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fremmedsprog, som begge bidrager til
personlighedens dannelse. Hvad fremmedsprog angår, har Danmark i en menneskealder negligeret uddannelserne i
dem. For nogle år siden gik man så vidt,
at man afskaffede autorisationen, altså
den statslige kvalitetskontrol, af translatører og tolke. Nogenlunde samtidig
drøftede man en certificering af tatovører, for her kunne man selvfølgelig ikke
bare lade stå til.
Alt det er velkendt, velbeskrevet og
gennemanalyseret og har været det længe. Man kan for eksempel studere, hvad
overlæge Morten Sodemann kan fortælle om tolkeproblemer i sundhedsvæsenet. Men ingen såkaldte beslutningstagere gider gøre noget ved det. Enten
forskanser man sig i forbenet nationalisme, eller også tilhører man en generation, som selv kun så nogenlunde har
lært engelsk og derfor ikke tror, at verden eller vi har brug for andet. Danmark
bliver stedse svagere repræsenteret i
EU’s centrale embedsværk. En af grun-
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I Danmark taler vi
meget om identitet. Men vi
er ligeglade med et af dens
væsentligste (’kritiske’?)
elementer: sproget.

dene er utvivlsomt svigtende sprogkundskaber.
For nogen tid siden var jeg i Berlin og
så, at der på de berlinske u-banestationer var opslag henvendt til de hjemløse
om, hvor de kunne henvende sig, når
vinteren nærmede sig, og det blev for
koldt. Hensigten var jo at fortælle dem,
at de ikke skulle opholde sig på stationerne. Men man gav dem dog et godt
råd og et telefonnummer med på vejen.
Opslaget var affattet på fem sprog. Det
var ikke blot pladderhumanisme eller
øllebrødsbarmhjertighed, eller hvad foragtens sprog ellers kan finde på at sige.
Det udtrykte erkendelsen af, at det også
for flertalsbefolkningen kan være en fordel at betjene sig af flere sprog. Man kan
nu engang bedre kræve love og regler
overholdt, hvis man har meddelt dem
på et sprog, modtageren forstår.
I Danmark er der nu lovforslag om, at
alle prædikener i religiøse fora (læs: moskéer) skal oversættes til dansk. Måske
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DET MODSATTE
BLIVER BEVIST
gende pointe, at
tre- og højrefløj i
elsestænkningen
n til forveksling.”

DEMOKRATIETS TUSMØRKE
”Anne Applebaum ved godt, at de
politiske løsninger, vi finder på, aldrig
er permanente, men altid skaber nye
konflikter. Applebaum skriver med en
skøn pen og med ærkeliberal fornuft.”

POLITIKEN
BERLINGSKE

BISKOPPEN OG
JØDEFORFØLGELSERNE
”Fremragende bog … FuglsangDamgaard var en lige så vigtig
antinazistisk skikkelse som
Kaj Munk.”

ville det give bedre mening en gang
imellem at oversætte det danske til andre sprog. I Tyskland holder man jævnligt møder med repræsentanter for landets muslimske befolkning, og her taler
man om at indføre en tysk uddannelse
af imamer, så de kan blive uafhængige
af for eksempel Saudi-Arabien eller Tyrkiet. Man tilstræber, som det hed efter
det seneste møde, at flere og flere prædikener holdes på tysk. Formålet er det
samme som her, men sprogbrugen er lige præcis så meget anderledes, at den
kan bidrage til at forebygge radikalisering. Den danske sprogbrug vil sandsynligvis få det modsatte resultat. Hvad
med at holde blot en lille gulerod frem
J
og ikke kun svinge pisken?

Klummen ”eftertanken” skrives af professor,
forfatter og tysklandsekspert Per Øhrgaard og
bringes i avisen hver anden fredag.

0 Komponist Janne Mark er fascineret af Nordatlantens
folkemelodiske tradition. – PR-foto.

Glitrende
sange fra
kolde egne

Sangeren og komponisten Janne
Mark har med “Kontinent” skabt et
bjergtagende album, der føles som et
langdigt, man ønsker at flytte ind i

ny musik
5 stjerner
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TIDSLYS
”Der er få kritikere, der skriver
så elegant om kunstens væsen, som
forfatteren til TIDSLYS. Det originale
greb er at slå ned på en række
vidt forskellige kunstværker for at
reflektere over, hvordan kunstens
lys kan overskride tid og rum.”

