
Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro har i samarbejde med musiker  
og sangskriver Rasmus Johansen fra Fly udgivet et musikalbum. Sangene 

handler om ’det skjulte samfund’, lidt for mange bajere og kyllinger, om 
ensomhed og udsathed, men også om fællesskab og hjertevarme. 

AF JONAS STRANDHOLDT BACH

Brugere af Kirkens 
Korshærs varmestue 

i Holstebro har  
indspillet musik  
om hjerterum og  

fællesskab 

Jonas Strandholdt Bach er antro-
polog og adjunkt ved Center for 
Rusmiddelforskning.
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I februar 2022 udkom albummet ’På Varmestuen’, 
som er et projekt udarbejdet i et samarbejde mel-
lem Rasmus Johansen fra Fly og Kirkens Kors-
hærs varmestue i Holstebro. Rasmus Johansen 
er sangskriver og musiker, og som hans kunstner-
navn antyder, så kommer han fra den lille midtjy-
ske landsby Fly. Han har også tidligere lavet musik 
under navnet Telestjernen samt været en del af 
musikerkollektivet Keminova Cowboys. Han blev 
kontaktet af Anette Ejsing, som udover at være 
sognepræst og arresthuspræst også er præst ved 
Kirkens Korshær i Holstebro. 

”Rasmus greb den med det samme, da jeg rin-
gede til ham,” fortæller Anette Ejsing om ideen, 
som opstod mellem Anette Ejsing og afdelingsle-
der for Kirkens Korshær i Holstebro Esben Lund 
Esmarch. ”Vi snakkede egentlig bare om, at det 
kunne være spændende at lave noget kunstne-
risk, uden egentlig at vide, hvad det kunne blive til, 
og endte så ved det musikalske,” forklarer Esben 
Lund Esmarch. De besluttede at kontakte Ras-
mus, fordi han var blevet foreslået af en af Anette 
Ejsings musikkyndige venner. 

”Jeg fik jo egentlig bare et telefonopkald en dag 
nede fra Holstebro,” fortæller Rasmus Johansen 
og fortsætter: ”Det var fra præsten, som var tilknyt-
tet varmestuen, og hun inviterede mig jo egentlig 
bare ind, med en idé om, at jeg måske kunne kom-
me ned og lave en lille sang, og mere aftalte vi ikke, 
for så sagde jeg, at jeg ville komme derned, og så 
måtte vi se, hvad der skete. Det var mødet med de 
her mennesker, der var det afgørende. Jeg skulle 
jo ikke komme ind som en eller anden helgen, der 
skulle redde verden.”
 
”Varmestuen – er det der, hvor de hjemløse 
kommer ind og får varmen?”
’På Varmestuen’ tæller 12 numre. Heraf er de to in-
strumentale, indspillet på klaver af 85-årige Erling, 
som er varmestuens ældste bruger, mens flere af 
de øvrige numre gæstes af andre af varmestuens 
brugere på vokaler. Ellers er det meste af musik-
ken indspillet af Rasmus Johansen selv på rytme-
boks, trædeorgel, keyboard/klaver og rytmeguitar, 
med hjælp her og der fra nogle gæstemusikere. De 
numre, Rasmus Johansen selv synger, er skrevet 
ud fra hans besøg på varmestuen.

”Da Anette sagde varmestue, da havde jeg et bil-
lede – ikke som sådan et negativt billede, men nok 
et billede af, at ’det er der, de hjemløse kommer og 
får varmen’. Det er jo lidt vildt, at man som en helt 

almindelig mand, der har levet et normalt liv, ikke 
ved mere om sådan et sted end det. Og det gjorde 
bare den øjenåbner, det var, større for mig. Det er 
jo vildt mange skæbnefortællinger, der sidder rundt 
ved de borde på varmestuen. Og så handlede det 
for mig om at forstå, hvad det er for et sted, gen-
nem snakke over en kop kaffe, et måltid her, nogle 
anekdoter der … og det handler jo basalt set om at 
få varmen eller møde noget hjertevarme og noget 
fællesskab,” fortæller Rasmus.

Hvad Rasmus Johansens besøg på varmestuen i 
Holstebro så skulle munde ud i af musikalsk pro-
dukt, opstod blandt andet i dialog mellem Johan-
sen, Anette Ejsing og Esben Lund Esmarch. Det 
endte med syv sange skrevet af Johansen base-
ret på iagttagelser fra besøgene på varmestuen, 
mens de øvrige sange involverer forskellige bru-
gere fra varmestuen. 

”Målet er at åbne døren op ind til varmestuen 
for den ’almindelige’ dansker, som måske al-
drig har sat sine fødder på en varmestue før,” 
fortæller Rasmus Johansen, som besøgte var-
mestuen 8-10 gange for at finde ud af, hvem der 
havde lyst til at være med, og hvem der ikke hav-
de lyst til at være med, og for at lytte til de livshi-
storier, der blev fortalt. Der var et tema, der gik 
igen i mange af historierne.

