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Anna-Katariina Hollmérus

Anmeldelse. Musi-
kerne i den danske
kvartet Abild er for-
bavsede: Der spilles
mere dansk folkemu-
sik i Nordtyskland
end i på festivaler i
Danmark. Forklarin-
gen er vel, at publi-
kum er med på den
syd for grænsen.

LYKSBORG. Man ser dem for
sig: De gamle slidte nodebø-
ger, der har ligget på bymuse-
et i Faaborg i flere hundrede
år. Støv og edderkoppespind
er måske nok noget, der hører
filmene til, men krøllede og
slidte var de. Efter at have
været med i spillemændenes
bagage på Sydfyn på heste-
vognenes tid.
Det var den unge violinist

Anna Aagaard Hansen, der
gravede Mette Maria Jacob-
sens nodebøger frem. I 1767
bestilte Mette Maria Jacob-
sens far, en velhavende køb-
mand i den sydfynske købstad,
en nodesamling med danse-
stykker til hendes kommende
bryllup. Komponisten bag mu-
sikken var Bartram Schade,
der stammede fra Lyksborg.
Og dermed var ringen sluttet,
da den danske kvartet onsdag
aften gav koncert på Lyksborg
Slot. Her spillede danskerne
som et af åbningsnavnene ved
den dansk-tyske musikfestival
FolkBaltica, der til og med
søndag aften byder på folk-
musik rundt om i grænselan-
det.
Og på koncertprogrammet

var den 240 gamle musik, der
blev vakt til live igen efter at
have slumret i arkivet på mu-
seet i Faaborg. Anna Aagaard
Hansen har renskrevet noder-
ne, og det er faktisk noget af
et hestearbejde at transskribe-
re dem i forhold til moderne
nodeskrift. Om musikken nu
også lød, som den gjorde i
1700-tallet? Næppe. Nodebø-
gerne indeholder kun melodi-
er og ikke mere. Resten er op
til de fire musikere - Anna Aa-
gaard Hansen (violin), Theis
Juul Langlands (piano), Jonas
Kongsted Frederiksen (violin,
bratsch og mandolin) og Frey
Thyrré Klarskov (guitar og dia-
tonisk akkordeon) - at inter-
pretere. Med nye arrangemen-
ter og nytilkomne instrumen-

ter som piano og guitar, der
giver musikken et touch fra
det 21. århundrede. Nogle af
de gamle sange blev ved kon-
certen i Lyksborg også spillet
som vals, selv om denne par-
dans i tre fjerdedels-takt først
dukkede op i 1800-tallet.

Vellykket åbning
Koncerten blev en særdeles
vellykket åbning på FolkBalti-
ca. Her var fire dygtige og en-
gagerede musikere - pianisten
rytmisk uddannet, de tre an-
dre uddannet på folkemusi-
klinjen på musikkonservatori-
et i Odense. Anna Aagaard

Hansen er endnu ikke udklæk-
ket fra konservatoriet i Oden-
se. Til gengæld er der snart
noget andet, der skal udklæk-
kes, kunne man se under kjo-
len.
Musikernes glæde ved at

spille var åbenlys, og krydret
med talent og teknisk kunnen
smitter sådan noget i den
grad af på publikum - der
kvitterede med stående bifald.
Der er noget at glæde sig

til, når Abild i eftermiddag
klokken 17 spiller i forbindelse
med FolkBalticas officielle åb-
ning på rådhuset i Flensborg
og fortsætter med en koncert

i morgen eftermiddag klokken
15 på Sønderborg Slot. I aftes
spillede Abild i Husum, og i
morgen formiddag medvirker
fynboerne ved en workshop i
musikskolen i Flensborg.

