
FLENSBORG. »Digital er ar-
kaisk« er titlen på en udstilling,
som Industrie- og Handelskam-
mer i Flensborg viser til den 11.
maj. Udstillingen handler om
det moderne Finland og dets dy-
be rødder.

I dagens finske kultur lever
det gamle videre i moderne for-
mer. Finlands naturlige elemen-
ter, træ, sten og vand, smelter
sammen til nye ting i hverdagen
og kunsten.

Landets kunst og design er
forbløffende enkelt og krystal-
klart i udtrykket. Inspirationen
kommer fra naturen. Selv suc-
ceshistorien Nokia-mobiltelefo-
ner tager sit afsæt i træ.

Finnen Erkki Pirtola viser fa-
scinerende »folk-art«-objekter i
et underholdende videoshow.
Den kvindelige maler Pirjo Ni-
ranen, der er bosat i Bremen, vi-
ser billeder, og man kan se fan-
artikler fra bandet Lordi.

Der er gratis adgang til udstil-
lingen på adressen Heinrichstra-
ße 28-34 i Flensborg. Åbningsti-

derne er mandag-fredag klokken
9-18. I den kommende weekend
er der åbent klokken 10-16.
På søndag klokken 12 viser Erk-
ki Pirtolas videoshow.

Hans Chr. Davidsen
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Anmeldelse. Karl
Ove Knausgård går
til gamle fortællinger
som en seriøs forsker
og en god poet.

KØBENHAVN. Med en ti-
tel som »Alting har en tid«
får Karl Ove Knausgård
ganske betænksomt adva-
ret sin læser om, at den pa-
tetiske åre er en af den
norske forfatters vigtigste
ressourcer.

Har man læst forgænge-
ren, kaldet »Ude af ver-
den«, med dens 500 sider
lange selvbebrejdelser, ved
man det også. Selv om
Knausgård lader sin ho-
vedperson Henrik Vankel
gå igen, skal det dog siges,
at det seneste opus bestemt
er et skridt i den rigtige
retning.

Først og fremmest har
Knausgård i 80 procent af
romanen forladt jeg-for-
men og Vankels navlepille-
ri. I en tone, der nærmest
minder om en litterær fo-
relæsning, præsenterer og
gendigter forfatteren de
gammeltestamentlige my-
ter om Kain og Abel og
Noahs Ark, og det gør han
faktisk godt

Fængende
portrætter
Ud fra de sparsomme op-
lysninger, der gives i Bibe-
len og i apokryfe skrifter,
skaber han en række psy-
kologiske portrætter, som

både fænger og holder. Ek-
sempelvis historien om
syndfloden, som Knaus-
gård lader kulminere med,
at Noah for at adlyde Her-
rens påbud vælger at over-
høre sine nærmestes bøn
om at blive reddet fra bøl-
gerne.

Større ramme
Forfatteren sætter fortæl-
lingerne ind i en større
ramme, der handler om en
undersøgelse af englenes
historie.

Det lyder selvsagt noget
luftigt, men igen går
Knausgård til det både
som forsker og poet og
dykker ned i tekster, der
viser, hvordan menneskets
opfattelse af dette mellem-
led i forhold til det gud-
dommelige har udviklet sig
gennem århundrederne. Og
funderer over, hvorfor de
den dag i dag mere eller
mindre er forsvundet.

Hvad dette har at gøre
med Henrik Vankel, der går
rundt på en norsk ø og
skammer sig over sit tidli-
gere liv? Spørg ikke, og
spring i det hele taget den-
ne trættende mand over.
Resten af »Alting har en
tid«, og det er langt det
meste, er til at læse.

Karl Ove Knausgård:
Alting har en tid. 495 s.
349 kr. (Lindhardt og
Ringhof)

Jonas Hindsholm Bentzen

Myter i fin
gendigtning

Koncert. Europæisk
bigband lægger ve-
jen forbi Flensborg
på vej ud i verden.

FLENSBORG. Søndag den
13. maj klokken 20 har
Sydslesvigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger koncert på
Flensborghus klokken 20
med det 18 musikere stær-
ke »Swinging Europe - the
European Youth Jazz Or-
chestra«. Lars Møller leder
dette års EYJO på  en tur-
ne, der blandt andet fører
til Kina.

Den 7. maj mødes 18
professionelle europæiske
musikere under 30 år til fi-
re dages prøver. I Midtjyl-
land skal der øves kompo-
sitioner af den danske
bandleder Lars Møller.
Derefter følger en tre ugers
turné i Danmark, Tyskland,
Sverige og Kina.

Erfaren bandleder
Tenorsaxofonist, kompo-
nist, orkesterleder Lars
Møller er 40 år. Han er ud-
dannet hos Dave Liebman,
BFA Jazz New School i
New York, studieophold i
Indien og komposition hos
Bob Brookemeyer.

