
Anmeldelse. Musike-
re kom ind på samle-
bånd i St. Johannis-
Kirche, da FolkBaltica
holdt afslutningskon-
cert i Flensborg. 

FLENSBORG. Der bliver spillet
meget og sovet ganske lidt,
når en musikfestival står på
over flere dage. Trætheden
bredte sig da også blandt flere
musikere og arrangører i løbet
af søndagen, og søndag aften
blev det sidste krudt brændt
af i St. Johannis-Kirche i
Flensborg.
»Vemod og håb« var over-

skriften på afslutningskoncer-
ten i den propfyldte kirke, og

festivalens kunstneriske leder,
Harald Haugaard, var en af
dem, der turde stå ved, at de
fem dages festival havde tæ-
ret på kræfterne.
Men musik foran publikum

er lig med adrenalin, og den
sidste koncert gav både musi-
kere og publikum et kick.

Musikere på stribe
Foran alteret stod skiftevis og
i blandede formationer syv
orkestre og solister - først
estiske Johanna-Adele Jüssi
med sit dansk-svenske orke-
ster og den finske fløjtenist
Kristiniina Ilmonen. Så platty-
ske Dragseth fra Nordfrisland
og den viltre polske stryge-
kvintet Volosi, der med en
fuldstændig vild måde at spil-
le på fik benene slået væk un-
der publikum.
I anden afdeling var der

igen nordtysk folkemusik med
multi-instrumentalisten Jo
Meyer fra Mecklenburg-Vor-
pommern, flensborgeren Rai-

ner Prüss og festivalleder Ha-
rald Haugaard på fiol.
Riders Of The Last Roll slog

atter FolkBalticas polske tema
an med traditionel folkemusik
på polsk akkordeon, violin,
trommer og bas. Og til sidst
gik festivalens nye satsning,
Jugendfolkensemble på med

25 danske og tyske unge, der i
flere dage havde været under
kærlig behandling af profes-
sionelle instruktører. Her var
stemningen høj. Med solo-
sang, hopsaer og genoplivning
af den gamle Müller-node-
samling fra Flensborg og en
Harald Haugaard i badut-
spring som orkesterleder blev
der vist engagement og ta-
lentmasse.

Fem landeflag
Fem landes flag prydede pro-

grammets foromtale op til
koncerten, og til sidst stimle-
de alle musikere - unge ama-
tører som gamle professionel-
le - sammen til flere ekstra-
numre. Der var trængsel ved
alter og prædikestol, ligesom
kirkebænkene var udnyttet til
de sidste centimeter.
Det går over stok og sten,

når så mange kunstnere skal
nå at igenne en koncert på et
par timer. Det har sin charme,
og med de mange nationer,
der er samlet til FolkBaltica,

giver det udveksling og mu-
lighed for sammenligning på
kryds og tværs. Men fordybel-
sen er det lidt sværere med.
Den må man så dyrke på de
små koncerter rundt omkring
på landet.

FolkBaltica: Afslutnings-
koncert i St. Johannis-Kir-
che i Flensborg søndag af-
ten.
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Violinisten Krzysztof Lason gik bersærk under afslutningskoncerten i St. Johannis-Kirche i Flensborg. Til højre for ham er det celli-
sten Stanislaw Lason og bassisten Robert Waszut fra det polske orkester Volosi.

Kristiina Ilmonen fra Finland har specialiseret sig i etniske nordiske træblæserinstrumenter, som
hun inddrager i sit avantgardistiske univers.

Johanna-Adele Jüssi var her, der og alle vegne under FolkBaltica. Syv koncerter spillede hun sam-
menlagt - her med sit dansk-svenske band.

Det sidste
krudt blev
brændt af 
i kirken
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Årsmøde. Sønderjyllands
store historiske forening er
ved at lægge sidste hånd på
tre nye bogudgivelser.

SØNDERBORG. Historisk Samfund for
Sønderjylland har succes med udgivelse
af bøger, og 2013 byder på  tre bogud-
givelser, oplyste formanden, arkiv- og
forskningsleder Hans Schultz Hansen,
på foreningens årsmøde på Hærens Ser-
gentskole i Sønderborg.
»Skurke og helte i Sønderjyllands hi-

storie« var titlen på sidste efterårs bog-
udgivelse. Første oplag var revet væk
inden jul, og derfor bestiltes hurtigt et

nyt oplag. Bogen bidrog således mar-
kant til årets store bogsalg, ligesom der
igen har været et stort salg af især de
tidligere bogsuccesser, det regionale
leksikon »Sønderjylland A-Å«, der ud-
kom i efteråret 2011, og de to bind af
»Sønderjyllands historie« fra 2008-
2009.

Bøger i trykken
Carsten Porskrog Rasmussens afslutten-
de bind af firebindsværket »Det sønder-
jyske landbrugs historie« er i trykkefa-
sen og vil udkomme i forsommeren. Det
samme gælder Morten Andersens bog
»De mange muligheders land« om Søn-
derjyllands Erhvervsråd og egnsudvik-
lingen 1945-1975. Leif Hansen Nielsens
bog »Tyske flygtninge i Nordslesvig
1948-48« vil udkomme til efteråret.

Landbrugsværkets afslutning markeres
ved en foredragsrække og udflugter.
- Programmet for 2013 er allerede

godt fyldt ud, sagde Hans Schultz Han-
sen, og tilføjede, at 2014 i vid udstræk-
ning vil være præget af 150-året for
1864 og 100-året for 1914. Foreningen
indgår allerede i planlægningen af flere
arrangementer i disse anledninger, og
derudover har foreningens egen årbog
125 års jubilæum, så der bliver også
fremover nok at se til.
Historisk Samfund for Sønderjylland

har omkring 2400 medlemmer, der
modtager Sønderjysk Månedsskrift otte
gange om året samt Sønderjyske Årbø-
ger. Man kan se mere på www.hssdj.dk

(FlA)

Historiske bøger er eftertragtede i Sønderjylland

SØNDERBORG. Der var gen-
valg af fire bestyrelsesmed-
lemmer, da Historisk Sam-
fund for Sønderjylland
holdt årsmøde på Sønder-
borg Kaserne.
Der fire er museumsin-

spektør Inge Adriansen,
Museet på Sønderborg Slot,
lederen af Museum Sønder-
jylland - ISL-Lokalhistorie i
Aabenraa, Kim Furdal, lede-
ren af Frøslevlejrens Mu-
seum, overinspektør Henrik

Skov Kristensen, Sønder-
borg, og lektor på Aarhus
Universitet, Carsten Pors -
krog Rasmussen, Aabenraa.
Efter generalforsamlin-

gen fortalte formanden for
Historisk Samfunds Sønder-
borgkreds, tidligere lektor
Chrstian Bo Bojesen, Hø-
ruphav, om Skibsartilleri-
skolen i Sønderborg.
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Genvalg til fire