God akustik
Det var altså primært kompo-
sitionsmusik, der blev spillet
og ikke traditionel folkemusik,
og det skete i en udmærket
akustik på Lyksborg Slot, hvor
trægulvet hjalp med til et
godt, blødt lydbillede.
For nogle år siden markere-

de FolkBaltica den fynske

komponist Rasmus Storm, der
var fætter til Mette Maria Ja-
cobsens mor, og det kan ikke
udelukkes, at denne Rasmus
Storm har føjet nogle melodi-
er til i den gamle nodebog.
»Kinafareren« er dog med stor
sikkerhed et originalt stykke
musik fra bogen. Den velha-
vende fynske købmand stod i
sine unge dage til søs og var
flere gange i ., I det hele taget
mindede det gamle materiale
os om, at havet har forbundet
mere, end det har skilt - og at
landene omkring Østersøen på
den måde har en fælles mu-
sikkultur. For eksempel i det

sprælske stykke »Dans på
dækket«. Musikken har van-
dret rundt ad handelsruterne
på havet i gamle dage.
Historien var en vigtig del

af Abilds koncert med fortæl-
linger om dristige smugler-
togter, hårde børster i brun-
kulslejrene i besættelsestidens
Jylland og om den smukke Ri-
borg Voigts triste romance
med en ung H.C. Andersen.
Dertil kom livlige reels og po-
lonaiser og fiffige titler som
»Reventlows Greatest Hits« og
»Skrams Flak« om en grund i
farvandet syd for Faaborg.
En helt igennem herlig af-

ten med et godt publikum, og
som Anna Aagaard Hansen
selv konstaterede i en samtale
med Flensborg Avis i pausen:
- Et dejligt publikum. Folk-

Baltica er en fed festival. Her
præsenteres næsten mere
dansk folkemusik end hjemme
i Danmark.

FolkBaltica - koncert med
Abild - Lyksborg Slot ons-
dag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ældgamle noder vakt til live

Jonas Kongsted Frederiksen er den eneste, der er rytmisk uddan-
net i kvartetten Abild.
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En pianist med en filthat foran nogle gamle billedtæpper og en violinist, der er syv måneder henne. Abild sørgede for en festivalåbning af høj kvalitet på Lyksborg
Slot. Fra venstre er det Theis Juuul Langlands, Jonas Kongsted Frederiksen, Anna Aagaard Hansen og Frey Thyrré Klarskov.

Akkordeonspilleren og guitaristen Frey Thyrré Klarskov sang om
bisser i de jyske brunkulslejre.

SØNDERBORG. Alsion står i aften i Folk-
Balticas tegn. Om aftenen bliver Café Al-
sion omdannet til en storslået ramme,
hvor melankoli, tvivl og håb mødes i
smuk musik ved årets store »Månenats-
koncert«, der er blandt FolkBalticas høj-
depunkter. 
Men allerede fra klokken 11 kan man

gratis opleve en nordisk kunstudstilling i
foyer-området ved koncertsalen, hvor
den finske kvinde Anna-Katariina Holl-
mérus udstiller sine malerier.
Hollmérus er forsanger i det finsk-ty-

ske band Saimaa og kan opleves på sce-
nen i Café Alsion om aftenen, men vil
man have et indblik i hendes verden af
finsk natur og spirituelle symboler, kan
man varme op med at opleve hendes
malerier i foyer-området i løbet af da-
gen. Birketræer spiller en væsentlig rolle
i Hollmérus’ verden sammen med ulve og
rensdyr, og det går igen i hendes kunst,
ligesom man kan fornemme urkraften i
hendes udtryksfulde sangstemme.
- Musik og maleri er en god sammen-

sætning. Det ene er mere udadvendt,

mens det andet er mere indadvendt, si-
ger den 45-årige kunstner med finsk mor
og tysk far.
Udstillingen er en del af det grænse-

overskridende festivalprojekt »Connec-
ting Art & Music«, som bliver til med
støtte fra Region Sønderjylland-Schles-
wigs støtteprogram »Kulturdialog«. Det er
gratis at besøge udstillingen, mens der
skal købes billet til »Månenatskoncerten«
klokken 20.30. Der er forsalg på
www.sonderborgbilletten.dk og
www.folkbaltica.de. (FlA)

Finsk kunstner indtager Alsion 


