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Viborg: Hvad gør man, når 
en fotograf og en webdesig-
ner gerne vil markere, at de 
er rykket ind i et nyt kontor-
fællesskab?

Man rydder selvfølgelig 
det meste af atelieret, smæk-
ker en bar op i det ene hjør-
ne og en improviseret scene 
i det andet - og så inviterer 
man venner og netværk til 
en gedigen omgang garage-
rock en ganske almindelig 
torsdag aften.

Det var i hvert fald opskrif-
ten, da fotografen Keld Lund 
og webdesigneren Morten 
Balle i aftes havde fyldt deres 
lokaler på Ærøvej 3 i Viborg 
op med en hel række glade 

mennesker.
Siden oktober har de dre-

vet hver sin virksomhed på 
adressen - og nu følte de, at 
tiden var kommet til at in-
vitere til en utraditionel åb-
ningsreception.

Til at stå for den musikal-
ske underholdning havde de 
hyret den kendte bluesmusi-
ker H. P. Lange, der ene mand 
med sine guitarer og sin ban-
jo fik rummet til at gynge af 
musikalsk vellyd.

- Egentlig vil vi bare gerne 
have en hyggelig aften. Og vi 
vil gerne lave noget, der er 
lidt anderledes. Så da Anders 
Kristensen, bedre kendt som 
Kultur-Anders, foreslog os, at 
vi kunne invitere til Garage-
rock, var vi straks helt med 
på ideen, fortæller Keld Lund.

- Jeg havde et møde med 
Anders Kristensen om en 

ny hjemmeside. Det var her, 
ideen opstod. Og Anders fik 
lavet en aftale med H. P. Lan-
ge, så vi skulle bare sørge for 
at få inviteret nogle folk, sup-
plerer Morten Balle.

Penge til Legeheltene
Mange af de fremmødte gæ-
ster kender de to værter fra 
blandt andet Viborg Net-
værk. Og udover at nyde 
musikken var det åbenlyst, 
at flere af gæsterne også be-
nyttede lejligheden til at dyr-
ke netværket.

Gennem aftenen var der 
fri bar - men Morten Balle og 
Keld Lund opfordrede deres 
gæster til at yde et bidrag til 
Legeheltene på Viborg Syge-
hus som betaling for drikke-
varerne.

H. P. Lange er kendt som 
en gedigen bluesmusiker, 

der har optrådt i Viborg ad-
skillige gange, oftest sammen 
med sit bluesband. Mellem 
numrene fortalte han anek-
doter og underholdt afte-
nens gæster, ligesom han 
selvfølgelig også havde et par 
cd'er til salg.

- Der er ikke så mange pen-
ge i Viborg endnu, at der var 
råd til at hyre hele bandet. Så 
derfor må I nøjes med mig og 
tænke jer til resten, fortalte 
han blandt andet.

Efter et gyngende blues-
nummer, der umiddelbart 
handlede om vand og sæbe, 
fortalte han om den nu af-
døde jazzbassist Hugo Ras-
mussen:

- Hugo yndede at fortælle, 
at det meste kan gå af med 
vand og sæbe. Og hvis det ik-
ke hjælper, findes der jo hel-
digvis penicillin...

tordagsrock i garagen
Fotografen Keld Lund og designeren Morten Balle fejrede deres nye 
kontorfællesskab ved at invitere til garagerock med bluesmusikeren H. P. Lange.

Webdesigneren Morten Balle (t.v.) og fotografen Keld Lund havde torsdag aften inviteret til Garagerock på deres nye fælles adresse. Musikeren H. P. Lange stod for musikken - og Anders Kristensen 
(t.h.) havde fået ideen. Foto: Flemming Sørensen

Bluesmusikeren H. P. Lange har ofte spillet i Viborg. Torsdag 
aften stod den på Garagerock på Ærøvej. Foto: Flemming 
Sørensen
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