LANDS-POSTEN
KRISTELIGT DAGBLAD

BEETHOVEN
”Peter Dürrfeld markerer Ludwig van
Beethovens 250 år med en gedigen og
veloplagt introduktion, der har sin force i
den biografiske fremstilling.” INFORMATION

OS DIN BOGHANDLER

Det er lidt af et scoop, at
Janne Mark har fået den norske trompetist Arve Henriksen med på sit nye album.
Henriksen tilhører eliten af
nordiske jazzmusikere og er
kendt fra plademærkerne
ECM og Rune Grammofon.
Han var gæst på Marks album ”Pilgrim” (2016), men
indtræder nu også i rollen
som co-producer. Og dette er
lige så meget Arve Henriksens album. Hans trompet
hvirvler sig ind og ud af sangene og er en eminent ledsager til Marks stemme, så man
næsten kan tale om, at der er
to menneskelige stemmer i
front.
Albummet hedder ”Kontinent”, og Janne Mark har selv
skrevet flere af teksterne,
mens ”Altid allerede elsket”
har tekst af Peter Bastian, og
”Har døden taget noget fra
dig så giv det tilbage” er et
digt fra Naja Marie Aidts bog
af samme navn. Sangen er
optaget i den nye højskolesangbog.
Janne Mark er fascineret af
Nordatlantens folkemelodiske tradition. Her er en keltisk vuggevise, ”Taladh
Chriosta”, fra 600-tallet med
tekst af den skotske salmedigter John L. Bell, og den
norske violinist og ECM-huskunstner Nils Økland blander
sin rurale violinstemme ind i
sangene (de fleste er på
dansk), så de næsten fremstår eksotiske.
I den blot to minutter lange
”Længselsvise”, som slutter
albummet, tages afsked med
et landskab: ”båden afgår,
kølvand kruser/ lægger sig til
ro”.
Sådan – omtrent – bugter
musikken sig, i bølger; bevægelse, stilstand. Stilhed, lyd.
Tempoet er adstadigt, neddæmpet hele vejen. De 11
numre føles som ét bølgende
langdigt.

Dyrkelsen af de nordiske
folkemelodier minder om
sangerinden Marianne
Søgaards album ”Skybrud”
(anmeldt her i avisen i foråret), og sangene har samme
karakter af moderne salmer.
Blandt musikerne er også
pianisten Henrik Gunde og
kontrabassisten Esben
Eyermann. Det er et godt
hold, der skaber både en dybde og klarhed i musikken.
Presseteksten taler om ”kalejdoskopiske optegnelser fra
pilgrimsvandringer i musik
og eksistens”, og i den vildt
smukke ”Ny begyndelse” –
hvor Arve Henriksens luftige
trompet i øvrigt lyder som
Palle Mikkelborg – synger
Mark:
”Går i stilhed på ukendt
grund/ altid i det uvisse, på
vej/ noget vågner til live,
gror/ åbner sig på gamle pilgrimsspor”.
Albummet er en lydlig behandling af naturen, geografien, den (u)kendte jord og de
indre rørelser, som den afstedkommer. Konceptet minder om den franske komponist Hector Zazous udforskning af Arktis, ”Chansons des
mers froides” (1994) (Sange
fra de kolde have), med sangerinder som Björk, Lena
Willemark og Suzanne Vega.
”Kontinent” koncentrerer sig
om det landfaste, men som
hos Zazou tager sangene
uventede drejninger: ”Kingsfold” starter blidt med harmonium og ender i storladen
marchmusik.
Blandt mine yndlingsstop
på Marks fascinerende vandring er to korte soundscapes, ”Psalm For A Tree I”
og ”Psalm For A Tree II”. De
er skabt af Arve Henriksen,
og han laver selv spoken
word på norsk med sparsom
brug af elektronik.
”Kontinent” er et album,
J
der glitrer. Smukt.

Janne Mark
with Arve
Henriksen.
Kontinent.
ACT.
.