De seneste 20 år har han
været aktiv på den danske
scene både som leder for
egne grupper og som med-
lem af Sound of Choice

Ensemble, Katrine Madsen
Quintet samt DR Big
Band. Han har indspillet
under eget navn siden 1988
og modtog i 2006 Statens
Kunstfonds treårige ar-
bejdslegat for sin musik til
samarbejdet med sangerin-
den Jomi Massage for mu-
sikken til cd’en Skandina-
viske klagesange, som er et
bestillingsarbejde til DR
Big Band.

Moseholm bagmand
Bag projektet står Erik
Moseholm og Birgit Vinge.
For tiende gang har de
sammen organiseret Swin-
ging Europe konceptet. I
1998 engagerede de danske
Pierre Dørge som dirigent.
Så fulgte Francois Théber-
ge (Frankrig), Helge Albin
(Sverige), Benjamin Her-
man (Holland), Django Ba-
tes (England), Bruno To-
masso (Italien) og Pedro
Moreira (Portugal). I 2005
fusioneredes EBUs Big
Band med projektet, og si-
den har EBUs jazzprodu-
cere på skift både valgt
musikere, komponister
samt dirigenterne Vic Vogel
(Canada) og Barrie Forgie
(England).

Projektet er støttet af
blandt andre EU-Kommi-
sionen, Region Midtjyl-
land, Kulturministeriet og
Det Dansk Kulturinstitut.

(FlA)

Europæisk jazzprojekt
i Flensborghus

Carsten Prehn har besøgt Finland flere gange, når han har lavet indslag til programmet Ostsee-Report på N3.
(Foto: Povl Klavsen)

Anmeldelse. De er nu nogle
sjove nogle, de finner. Det
var i hvert fald det budskab,
tv-journalist Carsten Prehn
formidlede i sin optakt til
musikfestivalen FolkBaltica.

FLENSBORG. Der er nogle lande,
der fremkalder næsegrus beundring.
De er så gode til mad, mode og biler i
Italien. Franskmændene er fine i det,
og frembringer fine rødvine. Og i de
skandinaviske lande samfundene så
gode, at man ikke tøver med at sige,
at de faktisk er nogle af de bedste
steder i verden. Selv om pral ikke er
en dyd på de kanter.

Og finnerne kaster med knive, hed
det i gamle dage, når man samtidig
skulle understrege, at vi går rundt
med fordomme om hinanden.

Carsten Prehn, journalist på NDR
Schleswig-Holstein-Magazin, spurg-
te, om alle finnere er skihoppere, da
han onsdag aften åbnede FolkBaltica
i Flensborg. I Industrie- und Han-
delskammer i Flensborg inviterede
musikfestivalen til en let aften med
oplæsning, musik og fremvisning af

tv-indslag, som han gennem tiden
har lavet om Finland.

En oplagt optakt til musikfestiva-
len, der foregår i grænselandet til og
med på søndag - og som i år har
finsk musik som et særligt tema.

Nu er Carsten Prehns image blevet
til gennem de mange skæve indslag,
han har vist os på Norddeutscher
Rundfunk, så det skulle da forbløffe,
hvis aftenen blev alt for alvorlig.

Tur med Leningrad Cowboys
Alligevel gik man af sted fra aftenen
med en fornemmelse med, at Finland
er et land langt nordpå, som vi dår-
ligt nok kender, og hvis sprog vi slet
ikke forstår. Og at vi derfor ligeså
godt kan grine af det.

Carsten Prehn havde nemlig valgt

at vise sin rundtur i Helsinki med
rockbandet Leningrad Cowboys, der
er et brøl af parodi, rock’n’roll og
scenisk abefest med diverse indlagte
effekter. Og hylde den finske multi-
kunstner M.A. Numinnem, der er en
syret udgave af Povl Dissing med
stænk af Benny Andersen, Halfdans
Rasmussen og Troels Trier.

Mudderbold og støvlekast
Også den finske tangodommer Åke
Blomqvist kom til orde om den fin-
ske udgave af dansen, hvor det er
manden, der fører kvinden - og ikke
omvendt. Ham lo publikum meget af.
Hvorfor mon? Var det hans overskæg,
eller fordi han var finne?

Når der så var en, der kunne for-
tælle, hvad et finsk ord betød oversat
til tysk, så bad Carsten Prehn bar-
tenderen om at skænke en gratis
vodka til vedkommende.

Og nå ja - så dyrker de også mud-
derfodbold, gummistøvlekast og har
konkurrencer i, hvem der kan bære
en kvinde hurtigst fra punkt A til
punkt B.

Så blev vi da så meget klogere om
det land, vi i de kommende dage skal
høre musik fra.

Hans Chr. Davidsen

Spøg med Finland

Udstilling om finsk kultur

Finnen Erkki Pirtola med en moderne udgave
af det finske  nationalinstrument kantelen.

(Foto: FlA)

Der er lukket for forsalget
til mange FolkBaltica-
koncerter, blandt andet i
Egernførde, Husum og
Slesvig, ligesom der er ud-
solgt til koncerten »Sibe-
lius’ arv« i Marienkirche i
Flensborg i aften. Arran-
gørerne gemmer dog altid
et vist antal billetter til
salg ved indgangen.


