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Anmeldelse. Pilgrimsmu-
sik fra middelalderen har
en stærk meditativ kraft.
Den spiller på gentagel-
sen. Svenske Dråm gav
sammen med sangerinden
Karin Lagergren publi-
kum en helt speciel og
storartet oplevelse i Klip-
lev.

KLIPLEV. Mange har prøvet at
gå langt. Bare gå, gå og gå. Så
kommer følelsen af en gentagel-
se. De samme bevægelser om og
om igen. Og man er stadig ikke i
mål. Og målet bliver lige så lang-
somt til noget sekundært, selv
om det er jo også er en del af me-
ningen med at vandre.

Sådan er det også med pil-
grimsmusikken. Den gentager
sig, kører i de samme cirkler, så
det næsten bliver en meditativ
oplevelse at lytte til den.

Det var Reinhard Salamons-
berger fra FolkBaltica, der trådte
til med disse meget nyttige op-
lysninger efter koncerten med
den svenske folk-duo Dråm.

Duoen spillede onsdag aften
den første af festivalens »pil-
grimskoncerter« i Kliplev Kirke i
selskab med sangerinden Karin
Lagergren. Og efter halvanden
times fremragende koncert fik
Salamonsberger dette lille meget
nyttige tip til tilhørerne - og han
kunne helt sikkert have givet fle-
re.

Lige nøjagtig her kunne mange
musikere godt lære noget. Erik
Asp-Upmark fra duoen og san-
gerinden Karin Lagergren fortal-
te os ikke ret meget mere end,
hvilke instrumenter, de spillede
på, og hvad sangene handlede
om. Selv om de langt fra var de
ringeste på dette felt.

Mange musikere bør simpelt-
hen blive bedre til at forklare
musikken. Naturligvis skal god
kunst ikke forklares i hoved og
hale, men ofte kan ganske lidt
baggrundsinformation åbne døre
for publikum. Og det er ekstra
nødvendigt, når det drejer sig om
en så smal musikstil som pil-
grimsmusik fra middelalderen.
Det vil give en aha-oplevelse for
endnu flere. For hvor mange sid-
der lige og lytter til den slags
derhjemme? Nej vel. Og Kliplev
Kirke var da heller ikke impone-
rende besøgt denne aften.

Forvrænget lyd
Musikken var der til gengæld ik-
ke en finger at sætte på. Den
blev en oplevelse langt ud over
det sædvanlige.

FolkBaltica præsenterer i år et
par »pilgrimskoncerter«, som fe-
stivalarrangørerne har valgt at
kalde dem. Dene ene var koncer-
ten i Kliplev, den anden en kon-
cert i Oversø Kirke i aftes.

Her spillede norske Halvorsen
& Bruvoll samt tyske Tom Daun.
Allerede i søndags var stod mu-
sikfestivalen for en oplevelse, der
ikke kun appellerede til ørerne,
men også til benene. Musikeren
Poul Høxbroe gik i spidsen med
fløjte og tromme på en vandring
ad den gamle pilgrimsrute fra
Kliplev til Helligåndskirken i
Flensborg, hvor man kan se en
udstilling om den historiske rute.

Dråms instrumentering er den
særlige svenske nøgleharpe (eller
nyckelharpe, som den hedder på
svensk) - et strengeinstrument
kendt helt tilbage fra den tidlige

middelalder.
Strengene stryges med en bue,

imens tonerne bliver slået an
med tangenter. Man kan sige at
det er en krydsning mellem en
violin og en drejelire, men særlig
rig på overtoner. Samt harper af
både den traditionelle keltiske
slags med 25 strenge og den goti-
ske slags, der har en særlig for-
vrænget lyd, der er med til at gi-
ve en religiøs, næsten mystisk
klang - og naturligvis sækkepi-
ber.

Ballader om helgener
Repertoiret var både gamle mid-
delalderlige religiøse sange og
religiøse sange, som er blevet en
del af det, man kunne kalde den

verdslige folkemusik.
Det var mestendels ballader

om helgener, der havde haft di-
verse grumme oplevelser i den
middelalder, der er blevet kaldet
sort så mange gange, at vi næ-
sten også tror, at den var sort.

Men tag ikke fejl. Mange af de
nok så hellige tekster blev skre-
vet på klostrene for, at pilgrim-
mene skulle have noget andet at
synge, end de ofte lumre viser, de
var vant til. Munkenes sangbøger
skulle sørge for, at de vandrende
holdt sig på dydens smalle sti og
bare tænkte på Herren i det høje.
Musikken var både til at holde
gejsten oppe, når de vandrende
var undervejs, og til den sjæleli-
ge lise, når de var på stedet.

Dråms Anna Rynefors og især
Erik Asp-Upmark viste sig som
to meget habile musikere, der
havde styr på de urgamle, nordi-
ske traditioner. Og sangerinden
Karin Lagergren klare stemme
fyldte kirkerummet på smukke-
ste vis - heldigvis også solo. Nog-
le gange var det dog vanskeligt
helt at forstå, hvad hun sang. Der
var fortjent stående bifald til de
svenske musikere.

Dråm og Karin Lagergren gav i
aftes koncert på Store Okseø
sammen med det danske orkester
Habbadam.

FolkBaltica: Koncert med
Dråm og Karin Lagergren i
Kliplev Kirke onsdag aften.

Hans Christian Davidsen

Forførende repetition

Anna Rynefors på nøgleharpen, der især er udbredt i svensk folkemusik.
(Fotos: Lars Salomonsen)

Erik Asp-Upmark  på gotisk harpe med den særli-
ge forvrængede lyd.

Karin Lagergrens klare stemme fyldte kirkerummet
i Kliplev Kirke.

Jødeharper 
som karakterer
FolkBaltica har i år jøde-
harpen som musikfestiva-
lens temainstrument. Der-
for bruger Flensborg Avis
også jødeharpen som
symbol i karaktergivnin-
gen i forbindelse med de
koncerter, der anmeldes i
avisen.

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

For at frembringe en lyd
laver man et hulrum 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
foskellige effekter og ryt-
mer, derfor er der prak-
tisk at have en jødeharpe i
alle tonearter.

Musikalske værksteder
FLENSBORG. FolkBaltica
holder i morgen flere musi-
kalske workshops, som man
kan melde sig til ved henven-
delse til festivalkontoret på
telefon 0461-168 9012 eller
email info@folkbaltica.de

Den danske violinist Harald
Haugaard leder en ma-
sterclass, hvor unge øvede
musikere spiller musik af den
danske folk-komponist Ras-
mus Storm. Denne ma-
sterclass munder ud i en kon-
cert ved den store festivalfi-
nale i St. Marienkirche i
Flensborg søndag aften. Den

tyske musiker Tom Daum står
for et ensemble-workshop,
som også tager udgangspunkt
i Rasmus Storms musik. Der
er et danse-kursus til live-
musik af orkestret Hans
Dans, en workshop med nord-
manden Anders Røine, der
underviser i brugen af en jø-
deharpe og et guitarworkshop
med danskeren Morten Alfred
Høirup.

Alle disse workshops finder
sted i musikskolens lokaler
ved St. Marienkirche i Flens-
borg og begynder klokken ti.


