne. I De Splittergale oplever jeg, at det er vigtigt at lære at smide kontrollen og
være med i musikken frem for at bekymre sig om fejl. Følelsen af, at det er okay at lave fejl, giver
rum til mange andre ting: glæden, humoren og omsorgen for hinanden ikke mindst. Som én sagde
til mig under et interview: Det betyder, at man får lov til at være den man er. Jeg tror faktisk alt i alt,
at det er temmelig sundt at lære at hylde ”fejlene” og slippe kontrollen med, at det skal være på én
bestemt måde.
Jeg vil gerne slutte af med at sige tusind tak til De Splittergale for jeres varme, humor og åbne
sind samt for den store hjælp I allerede har været for mit speciale.

"...man får lov til at være den man er."
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BIDT AF EN GAL SIGØJNER

De Splittergales samarbejde med Lakatos-familien
Af Jacob Hogrebe - De Splittergales grundlægger og leder fra 1990-2018

De Splittergale og Lakatos-familien i fælles forestilling til 25-års jubilæet i 2015
Som ung rejste jeg rundt med nogle musikkammerater og spillede på gader og værtshuse i
Polen. I Krakow mødte vi nogle roma-musikanter, som spillede svingende sigøjnerjazz foran en
kirke. Violinisten havde kun tre fingere, men alligevel kunne han trylle dejlig musik frem.
Gruppens blinde medlem samlede penge ind i en skotøjsæske. Vi blev gode venner med dem,
og de viste os nogle værtshuse, hvor vi kunne tjene gode penge. Min interesse for sigøjnernes
kultur var vakt, men hvordan skulle jeg komme i kontakt med dem? De har jo ry for at holde
sig for sig selv, og ikke ville blande sig med os hvide “gajoer”.
I 1998 ringede telefonen. Det var danserinden Camilla Prins, der var ved at samle en
musikgruppe. Den skulle optræde til “De Danske Dage” i byen Sátoraljaújhely, som ligger i det
nordøstlige Ungarn, tæt på grænserne til Slovakiet og Ukraine. Arrangør var sigøjnerhøvdingen
Tibor Lakatos, som i 1982 havde startet gruppen Romano Suno, hvor unge fra byens
sigøjnerkvarter lærte autentisk sigøjnerdans og -sang. Gruppen havde høstet stor
anerkendelse rundt om i Europa. Dem ville jeg gerne stifte bekendtskab med, så jeg sagde
med det samme ja til at tage med på turen.
Vi var 19 unge og ældre der optrådte med gammel dansk folkemusik. Fra Danmark deltog
også et kor, nogle kunstnere og folkedansere, men sigøjnerne var mest vilde med os! Når vi
skulle ud og optræde, var de altid med i vores bus, hvor de fyldte hjemmelavet Tokaj-vin på os
fra store dunke. Der var fest og glade dage, og vi spillede med på deres sigøjnersange, som vi
efterhånden fik lært.
Året efter inviterede jeg Romano Suno til Danmark, hvor de bl.a. optrådte til Aarhus
Festuge og rundt om på efterskoler. De boede i en spejderhytte, hvor medlemmer af De
Splittergale var med til at lave mad til dem. Året efter inviterede Tibor De Splittergale til
Ungarn, hvor vi optrådte på børnehjem og institutioner for ældre. Et samarbejde var skabt og
gennem årene kom vi tæt på hinanden. Tibor kaldte mig for sin lillebror, og selvom vi kun
kunne snakke sammen ved at tegne til hinanden, lykkedes det os at få meget til at ske. Tibor
var altid fyldt med gode idéer, som medlemmerne af De Splittergale kom til at høste stor
glæde af.
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Sigøjnerkvindernes klædedragter er utroligt flotte.

