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CAFÉEN -Folkes mesterværk
af  Bente Hornbæk og Kirsten Marie Bøgholm

En blæsende novemberdag i 2018 
mødes vi med Folke Blauenfeldt 
Sørensen i Lokalarkivet for at få 
hans historie om, hvordan det 
lykkedes at få de mange store mu-
sikstjerner til Caféen i Hou. Folkes 
beskedenhed gør, at vi i lang tid 
taler mere om alt muligt andet 
end Folkes bedrifter, men heldigvis 
kommer vi efterhånden også ind 
på Caféens, og dermed Folkes, 
betydning for Hou.

Folke fortæller med stort enga-
gement om de mange forskellige 
artister, der har spillet på Caféen i 

tidens løb. For at få de rigtige til at 
underholde har han haft en fast 
booker, som kender Caféen og dens 
publikum. Han understreger, at det 
var primært danske artister, der 
besøgte hans cafe. Hårdt presset 
fortæller Folke dog også, at han 
selv har været drivkraften i at få de 
mange store navne til den lille cafe. 
Blandt andet opsøgte han de bands, 
der skulle spille på Tunøfestivalen og 
Samsøfestivalen, og tilbød et måltid 
mad, mens de ventede på færgen. 
På den måde kom der mange gode 
aftaler i hus med bands, der år efter 

år spillede på Caféen på vej til eller 
fra festivalerne.

Historien om Caféen ved kajen er 
i høj grad historien om personen, 
iværksætteren og ildsjælen Folke 
Blauenfeldt Sørensen og hans 
betydning for byen og musik-
kulturen i Hou. Han har sat Hou 
på Danmarkskortet med sin hyg-
gelige cafe med sand på gulvet. 
Vi, gæsterne, er blevet underholdt 
af musiknavne med stort format, 
og Caféen har både tiltrukket folk 
udefra og er blevet et lokalt sam-
lingssted.

Caféen, 2003
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Hvordan startede drømmen
Folke kom til Hou som 10-årig og 

boede sammen med sine forældre 
og søskende på Bjørnkjær, hvor 
Hou Maritime Efterskole ligger i 
dag. Folke og de andre søskende 
gik til hånde på Bjørnkjær, som hans 
forældre drev som rekreationshjem. 
Han uddannede sig til lærer fra 
Nørre Nissum Seminarium. Efter se-
minarietiden flyttede han i kollektiv 
på Fyn.

Sidst i 80’erne arbejdede han med 
psykisk udviklingshæmmede men-
nesker på institutionen Sølund i Skan-

derborg, men det lå i blodet at være 
selvstændig. I takt med, at der blev 
flere og flere møder, og færre aktivi-
teter med beboerne, voksede ønsket 
om at få foden under eget bord.

Først i 80’erne havde Folke købt 
Bjørnkjær af sin far og flyttede ind 
med sin familie. I 1989 solgte han 
Bjørnkjær til Hou Maritime Efter-
skole. Kort efter købte han Caféen af 
Poul Hansen (Poul Fiskemand). Folke 
husker tydeligt forhandlingerne. 
Der havde nemlig været oversvøm-
melse, og han sad med fødderne i 
vand.

Folke startede Caféen 
på havnen 1. juni 1990, 
men inden da havde 
bygningen levet sit liv 
som en fiskeforretning.

I 1924 købte C.P. 
Færgemann jorden af 
enkefrue Sophy Holstein 
Rathlou, og i 1959 lejede 
Carl Richardy grunden 
og byggede en fiskefor-
retning. Lejekontrakten 
var på 49 år og løb frem 
til 1. april 2008. I 1962 
købte Bent Færgemann 
bygningen. Fra 1962 til 
1963 lejede Emil Færge-
mann bygningen af Bent 
Færgemann og drev en 
fiskeforretning, idet Emil 
drev fiskeforretning i den 
gamle Fiskeeksport, som 
Bent Færgemann skulle 
bruge til værksted. I 10 
år frem til 1973 lejede 
fiskemand Harry Ander-
sen forretningen af Bent 
Færgemann, og fra 1973 
til 1984 var det fiske-
handler Erland Jensen, 
der lejede forretningen. I 
1984 købte Poul Hansen 
fiskeforretningen. I kon-
trakten er lejemålet igen 
49 år frem til 2033.  I 1990 
købte Folke Blauenfeldt 
Sørensen bygningen og 
indgik i lejemålet i stedet 
for Poul Hansen. 

