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Anmeldelse. Live-
premieren på »Fjord
Songs« fik bragende
bifald på FolkBaltica.
Jazz og folk smeltede
sammen i det tysk-
skandinaviske 
projekt.

FLENSBORG. Bassisten
Martin Wind måtte flere
gange minde sig selv om, at
han ikke skulle byde vel-
kommen til JazzBaltica, men
til FolkBaltica, da der fre-
dag aften var cd-premiere
på »Fjord Skies« ved kon-
certen på Duborg-Skolen i
Flensborg.

Den tidligere flensborger
har i årevis været næsten
fast gæst på jazzfestivalen i
Salzau ved Kiel.

Men denne gang var han i
et andet selskab blandt pri-
mært folk-musikere - og det
med premiere på et spæn-
dende cd-projekt, der første
gang var at høre live i Flens-
borg.

Cd’en er blevet til sammen
med den norske sangerinde
Unni Løvlid, hendes svenske
kollega Gunnel Mauritzson,
percussionisten Heinz Li-
chius, flygelhornisten Jan-
Peter Klöpfel og Winds gam-
le ven fra Flensborg, guita-
risten Ulf Meyer - de to har
fulgt hinanden i tykt og
tyndt i cirka 20 år, selv med
Atlanterhavet imellem dem.
Martin Wind bor i dag i New
York, men optræder regel-
mæssigt med Ulf Meyer, der
bor i Holsten.

Den ny cd er en opfølger
på deres fælles album
»Fjord Songs« (2000)‚ der
trods navnet er pure instru-
mental.

Alle disse musikere var
også med ved live-premieren
på Duborg med den danske
violinist og sanger Jørgen
Dickmeiss som ekstra gæst.
Koncerten var godt besøgt,
som altid når Meyer og Wind
spiller i hjembyen, og or-
kestret måtte igennem tre
farvelsange og en festsang
som ekstra numre, før det
var nødt til at give plads til
det andet af aftenens navne,
den spøjse finske mundhar-
monika-kvartet Sväng.

Melodiske temaer
Koncerten blev åbnet med
titelsangen, og derefter fulg-
te den øvrige snes numre,
der hovedsageligt er med
tekst og musik af Ulf Meyer,
Martin Wind og Gunnel
Mauritzson. »Fjord Skies« er
Meyer og Winds mest ekspe-
rimentende materiale.

Musikken havde en stærk
nordisk melankolsk tone,
hvor kontrabassen i afdøde
Niels-Henning Ørsted Pe-
dersens ånd spiller en stor
rolle. For eksempel i »sko-
vens dybe, stille ro«, som
Jørgen Dickmeiss krydrede
med sang og guitar. Absolut
et af koncertens mest spæn-
dende numre og udført i
med en stærk folk-agtig
drejning.

Generelt var numrene me-
get melodiske i temaerne,
især Niels-Henning Ørsteds
Pedersens »My Little Anna«,
hyldestsangen til datteren,

en sang der næsten er blevet
en klassiker, og som afte-
nens orkester fortolkede i
skiftevis folk- og jazz-stil,
nogle gange begge dele.

Sangerinder 
med særpræg
De to sangerinder har så ty-
deligt hver deres særpræg.
Gunnel Mauritzson har tid-
ligere gæstet FolkBaltica, og
de fleste vil nok kunne hu-
ske hende fra koncerten på
Okseøerne i Flensborg Fjord
for tre år siden. Men ellers
er hun stort set upåagtet
uden for Sverige. Som altid
- fristes man til at sige - er
det kun tyskerne, der har ta-
get hende lidt til sig. I Tysk-
land trives interessen for
den nordiske og særlige
svenske tone, som Gunnel
Mauritzson rammer meget
flot.

Unni Løvlid udforsker nye
musikalske udtryk, der er
noget mere urtid og mytisk
naturstemning over hende,
de nordatlantiske forbindel-
ser og stemningen fra fjelde-
ne fornægter sig ikke.

Cd’en er udkommet på det
tyske label Laika Records og
får lige så mange jødeharper
som koncerten. Uden for
koncertvurderingen ligger
Sväng, der efter pausen fort-
satte med nordiske danse-
grooves, ragtime, blues, bal-
kanrytmer og svenske pol-
kaer.

FolkBaltica: Optaktskon-
cert med Fjord Skies på
Duborg-Skolen fredag 
aften.

Hans Christian Davidsen

Nordisk tone på Duborg
Jødeharpe 
som karakter
FolkBaltica har i år jø-
deharpen som musik-
festivalens temainstru-
ment. Derfor bruger
Flensborg Avis også
jødeharpen som sym-
bol i karaktergivnin-
gen i forbindelse med
de koncerter, der an-
meldes i avisen.

Jødeharpen er et lille
metalinstrument af
ukendt oprindelse.
Man holder med tom-
mel- og pegefinger om
det runde stykke af in-
strumentet og placerer
den smalle del mellem
tænderne.

For at frembringe en
lyd laver man et hul-
rum i munden, og man
slår på den lille fjeder,
imens man trækker -
eller puster luft ind og
ud. Man kan kun spille
en tone, men med for-
skellige effekter og
rytmer, derfor er der
praktisk at have en jø-
deharpe i alle tonear-
ter.

Gunnel Mauritzson medvirker også på den ny cd »Fjord Skies«,
der blev præsenteret ved koncerten på Duborg-Skolen.

Flensborgeren Martin Wind er fast gæst på JazzBaltica. I år skulle han vænne sig til at sige FolkBaltica.
(Fotos: Povl Klavsen)

Guitaristen Ulf Meyer (ovenfor) og Jan-
Peter Klöpfel på flygelhorn (nedenfor).