”Ensomhed,” siger Rasmus Johansen uden at 
tøve. ”Ensomhed kontra fællesskab var et gen-
nemgående element,” forklarer han og uddyber: 
”Man kommer på varmestuen af en grund. Mange 
kommer måske for måltidet og føler måske også, 
de er en del af andre fællesskaber, men nogle 
kommer også for at være en del af et fællesskab. 
Man ser også ensomheden tydeligere, når man 
sætter sig ned og taler med et andet menneske, 
som fortæller, at han eller hun er ensom. Det kan 
være let at gå forbi de ensomme, når man bare 
passerer folk på gaden”. 

Esben Lund Esmarch er enig i, at ensomheden 
er vigtig at få belyst. ”Pladen sætter også fokus 
på nogle samfundsproblematikker, for eksempel 
ensomhed, på det nummer, der hedder ’Vindues-
pladsen’. Jo flere gange, man hører den, jo bed-
re bliver den bare. Det sætter fokus på en enorm 
problematik – i borgergruppen fra 30- til 50-årige 
er der 500.000 mennesker i Danmark, der bor ale-
ne. Det er nogle af dem, der også kommer her, 
hvor de måske har ensomhed i kombination med 
en anden problematik.”  79
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Musik kan bare noget andet
Lyden på På Varmestuen blander folk, pop, rock 
og dansktop i en særegen blanding. 

”Det kan noget andet end mainstreampop, fordi 
Rasmus har sin egen skæve lyd, samtidig med 
at han har respekt for det skæve på Varmestuen. 
Teksterne har jo en dybde, og det her er jo på en 
eller anden måde digte på vers, tilsat musik. Det 
er måske lidt fortærsket, men jeg synes alligevel 
godt, man kan sige, at brugerne har fået en stem-
me,” siger Esben Lund Esmarch. 

Nogle af de varmestuebrugere, man kan høre 
på pladen, er Erling og Solfrid. Erling har spillet 
klaver på et par numre, og ’Visen om Solfrid’ 
er skrevet om og sunget til Solfrid af Rasmus 
Johansen. 85-årige Erling er dog ikke meget for 
at udbrede sig om egne evner på tangenterne, 
om end han godt vil vedgå, at han er en popu-
lær pianist og blandt andet spiller til forskellige 
arrangementer for ældre i byen. Han begynd-
te at gå til klaverundervisning som ca. 8-årig i 
Ringkøbing og har fået en 3-4 års undervisning 
og har siden haft lejlighed til at holde det ved 
lige. Repertoiret byder især på højskolesange 
og gamle slagere. ”Jeg synes jo, de melodier fra 
dengang, de siger mere end de grand prix-me-
lodier, der er nu,” konstaterer Erling. 

Solfrid kommer oprindeligt fra Norge, men har 
boet i Danmark i mange år. Efter hendes mands 
død, er Varmestuen blevet et vigtigt sted for hen-
de, et sted, hvor der er fællesskab og hjerterum, 
siger hun og opsummerer alt det, varmestuen 
betyder for hende og andre i én sætning: ”Det er 
godt, der findes et sted som Varmestuen.” 

Det enkelte menneske er vigtigt og har værdi
Da ’På Varmestuen’ udkom i februar 2022, blev det 
fejret to gange hos Kirkens Korshær i Holstebro.

”Vi fejrede, da titelnummeret kom ud, og siden, da 
albummet kom ud. Der har vi gjort en fest ud af 
det, og det har været en måde at holde en slags 
familiefest og skabe et fællesskab omkring de to 
releases. Da albummet kom, præsenterede jeg 
de forskellige, der havde været med. Det var også 
noget, alle kunne være med til, et fællesskab om-
kring noget glæde,” fortæller Anette Ejsing. 

”Vi har da for få fester. Det er selvfølgelig også 
på grund af corona, men det er godt at kunne 
fejre noget,” supplerer Esben Lund Esmarch og 
fortsætter: 

”Nu skal vi så holde liv i det. Nu kommer album-
met på cd, og så giver vi alle på varmestuen en 
cd med hjem. Og så skal vi også have det ud og 
leve i vores bagland. Så det kan få et liv i vores 
bagland med 9000 frivillige og 450 medarbej-
dere, og også gerne bredere end det. Vi har le-
get med tanken om at husstandsomdele cd’en i 
nogle kvarterer, men vi ved ikke helt, om det er 
det, vi vil. Så vi tænker meget over, hvad vi gør 
med det fremadrettet.” 

Uanset hvordan albummet bliver distribueret, så 
er det centralt for alle, der har medvirket til album-
mets tilblivelse, at budskabet kommer ud i verden. 