Folkes konfirmationsfoto , marts 1960

Folke sammen med sit personale, 1996

Folke som ung mand
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Folke åbnede Caféen den 1. juni 
1990 med hjælp fra venner og fami-
lie. De første år beholdt han sit job, 
senere blev det på halv tid, og efter 
7 – 8 år var det en fuldtidsbeskæf-
tigelse af drive Caféen. Det var en 
drøm, der gik i opfyldelse for Folke.

Mad og gæster på Caféen
I starten blev der serveret i Caféen 
og lige udenfor. Senere kunne gæ-
sterne nyde deres mad helt ude ved 
kajen på et større område og senere 
i teltet, som blev en del af Caféen.

Caféen bød sine gæster på dejlig 
mad og underholdning. Menukortet 
var meget enkelt med få og velsma-
gende retter (Gordon Ramsay, den 
kendte engelske kok, ville have væ-
ret imponeret), det var både danske 
og udenlandsk inspirerede retter, og 
altid til overkommelige priser. 

Senere kom pizzaerne til i alle mu-
lige varianter. De blev bagt i ovnen 
ude på terrassen og kunne nydes 
med et godt glas vin i Cafèen, eller 
man kunne tage pizzaen med hjem. 
Take away pizza i Hou var der mange 

der benyttede sig af. På et tidspunkt 
var det faktisk halvdelen af bestillin-
gerne på en aften, som var pizza.

Folke har altid haft øje for, at Caféen 
ikke måtte blive for stor. Den skulle 
have en overskuelig størrelse. Lille og 
intim. Caféen blev indrettet i mange 
forskellige stilarter. Sand på gulvet. 
Gamle fotos på væggene med skibe 
og bygninger fra Hou og omegn. 

En reol med gamle bøger og 
senere hen også skåle og figurer, 
som han og hans daværende 
kæreste havde bragt hjem fra f.eks. 
Bali, Mexico, Zanzibar og Vestafrika. 
De kunne købes af Folkes gæster. 
Ikke fordi der blev reklameret ret 
meget for tingene. Man skulle lige 
spørge, om det nu også var til salg, 
det der stod og så spændende ud 

Caféen 1996

Caféens hyggelige interiør, 2003
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på reolen. Der var små træborde 
med planker. Omkring bordene var 
der bænke og stole. Egentlig ikke 
særligt komfortable, men dejligt al-
mindelig på den gode måde. I teltet 
en prismelysekrone, hvide klapstole 
og bambusborde. Børnene havde 
deres eget hjørne med forskellige 
legesager, og senere kom der en 
sandkasse udenfor.

Naturen havde Folke også fået ind 
i teltet. Midt i det hele voksede et træ 
op i loftet. Det var med til at sætte 
et særpræget indtryk indendørs, og 
så kunne man støtte sig til det, hvis 
man havde brug for det.

Underholdning som vandt 
gæsternes hjerte
Ved flere arrangementer havde Ca-
féens gæster fornøjelsen af at opleve 
den totale underholdning af Jysk To-
talservering. De tog gas på gæsterne 
og skabte god stemning ved at gå 
rundt ved bordene udklædt som per-
sonale.  De serverede for gæsterne. 
Spiste af folks mad og bad gæsterne 
om at deltage i deres spas. Nogle af 
Folkes tyske gæster undrede sig en 
del, men fandt så ud af, at det kun 
var for sjov, når spasmagerne ville se 
i deres pengepung for at være sikre 
på, at de kunne betale.