... og det er mændenes i den grad også

I 2007 indspillede De Splittergale og Romano Suno en fælles CD, hvor ungarsk
sigøjnersang og dansk folkemusik blev kædet sammen. Vi solgte CD’en når De Splittergale var
på job, og pengene delte vi med vore ungarske venner. Næste trin var fælles forestillinger,
hvor sang, musik, sigøjnerdans, gøgl og artisteri blev kædet sammen. Vi var rundt i Danmark
og vise vores forestillingen på højskoler, og til De Splittergales 20 års jubilæum i festsalen på
psykiatrisk hospital, var vi 40 personer på scenen, og vores forestilling høstede et kraftigt
bifald.
I årene efter blev det til fælles forestillinger rundt om i Tyskland, hvor vi bl.a. deltog i
organisationen Lebens Hilfes fantastiske festivaler. Det lykkedes også Tibor at arrangere en
turné med de to grupper i Ungarn, hvor samfundet er præget af store fordomme mod landets
sigøjnere. Endelig har vi også optrådt med Lakatosfamilien i Bulgarien, hvor scenen var fattige
forsamlingshuse i bjergene.
I forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturby 2017 fostrede Tibor og jeg idéen om at
arrangere internationale sigøjnerfestivaler i Aarhus, og inddrage De Splittergale i arbejdet. Det
blev til fem festivaler i et cirkustelt som lå på “Institut for X” bag Godsbanen i Aarhus. Her
deltog romagrupper fra Spanien, Kosovo, Bulgarien, Rumænien og Ungarn sammen med De
Splittergale og lokale spillefolk og gøglere.
Splittergal Sigøjnerfestival var en del af kulturbyprojektet “Den Gode Galskab” (set i
modsætning til “den sygelige galskab” og “den sygelige normalitet”). I den forbindelse lykkedes
det at få nogle af vore ungarske venner med i et teaterprojekt på VIA University College i
Aarhus sammen med De Splittergale og studerende og lærere fra skolen. Det blev til
forestillingen “Båden Gynger” om udsathed, fordomme og fællesskab.
I 2014 døde Tibor af en ondartet kræftsygdom, men gruppen fortsatte sit virke under
navnet Lakatos Gipsy Dance Group med barnebarnet Robi i front. Sidste år optrådte de til De
Splittergales 30 års jubilæum, på Aarhus Friskole, Uldum Højskole og i Haveforeningen
Søvang, som i flere år har været deres faste base, når de har været i Aarhus.
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"Mit store ønske er, at
De Splittergale vil fortsætte
samarbejdet med
Lakatosfamilien gennem
fælles forestillinger og turnéer
i Danmark
og Ungarn. "

Tibor byder Jacob velkommen med hjemmebrændt palinka

Jeg er blevet en del af Lakatosfamilien
og bliver kaldt “Bedstefar”.
I forbindelse med et besøg fik jeg
overrakt Tibors musikvest og -skjorte af
kvinderne. Jeg har tøjet på, når jeg er ude
og at optræde, og det minder mig om
arbejdet med at udbrede kendskabet til
sigøjnerne og deres kultur.
Mit store ønske er, at De Splittergale
vil fortsætte samarbejdet med
Lakatosfamilien gennem fælles
forestillinger og turnéer i Danmark og
Ungarn. Selv har jeg en drøm om at være
med til at stable endnu en
sigøjnerfestival på benene. Den skal
foregå på Livø, hvor rammerne til
overnatning og shows er perfekte.
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KØB BOGEN
"DEN SPLITTERGALE
SPILLEMAND"
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NY SANG I DE GALE: "SINDSSYG"

