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Anmeldelse. FolkBalticas
»Solkoncert« var et for-
nemt eksempel på, hvor-
dan man skal drive musik-
festival: Giv publikum no-
get, det ikke har hørt før.
Så må det briste eller bæ-
re. 

FLENSBORG. Flere steder skulle
magthaverne vippes af pinden med
maskingeværer.
I det tre baltiske lande skete det

med den »syngende revolution«.
Lange menneskekæder fra Tallinn i
nord til Vilnius i syd stillede sig op og
sang for frihed fra det sovjetkommu-
nistiske åg.
Dengang i 1991 var der nok ikke så

mange, der vidste, hvad der foregik i
de tre lilleputstater Estland, Letland
og Litauen. Men da der først skete
noget, gik det op for de fleste, at de
havde et helt særligt forhold til san-
gen i de tre lande.
Det fik Flensborg og omegn også

at høre, da temalandet for den sjette
udgave af FolkBaltica var Letland.
Fredag aften stod den på »solkon-
cert« i Nikolaikirche i Flensborg med
noget af det ypperste lettiske vokal-
kunst.
Solen har en særlig placering i den

lettiske mytologi. Over 4500 sange i
den traditionelle lettiske musikform
og sangskat »Dainas« handler om so-
len som centrum i universet, og da
solen i Norden (dér, hvor det er
bælg ragende mørkt om vinteren) og-
så kan få samerne til at slå på trom-
me, så var koncerten en fascinerende
blanding af musik fra begge sider af
Østersøen.
Trio Smite, Kärkle & Cinkuss lagde

for med den såkaldte bordunsang.
Bordun er betegnelsen for en

uændret tone, som klinger med i og
understøtter forløbet i en melodi, og
i trioens dansesange skete det med
Kristine Karkle-Purina, der sang og
spillede violin samme tid.

Spillemandssvensk
Derefter kom Valdis Muktupavels
frem foran alteret med det særlige
baltiske strengeinstrument, der i Let-
land hedder en »kokles« - et citar-
agtigt strengeinstrument, der nær-
mest har form som en vinge, også
meget udbredt i Finland og Estland,
og på dansk kendt under navnet en
kantele. Har man været til en af de
lettiske koncerter ved dette års Folk-
Baltica, har man ikke kunnet undgå
at høre det.
Det blev rigtig spillemandssvensk

med Crane Dance Trio, der varierede
koncerten smukt med traditionelle
polkaer og egen musik på fløjte, ak-
kordeon og violin.
Og derefter var det tilbage til ur-

kraften til det shaman-agtige, der
åbenbart har et godt tag i et tysk
publikum. Her vil jeg vove den på-
stand, at den største kulturforskel i
FolkBaltica findes, når man kigger på
den tyske versus den danske side.
Det oprindelige, det uspolerede har
et godt tag i det tyske publikum,
mestendels grønne typer med strik -
sweatre og økologiske cowboybukser.
Den kultur er svær at få øje på i
Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange i
Danmark, der ville give samisk joik-
sang sådan et bragende bifald, som
samen Áillos fik for sin optræden i
Nikolaikirche i Flensborg.

Joik og overtoner
Joik er samernes traditionelle vokale
musikform. Joik-traditionen har fået
en kolossal opblomstring og er ble-
vet mere og mere populær uden for
Norden. Nu arrangeres der sågar me-
lodi grand prix i joik-sang, men hvis
vi gik og troede, at de nordiske lande
altid var så rare ved minoriteter og
det, der faldt uden for velfærdssam-

fundets mainstream, så kan vi godt
tro om. I 1950erne var brugen af joik
forbudt i skolerne i de samiskpræge-
de områder i Norge. Det var kontro-
versielt, at joikerne havde forbindel-
se til samiske shamaner og i øvrigt
dyrkede de før-kristne ritualer.
Med danseren og koreografen Åsa

Rockberg fra Sverige præsenterede
Áillos publikum for en fascinerende
sang, der ikke er at synge om, men at
være det, man synger. Joiker er ri-
tualer og personificerende.
Perfekt i forlængelse af joiken tog

letten Valdis Muktupavels over med
overtonesang. En oplevelse af over-
tone-sang kan måske nok forklares,
men det skal høres for, at man virke-
lig forstår, hvad det går ud på. Valdis
Muktupavels sang, så det gik under
huden, og den faste organist ved Ni-
kolaikirche, Michael Mages, fortsatte
i det samme musikalske tema på or-
gel. Det var meget smukt og perfekt
set af koncertarrangørerne. Her fik
de fleste af os nok en oplevelse, vi
ikke havde haft før, og det er vel og-

så en stor del af FolkBalticas eksi-
stensberettigelse: At står for nye op-
levelser. Hatten af for denne seance!
Koncerten blev fornemt rundet af

med en uropførelse en »Solkanon« i
cis komponeret af violinisten og ak-
kordeonspilleren Mats Edén fra Cra-
ne Dance Trio.
»Solkoncerten« var et ypperligt ek-

sempel på, hvordan man også skal
drive musikfestival: Giv publikum
noget, det aldrig har prøvet før. Det
må briste eller bære. Og når det bæ-
rer, så er den bare hjemme.

FolkBaltica: »Solkoncert« med Trio
Smite, Karkle & Cinkuss (Letland),
Valdis Muktupavels (Letland), Cra-
ne Dance Trio (Sverige), Aillos
(Norge), Åsa Rockberg (Sverige)
med flere. Nikolai-Kirche i Flens-
borg, fredag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Sol, sang og shamaner

Letlands tidligere præsident Vaira Vike-Freiberga var
blandt æresgæsterne på første parket i Nikolaikirche i
Flensborg.

Den lettiske Trio Smite, Karkle & Cinkuss imponerede i Nikolaikirche i Flensborg sammen med et traditionelt lettisk kor.

Svenske Crane Dance Trio regnes som de helt store forbilleder for mange skandinaviske folk-mu-
sikere