”Værdisætningen af mennesket er vigtig. Det 
handler ikke om, hvor du kommer fra, eller at du 
kommer på Varmestuen, men det, at du har en 
værdi. Alle kan noget. Og der er Rasmus god til 
at give den enkelte stemme og værdi, også de 
stemmer, som er med på albummet,” siger Es-
ben Lund Esmarch og Anette Ejsing supplerer: 
”Jeg synes, Rasmus rammer den dobbelthed, 
der kan være i udsathed, godt. Mit job er at for-
kynde, men det skal Rasmus ikke, han skal bare 
lade det komme til orde, og det er så godt, og 
noget af det, der bliver formidlet rigtig godt på 
det her album, er for eksempel i den bøn, som 
indgår i en af sangene, hvor han gør op med 
myten om, at man skal leve op til noget bestemt 
og hele tiden blive et bedre menneske for at 
gøre sig fortjent til Guds og andre menneskers 
nåde. Det får han sat på fire linjer, at sådan er 
det faktisk ikke, og jeg er meget glad for, at den 
sang ligger på albummet.”

Illustration: Erland Sandøy
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“Kære gud i himlen, 
har du lyst, så kig 
herned – nu vil jeg 
ærligt prøve på at  
ta mig sammen:  
Fra i dag vil jeg skære  
ned på damesjov  
og bæverding.  
Og i morgen ska ́ 
skægget trimmes. 
Amen!”
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Rasmus Johansen afslutter: 

”Der må godt være en eller anden åbenbaring for 
folk, der læser om det her projekt eller hører mu-
sikken. Det er jo et billede på et samfundsskel, at 
mange med, i gåseøjne, almindelige liv tænker, at 
en varmestue ikke er et sted, de har lyst til at besø-
ge, og at de mennesker, der kommer der, er meget 
forskellige fra dem selv. Men jeg synes, Kirkens 
Korshær repræsenterer noget ordentlighed og 
noget hjerterum, og jeg håber, albummet giver et 
billede af noget mangfoldighed og måske kan give 
nogen mod på at gå inden for døren og hilse på, for 
det tror jeg, både de faste brugere af varmestuen 
og andre som mig kunne få noget ud af.” 

Så blev man lige slået hjem igen

– ned til baconsvøbt mørbrad på stuen.

Det blev til lidt for mange bajsere og kyllinger i går,

så ved mit krydsord, der hviler mine labber på 
min strikkede lue.

I min NETTO-pose snuer min lighter

bag en ølhøvl fra HANCOCKLAND.

Når jeg har spist, så vil jeg ha ́ et slag LUDO

og et dusch med lidt rindende vand.

Jeg har taget turen op ad trappen før,

for jeg ved, hvad hjertero ka’ gøre.

Her bli’r krammet, drukket kaffe, røget smøger, 
spidset ører.

Taget chancer nok for alle dem, der tør.

Fra sangen ”På Varmestuen” af Rasmus Johan-
sen fra Fly – fra albummet På Varmestuen.

Kære gud i himlen, har du lyst, så kig herned

– nu vil jeg ærligt prøve på at ta ́ mig sammen:

Fra i dag vil jeg skære ned på damesjov 
og bæverding.

Og i morgen ska ́ skægget trimmes. Amen!

Fra ”På Varmestuen”, Rasmus Johansen fra Fly

Måltidet som fællesnævner
Værdien af varmestuens fællesskab kommer 
også til udtryk på albummet. 

”Måltidet er en fællesnævner – der er ikke noget 
bedre end at spise med andre, få en kop kaffe, 
spille et spil … det er noget af det, der kan være 
med til at skabe noget, der minder om en familie-
relation. Jeg håber, at det her kan være med til at 
give et indblik i, hvad det er for et sted,” fortæller 
Rasmus Johansen og uddyber:  

”Nogle af sangene tager jo udgangspunkt i bidder 
af samtaler og fortællinger, jeg har hørt på varme-
stuen. For eksempel at der sidder en og siger: ”Ej 
jeg fik sgu for mange bajere og kyllinger i går”, og 
tager sig til hovedet … Jeg synes, det er interes-
sant at udforske dobbelttydigheden, som vi nok 
alle sammen har – ”jeg skal aldrig ned og drikke 
bajere igen” – men løsningen skal jeg jo ikke kom-
me med. Det er selvfølgelig vigtigt ikke at forherlige 
alkoholen, men det er vigtigt at tage tvivlen med i 
de her fortællinger,” siger Rasmus Johansen.  

Titelnummeret på albummet kommer netop 
ind på dobbeltheden ved at gå på værtshus og 
drikke alkohol og det at være en del af et fælles-
skab, ikke kun på varmestuen, men også for ek-
sempel på en beværtning. Det synes Esben Lund 
Esmarch også er en vigtig pointe at have med: 

”Der er jo en forside af medaljen ved for eksem-
pel at gå på værtshus – det forsvinder ikke, fordi 
vi ikke snakker om det. Vi ved jo godt, at der er 
hundreder af små beverdinger, der også er en 
slags små varmestuer, bare med et andet sigte. 
Men Rasmus har jo også bagsiden med: ”Jeg fik 
for mange i går””. 
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Esben Lund Esmarch, Anette Ejsing og Rasmus Johansen. Foto: Anette Ejsing
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