-af Gnarles Barkley og Jesper von Kriegbaum

Dm
F
Jeg ka' huske den, jeg ka’ huske, jeg ka huske den dag jeg blev gal
Bb
Der var noget så vidunderligt ved den dag
Selv mine følelser havde et ekko
A7
Under himlens tag
Dm
Og når jeg var derude, og lå og tuded'
F
Ja jeg var helt fucked up
Bb
Men det var ikke fordi jeg vidste nok
A7
Jeg vidst' for meget, mit hoved var ved at pop’
Dm
D
Bb
Gør det mig sindssyg?
Mine helte havde et mod til at ende som et lig
F
F
A A7
Gør det mig sindssyg?
Alt hvad jeg husker, er at jeg tænkte, jeg vil os’ være fri
Bb
Dm
F
Gør det mig sindssyg?
Lige siden jeg var lille, lige siden jeg var lille, har jeg været helt hooked
A A7
Bb
Muligvis
mine tanker spiller mig et puds
A
A7
og jeg kan dø når jeg er sluuuuuuut
D
Bb
Dm
Og jeg håber at du har den bedste tid i dit liv
Måske jeg er sindssyg
F
A A7
F
Men stil spørgsmål vær i tvivl, det er det bedste råd jeg kan giv’
Måske du er sindssyg
Dm
F
Bb
Kom nu, hvem tror du? hvem tror du, hvem er tror du, hvem tror du, du er?
Måske vi er sindssyg'
Bb
A A7
Ha ha ha! Gud bevare din knold
Sandsynligvis
A A7
Du tror at du har kontrol.
Dm
Dm
For jeg er sindssyg
Men jeg tror du' sindssyg
F
F
Er du mon sindssyg
Jeg tror du' sindssyg
Bb
Bb
Jeg tror vi er sindssyge
Jeg tror du' sindssyg
A7
A A7
Splittergal’
Lissom jeg

Jeg er S
plitterga
l Sigøjne
a f K ir s te
n Skovb
r
o
At hengive mig til sigøjnermusikkens
smægtende toner er min store lidenskab.
Lige fra det dybe temperamentsfulde til det
overgivne udtryk. Jeg føler en sand lykkerus
når tonerne fra harmonikaen lyder. Den
poetiske musik der rummer livsglæde såvel
som dyb sorg, får mig i den syvende himmel,
når jeg breder mit store danseskørt vidt ud.

Kirstens dans har alle dage været
et tilløbsstykke.
Her er det en flok matroser
der står og drømmer
om spontan landlov

Et af mine store forbilleder er Zorba, den
græske fader, der dansede sin døde søns pris.
Mit engagement hos De Splittergale begyndte
da Jacob Hogrebe inviterede mig med i deres
band. Det har jeg aldrig fortrudt! Jeg nyder de
andre kreative medlemmers begejstring og
dejlige smil. Jeg har optrådt i mange udlande
såvel som i Danmark og ser frem til mange
vidunderlige forestillinger i fremtiden.

Kirsten er stadig De Splittergales sigøjnerdronning
Her folder hun sig ud til vores 30-års jubilæum i november
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DANSEN IND I DE SPLITTERGALE
Af Mette Skeel