Folke holdt godt fast i gode tradi-
tioner, blandt andet åbningsfesten. 
Den var en selvfølgelighed på 
Caféens fødselsdag den 1. juni. Altid 

med god mad og underholdning, 
og selvfølgelig altid en fest ved 
sæsonens slutning.

Gennem de 25 år, Folke var den 
centrale person, har der optrådt 
utroligt mange store danske navne 
på Caféen f.eks. Lotte Rømer, Nulle 
& Verdensorkestret, Tom Donovan, 
Michelle Birkballe, Boppin B, Sigurd 
Barrett, Lasse og Mathilde, Ester Bro-
hus, The Powls, lokale Lars & Heidi, 
The Animals, Jerry Donahue, Chris 
Jagger, Mac P’sens, Overgaard og 
Skriver, Paul Banks og Blues Buddies.

Folke ville især fremhæve disse 
artister:

Folke, som vi kendte ham

Skål købt i Caféen
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Rasmus Lyberth, han underholdt i 
silende regn og blæst, mens cafeen 
var fyld op med grønlændere, der 
nød deres landsmand. Regnvandet 
steg i teltet, men heldigvis havde 
gæsterne godt fodtøj på, og blandt 
gæsterne var der friske folk, som fik 
tøjret teltet godt, sådan at Rasmus 
Lyberth kunne fortætte.

Rasmus Lyberth er en grønlandsk 
sanger, sangskriver og skuespiller. Han 
har været med til at åbne ørerne for 
grønlandsk musik hos et publikum 
langt uden for landets grænser, selvom 
han som regel synger på sit modersmål.

Arne Würgler, Benny Holst og 
Sømanden, underholdt gæsterne 
adskillige gange på Caféen, og for 
at gøre det billigere, griner Folke, 
underholdt de garvede musikere 
på Caféen, når de var på vej til eller 
fra en koncert på Brundby Hotel på 
Samsø. Folke havde også fornøjel-
sen af at have dem til at overnatte 
ved flere lejligheder.

I 1971 startede Arne Würgler og 
Benny Holst som en duo, som bl.a. 
spillede sange med tekster af Jesper 

Jensen og deltog i Agitpops aktivite-
ter. (Agitpop, var et dansk musik- og 
kunstnerkollektiv, som blev dannet i 
1971 omkring lp’en ”Den første maj”. 
Tre af medlemmerne var Arne Würg-
ler, Benny Holst og Jesper Jensen). I 
1985 blev duoen udvidet til en trio 
med Sømanden og Stjernerne. Sø-
manden var harmonikaspilleren Niels 
Petersen. Arne Würgler, Benny Holst 
og Sømanden havde stor succes som 
vestrefløjens ”talerør”. 

Marie Frank, hun følte faktisk, at 
hun blev opdaget af publikum på 
Caféen. Hun var en trofast artist i 
mange år, men som Folke beskedent 
siger, hun blev for dyr for os, men 
dejligt at hun følte at hun havde haft 
sit gennembrud her.

Hun fik sit gennembrud i 1999 
med albummet Ancient Pleasures. 
Albummet blev året inden indspillet 
i New York. I 2000 vandt hun hele 
fire priser ved uddelingen af Danske 
Grammy: årets danske sangerinde, 
årets nye danske navn, årets danske 
pop-udgivelse samt årets danske 
dance-udgivelse.

Charlie Dee & The Twisters. Folke 
fortæller os, at det var go’ rock til 
svedig dans. Det blev mange forry-
gende aftner i teltet med det aarhu-
sianske orkester, der spillede rock’n 
roll. Folke fortsætter med et smil, at 
når Charlie Dee blev annonceret, in-
viterede naboen til Caféen (familien 
Færgemann) familie og venner til 
underholdning på deres altan.

