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Sønderjyske
huse i Den
Gamle By
ÅRHUS. Allerede i løbet af
de første to uger af decem-
ber har flere end 50.000 be-
søgt julen i Den Gamle By i
Århus, der byder på udstil-
linger, marked, butikker,
underholdning og julemad.
En væsentlig del af fortæl-
lingen om julens traditio-
ner foregår i museets søn-
derjyske huse.

Med inspiration i billeder
og erindringer fra Sønder-
jylland har Den Gamle By
skabt en tidslomme fra
1910 i huset i Havbogade,
der oprindeligt lå i Sønder-
borg. Også posthuset fra
Storegade i Aabenraa er
klædt på til jul. Her kan
man nemlig få stemplet sin
julepost og lægge den i
postkassen, der hænger på
muren ved trappen.

På årets særudstilling,
»Din og min jul«, kan man
se en af Danmarks største
samlinger af postkort fra
midten af 1800-tallet og til
1970erne. Der er gratis ad-
gang i Den Gamle By for
børn og unge til og med 17
år. (FlA)

STATS-

MINISTEREN

Mere
kultur på
side 21

TØNDER. Hagge’s Musik
Pubs julekoncert bliver i år
med den kvindelige trio
Zenobia. Fredag den 19. de-
cember står Matte Kathri-
ne Jensen samt Louise og
Charlotte Støjberg på sce-
nen.

Zenobia spiller danske
viser, sange og salmer i eg-
ne arrangementer samt eg-
ne kompositioner. Trioen
har netop udsendt debutal-
bummet »Midnat« med
dansk folkmusik. Koncer-
ten begynder klokken 20.
Billetprisen er 40 kroner.

(FlA)

Zenobia i Hagges
Musik Pub

Radio Jazz 
på nettet
FLENSBORG og Sydsles-
vig - hele verden for den
sags skyld - kan nu høre
Radio Jazz på nettet. I over
20 år har stationen sendt
på FM-båndet, men hvis
man boede uden for Valby
Bakke var det vanskeligt,
for ikke at sige umuligt, at
lytte med.

Det har man nu gjort no-
get ved For kort tid siden
begyndte Radio Jazz at
sende radio over nettet i
stationens sædvanlige sen-
detid, som er hverdage fra
klokken 21 til 04 og lørdag-
søndag  fra klokken 12 til
16.

Gå ind på www.radio-
jazz.dk, og klik derfra ind
på netradioen. Så vil jaz-
zelskere og andre musikin-
teresserede kunne høre vir-
kelig gode ting.

Axel Jensen

Anmeldelse. Helene
Blum har en klar,
men spinkel stemme,
der har brug for rum.
Den koncert, hun gav
i Ansgar-Kirken i
Flensborg, sad lige i
skabet.

FLENSBORG. Det er ret
sigende, at Helene Blums
ny cd, »En gang og altid«,
skal udkomme i Tyskland,
før den udkommer i Dan-
mark.

Første juledag får hun
endda hele tre numre at
brede sig med i Bayeri-
scher Rundfunk. Kunne
man forestille sig noget
lignende på en dansk pub-
lic service-station? Selvføl-
gelig er spørgsmålet reto-
risk. Skandinavisk folkmu-
sik har en bevågenhed i
Tyskland, som den af uran-
sagelige grunde ikke altid
har i Danmark.

Ansgar-Kirken var fyldt,
da Helene Blum mandag
aften åbnede sin Tysk-
lands-turné i Flensborg.
Og hvad præsterne kun
kan et par gange om året,
det kunne Helene Blum
denne decemberaften: Fyl-
de kirkebænkene til sidste
række. Publikum var en
pæn blanding fra det dan-
ske mindretal og tyskere,
der ved, hvad der rører sig
på den danske folkmusik-
scene - måske takket være
FolkBaltica, som Helene
Blum også gæster næste år.

»En sød og liflig klang«
var overskriften på kon-
certen - direkte taget fra
Helene Blums jule-cd, der
udkom for to år siden. »En
sød og liflig klang« fik vi
også at høre - selv om hun
skulle have haft lidt mere
rum at synge på i første
del. Rumklangen formind-
skes, når der kommer pub-
likum ind i en sal, og så
kan lydprøven før koncer-
ten ikke bruges som rettes-
nor. I pausen blev der
skruet op for monitoren, så
det i »Glade jul« blev lidt
for meget af det gode. Til-
med blev sangen skæmmet
af knas på ledningen -
hvad musikerne naturlig-
vis ikke kunne lastes for.

Danske julesalmer
Men så er skønhedspletter-
ne også blevet blottet. Re-
sten af koncerten kan der
ikke sættes en finger på.
Helene Blum har en klar,
men lidt spinkel stemme,
og får den rum nok, er den
noget nær himmelsk at lyt-
te til. Hun mødte op med
Kirstine Elise Pedersen på
cello, Frederik Vedersø på
guitar, den norske jente
Marie Forr Klåpbakken på

violin samt Danmarks
mest sprudlende folk-violi-
nist Harald Haugaard -
som Helene Blum præsen-
terede som »den smukke«.
Det kan hun sagtens gøre.
De to deler ikke blot fælles
musikalsk interesse, men

også seng og køkken.
Julens danske salmer be-

høvede ingen nærmere
præsentation under kon-
certen - men som Helene
Blum heldigvis fremhæve-
de, så kommer de fleste fra
Tyskland. Hvordan ville

den danske kultur i virke-
ligheden se ud uden den
tyske indflydelse?

Smuk Maria-vise
En af de smukkeste tyske
Maria-viser, der findes, er
vel nok »Maria gennem
torne går«. Melodien og
teksten er enkel, lidt tung-
sindig og meget flot, når
den synges med dæmpet
instrumental ledsagelse.

Der var bløde og nuance-
rede fortolkninger af »Dej-
lig er jorden« og Vilhelm
Gregersens sang om for-
ventningens glæde, »Der er
noget i luften«.Vilhelm
Gregersen, en flensborger,
hvilket Helene Blum ikke
undlod at gøre opmærk-
som på. Det er ikke blot
FolkBaltica, der efterhån-
den har givet hende et sær-
ligt forhold til Flensborg -
i år medvirkede hun i den
moderne ballet Medea på
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater med ny-

skrevet musik af Richard
Wester.

Harald Hauggaard fik et
par instrumentale numre
at boltre sig med som lead
- det var ganske betime-
ligt. Hans betydning for
den danske folk-musik
scene kan ikke skattes højt
nok. To ekstra-numre blev
det til: »Vil du?« fra den
kommende cd, der i Dan-
mark først kommer i hand-
len i slutningen af januar,
og »Nu tændes tusind jule-
lys« med tre violiner. Og så
lige prikket over i’et: Det
smukke baggrundslys på
den hvide kirkevæg. Det
blev en koncert, vi sent vil
glemme.

Julekoncert med Helene
Blum og band i Ansgar-
Kirken i Flensborg man-
dag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening i
Flensborg by.

Hans Christian Davidsen

Himmelsk stemme i kirken

Helene Blum sang med nuance og en snert af nordisk melankoli ved en koncert, der blev en smule skæmmet af en lyd,
som i perioder ikke var optimal. (Fotos: Martina Metzger)

Danmarks smukkeste violinist Harald Hauggard - i hvert
fald i Helene Blums øjne.

Stemning i Ansgar-Kirken i Flensborg.