Lille Torv, Aarhus
Foråret 2021
Jeg husker ikke, hvilken ugedag det var.
Men det var lunt. Og pludselig dér, der var de!
De farver og lyde og bevægelser, jeg så længe havde savnet.
Det var mit første møde med De Splittergale.
Orkesteret gav den gas, men mærkeligt nok sad alle publikummer ned.
Det prøvede jeg først også at gøre. Købte en Københavnerstang i kiosken og satte
mig ned og spiste den. Mens en ældre kvinde, der hed Birgit, sang solo og spillede
på ukulele. Jeg blev rørt til tårer. Bevæget. Draget. Og efter endt isspisning måtte jeg
rejse mig. Nu var der en anden, en ung fyr, der hed Pritam, der dansede solo.
Han fik mig til at smile og danse. Og nu kunne jeg slet ikke stoppe.
Sådan dansede jeg mig ind i De Splittergale.
Efter koncerten fik jeg snakket med en af orkesterlederne.
Han hed Jon, og han sagde: "bare kig forbi om tirsdagen,
hvor vi øver og se, om det er noget". Jeg tænkte: "virkelig, wauw".
Den følgende tirsdag tog jeg til Søvang, hvor orkestret øvede under coronaen.
Dér havde jeg min første og magiske oplevelse med orkesteret.
Vi var udenfor, i det fri.
Vi var frie. Bevægelige.
Legende.
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Dansen ind i De Splittergale har for mig været som at få en ekstra familie.
Der er varm, voldsom, åben og rummelig.
Det har jeg haft brug for efter at have boet 22 år i København,
hvor jeg også ofte har opsøgt gøgl, grin og farver, bl.a. på Christiania.
Derudover har det været svært at finde fodfæste i Aarhus pga. corona,
som kan skabe afstand mennesker imellem.
Uanset corona kan miljøerne i Aarhus også føles meget lukkede om sig selv.
Følelsen af at være hjemme i De Splittergale skyldes også,
at jeg, da jeg boede i København, var i et 12 år langt forhold med én, der var psykisk syg.
I en periode af forholdet var han indlagt 10 måneder på psykiatrisk afdeling i København.
Der fik jeg både de manglende ressourcer i psykiatrien, den absurd umenneskeligelige
behandling af de indlagte, som primært blev stopfodret med medicin,
samt dét at være pårørende at føle.
Selv om jeg dengang gik i pårørende-gruppe
og til egen psykolog, har jeg stadig mén af den periode i mit liv.
Men samtidig har jeg også en dyb forståelse for forskellige aspekter af psykisk sygdom,
behandling, og hvordan omverdenen kan reagere.
Det er hårdt, og de fleste står ret alene i sådan en proces.
Nogle hele livet.
At De Splittergale er som en ekstra familie, der tager ud og får smilet frem hos andre,
samt viser mange forskellige ansigter og måder at være eller være tæt på psykisk sygdom,
mener jeg er ekstremt vigtigt. Både for os, der er med i orkesteret,
såvel som de, der møder os på vores vej.
Jeg er stolt af at være en del af dette fællesskab!

🎶 Jeg er normal. Jeg styrter rundt som en gal 🎶 Mette synger "NormalRock" på Børnenes Jord
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FORMANDEN TALER UD
"Det er ham i den anden ende!” lyder det
konsekvent et par gange om ugen fra
kassereren, hvad enten det er ham eller mig
der ringer op. Niels Vibjerg, som han hedder,
ham i den anden ende, kender jeg fra 70erne,
hvor vi med ”De kollektive børne- og
ungdomsmiljøer” (Niels på Højgården og jeg
på Nørremarksgården) kæmpede side om
side med udsatte unge med sociale og
psykiske problemer, for et værdigt liv for
såvel dem som os. Det handlede om livsstil.
Vi var stolte. Nu går Niels og bygger på sit
eget lille hus i en kolonihave, og jeg går og
klipper hæk i et sommerhus jeg godt må bo i,
fordi jeg er for gammel at flytte rundt med.
Det eneste der forstyrrer os er gensidige
"ham i den anden ende”-opringninger om
sure administrative forbandelser a la
medarbejdersignaturer og bankbesvær
grundet hvidvasklovgivning.
"I det næste Splittergale-show burde I
være de sure gamle mænd i Muppet Show"
sagde Jon til Niels og mig på det seneste
bestyrelsesmøde. Det kunne han kun slippe
afsted med, fordi han og Jesper deltog i
bestyrelsesmødet over video grundet
Corona!!! Og måske havde han heller ikke
tænkt over, at de gamle mænd på balkonen
jo er der til hver eneste forestilling. Og så igen,
så ville det nok gøre de to mænd gladere at
overvære alle De Splittergales forestillinger,
for når der evalueres på De Splittergales
betydning for deltagerne, er det stærke
udsagn deltagerne kommer med: ”Jeg får en
masse socialt og familiært ud af det". "Det er
som en familie for mig”. ”Størstedelen af mit
liv er De Splittergale” eller ”De Splittergale
giver mig sindsro til at kunne slappe af i mig
selv og komme ud og være noget for andre”.
Det er ”ham i den anden ende”, og den øvrige
bestyrelse, stolte over at kunne yde vores
ydmyge bidrag til.