Charlie Dee spiller de fedeste klassi-
kere fra rockens guldalder. Repertoiret 
består udelukkende af klassikere fra 
60’ernes hitlister og jukebokse. 

Rock Nalle, han underholdt flere 
gange på Caféen, og Folke fortæller 
os om dengang, hvor en fra perso-
nalet kom susende hen og fortalte 
Folke, at det var helt galt med Rock 
Nalle, for han var blevet fuld. Det 
passede bare ikke, for Rock Nalle 
sad ved personalets bord sammen 
med Folke, og han var helt ædru. 
Det viste sig at være en gæst, der 
havde udgivet sig for at være Rock 
Nalle, og vedkommende havde 
fået serveret rigeligt med gratis 
drinks.

Udeservering, 1996
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Rock Nalle begyndte sin karriere 
i slutningen af 1950’erne i Odense. 
Han spillede i midten af 60’erne i en 
række fynske grupper, bl.a. Les Arnis. 
Sidst i 60’erne brød han igennem 
med sit band The Big Sound. På et 
tidspunkt i 60’erne opgav han sin 
musikalske karriere. Start 70’erne 

begyndt Rock Nalle at optræde igen 
med ”Go’e gamle fru Olsen”. Den gik 
hen og blev et hit.

Moonjam, Folke fortæller stolt, 
at Moonjam i mere end tyve år har 
været en stor del af underholdnin-
gen på Caféen. Ja, faktisk inden 
de eksisterede officielt, og Caféen 

har været Moonjams yndlings spil-
lested. Samarbejdet begyndte, da 
kapelmesteren og lydmanden fra 
Moonjam kom sejlende, vingeskudt, 
uden motor, med flækket sejl til 
Hou Havn. Her opdagede de hurtigt 
Caféen og mærkede straks, at her 
måtte Moonjam optræde, det kunne 
ikke være anderledes.

Moonjam blev dannet i 1985 af 
brødrene Morten og Rasmus Kærså, 
som et pop-rock orkester. Saxofonen 
har en betydelig rolle i de fleste af 
deres numre. Ja, egentlig er deres 
genkendelige lyd saxofonens klang.

Her slutter en epoke
Folke sluttede vores lille møde af 
med at sige ”jeg ved godt, at jeg ikke 
er enig med alle, men min kæphest 
er, at udviklingen på havnen skal 
være en havnepromenade og et 10 
etagers boligbyggeri. Et ”fyrtårn” 
som vartegn for Hou”.

Folke døde desværre i juni 2019 
efter længere tids sygdom. Han blev 
73 år. Æret være hans minde.

Caféen efter Folke
Efterfølgende er Caféen, den mest 
populære cafe langs Odders Kyst, 
sat til salg af Folkes arvinger. Måske 
vil den endelig kunne indgå i kom-
munes helhedsplan. Vi håber, at 
den nye ejer vil føre Caféen videre i 
Folkes ånd.

Uvis fremtid gennem mange år
Odder Kommune, som ejer jorden, hvor Caféen ligger, har siden 2008 arbejdet på, 

at der skal bygges boliger på området mellem færgehavnen og lystbådehavnen, men 
Caféen har en lejekontrakt frem til 2033. Kommunen har forsøgt at købe Caféen, men 
ejer og lejer kunne ikke blive enige om værdiansættelsen.

Arkitektfirmaet Arkitema udarbejdede i 2013 en helhedsplan for området, som med 
visse tilpasninger blev godkendt af Byrådet i 2014. Helhedsplanen dannede grundlag 
for et efterfølgende kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget udgør rammerne 
for det udbud af området, som Odder Byråd igangsatte i 2019, hvor også helhedspla-
nen er vedlagt udbuddet til inspiration.

Her i 2019 forsøger Odder Kommune igen at sætte området til salg. Man håber på 
at finde en investor, som kan overtage hele området.