Kutteren "Marie Nilsen"

Formanden efterlyser yngre medlemmer i
bestyrelsen. Billedet er i øvrigt hans
profilbillede på Facebook
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Især er vi stolte over, at vi har landet en ny 3-årig aftale med Aarhus Kommune. ”Ham
i den anden ende” og jeg nød at mærke den respekt, der udvises fra Aarhus Kommunes side
overfor De Splittergales arbejde. Vi har præsenteret Socialstyrelsen for en ansøgning om
tilskud til et projekt, "Psykiatrien For Fulde Sejl - en jysk odyssé om god galskab i psykiatrien”,
som dog fik et pænt afslag, men som vi er overbeviste om vil blive realiseret på den ene eller
anden måde. Det forholder sig nemlig sådan at nyvalgt (2021) medlem i bestyrelsen, Finn
Morell og Niels Vibjerg begge er styrmænd på den bevaringsværdige sildekutter ”Marie
Nielsen”, som i 2021 opnåede status af ”Historisk monument” og som De Splittergale flere
gange har brugt som baggrundsscene.
Havne opleves som entré-løse fællesmiljøer, hvor de fleste føler sig trygge. P.t. satser vi
på et pilotprojekt i august/september, hvor De Splittergale og ”Marie Nielsen” præsenterer ”3
gange kaj-shows” ved Dokk1, i Marselisborg Havn og i Århus Træskibshavn. I fremtiden håber
vi at kunne frekventere de øvrige kyster i landet, gerne med en hjælpende hånd fra lokale
medlemmer.
Og så lige tilbage til det med gamle gnavpotter. Det er ikke økonomien der trykker
(den ser i øvrigt rigtig fornuftig ud) ej heller alderen. Det er aldersgennemsnittet i bestyrelsen.
"Ham i den anden ende” og jeg, og den øvrige bestyrelse, ja hele foreningen og
medlemskredsen med, må arbejde med en målsætning om at tiltrække nye unge til
bestyrelsesarbejdet i De Splittergale. Et arbejde der giver rigtig god mening! Og vi er ikke så
grimme, som vi ser ud! Hverken i den ene eller anden ende!
I Bestyrelsen vil vi ikke stjæle billedet. Det vil vi lade De Splittergale om: Fra mandag 27.
juni til og med fredag 8. juli i år udstiller De Splittergale en række billeder i storformat.
Øjeblikke fanget af støtteforeningsmedlem, fotograf Poul Nyholm, siden 2006.
Sted: Foyeren på Aarhus Rådhus.

Kutterne "Marie Nielsen" og "Socrates" flankerede den tømmerflåde
De Splittergale optrådte på til Skt. Hans 2020
25

INDKALDELSE TIL

GENERALFORSAMLING
I DE SPLITTERGALES STØTTEFORENING

Torsdag 28. april kl. 16-20. "Fristedet Skæring"
Plantagevej 14, 8250 Egå. Bus 17 går næsten til døren.
Der er pizza til alle fremmødte kl. 18

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Orkesterledelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
6. Indkomne forslag.
(Forslag tilsendes formanden senest 21. april.)
Bestyrelsen har to forslag om ændring af vedtægter
(se modstående side).
7. Valg af kasserer.
Nuværende kasserer Niels Vibjerg genopstiller.
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Ida Foged genopstiller ikke som orkesterrepræsentant .
Gitte Brochdorff genopstiller ikke som pårørenderepræsentant.
Valg af mindst to suppleanter.
9. Eventuelt.
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BESTYRELSENS FORSLAG TIL
ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Oprindelig formulering:
§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Kragelund Kultur- og
Kontaktsted, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg
Foreslås ændret til:
§ 2 Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune.
Argumenter:
Da der ikke kan ændres postadresse i CVR-registret
uden vedtægtsændring, når der står en specifik
adresse i vedtægterne, har ændringsforslaget den
fordel at vi kan skifte postadresse efter behov, når
blot postmodtager har adresse i Aarhus Kommune.
Aktuelt er hensigten at formanden registreres med
sin private adresse og således bliver postansvarlig.
Oprindelig formulering:
§ 9 Tegning
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i
foreningen. Bestyrelsen kan godkende, at formand
at formand og kasserer kan råde over dankort og
netbank til foreningens bank/giro-konto hver for sig.
Foreslås ændret til:
§ 9 Tegning
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i
foreningen. Bestyrelsen kan godkende, at formand
og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningens bank/giro-konto hver for sig. Formand
og kasserer i foreningen kan give tilladelse til
udstedelse af kort til konto 5375 0242964 i
Arbejdernes Landsbank til foreningens to
orkesterledere hver for sig.
Argumenter:
Mindre administrativt bøvl i dagligdagen for alle
parter. Løbende kan kasserer overføre penge til
denne konto efter behov - og der kan jo ikke hæves
mere end der er sat ind på kontoen. Banken har
godkendt dette og krævet at den specifikke konto
registreres i vedtægterne.
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BESTYRELSEN
Formand
Lars Morell
Tlf.: 61 68 57 65
morelllars@gmail.com
pårørenderepræsentant
Gitte Brochdorff
Tlf.: 31 34 91 95
brochdorff@mail.dk
Kasserer
Niels Vibjerg Petersen
Tlf.: 23 42 14 72
nielsvibjerg@gmail.com
Orkesterrepræsentant
Ida Søholt Foged
Tlf.: 53 38 86 57
idasoeholtfoged@gmail.com
Menigt medlem
Finn Morell
Tlf.: 60 14 50 46
finnmorell40@gmail.com

ORKESTERLEDERNE
Kapelmester
”Kapel-Jesper”
Jesper von Kriegbaum
Tlf.: 24 64 56 75
jvk@onemanshow.dk
Overgøgler
”Jon G. Lør”
Jon Skjerning-Rasmussen
Tlf.: 61 77 35 82
info@juggler.dk

GALEPOSTEN
Redaktion: Jon G. Lør
og Anna Hinrichsen

KÆRLIGHED
OG KRAM
Sang af Karsten Hvid
medlem af de gale
i over 25 år

Jeg er en dreng og jeg er let autistisk
og jeg tænker ikke lissom dig
jeg er tit nødt til at være alene
men jeg har brug for dig
jeg har brug for al din kærlighed
kærlighed og kram
jeg har brug for al din kærlighed
kærlighed og kram
Jeg er en dreng, der' vokset op hos sin familie
og var det ikk' for mor og far
havde min verden set fuldstændig unormal ud
og du havde aldrig vidst, hvordan det var
men de forstod at gi' mig kærlighed
kærlighed og kram
men de forstod at gi' mig kærlighed
kærlighed og kram
Jeg kender ikke dig
og jeg er meget indelukket
jeg vil gerne give
men jeg ved ikk' om jeg tør
Jeg er en dreng, der har gået i almindelig skole
og der sad jeg i et hjørn'
min lærer vidste udemærket, hvad der var galt
jeg var ikke ligesom alle andre børn
men hun kunne gi' mig kærlighed
kærlighed og kram
ja hun kunne gi' mig kærlighed
kærlighed og kram
Jeg kender ikke dig
og jeg er meget indelukket
jeg vil gerne give
og jeg er nødt til at prøve
For jeg skal lære at leve i et samfund
det ka' jeg ikke uden dig
jeg er tit nødt til at være alene
men jeg får brug for dig
jeg får brug for al din kærlighed
kærlighed og kram
jeg får brug for al din kærlighed
kærlighed og kram

