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MUSIK
Af Thomas Nygaard
thny@stiften.dk

AARHUS: De to første præster 
døde. Den tredje blev sinds-
syg. 

Alt sammen på grund af 
Beinta.

Bente Christine Broberg, 
som hun egentlig hed, levede 
på Færøerne i 1700-tallet.

I sagnlitteraturen blev hun 
til Illa Beinta - den onde Beinta.

For med så kulsort en aura 
og de tre nævnte mænd på 
samvittigheden kunne hun 
næsten ikke være andet end 
en djævelsk skikkelse.

Om hun vitterligt var så 
ond, som hun i tidens løb er 
blevet fremstillet, er måske 
tvivlsomt.

Sikkert er det imidlertid, at 
den færøske forfatter Jørgen 
Frantz Jacobsen i 1934 tog hul 
på sit livsværk, romanen »Bar-
bara«, der trækker på over-
leveringerne om Beinta.

Romanen udkom i 1939 og 
blev i 1997 filmatiseret af Nils 
Malmros.   

Mørket i mennesket
»Beinta« er også navnet på et 

splinternyt værk af de to kom-
ponister Anna Katrin Øssurs-
dóttir Egilstrod og Allan Grav-
gaard Madsen.

Lørdag 30. april uropføres 
det 40 minutter lange værk 
tilsat levende billeder under 
årets Spot Festival i Musik-
husets Symfonisk Sal.

Det sker i samarbejde med 
Aarhus Symfoniorkester - og 
som led i AUT’s (Aarhus Un-
ge Tonekunstnere) 50 års ju-
bilæum.

De to komponister aftalte 
for allerede tre år siden, at de i 
fællesskab ville udrette noget 
musikalsk. 

Svaret på spørgsmålet om, 
hvad de skulle arbejde sam-
men om, faldt, da Allan Grav-
gaard hørte om Beinta.

»Anna Katrin fortalte, at 
hun skulle en tur til Færøerne 
og bo på præstegården, hvor 
den her her dystre kvinde hav-
de boet.«

»Beinta? Hvem er Beinta? 
spurgte jeg. Da jeg hørte om 
hende, slog det mig: Det er dét, 
vi skal!«, fortæller Allan Grav-
gaard Madsen og tilføjer:

»Men det er mere menne-
skets mørke, vi har taget ud-
gangspunkt i - ikke så meget i 
Beintas historie«.

De to komponister
Hvor Allan Gravgaard Mad-
sen har arbejdet fortrinsvist 
med klassiske kompositioner, 
har færingen Anna Katrin Øs-
sursdóttir Egilstrod beskæfti-
get sig meget med elektronisk 
musik; til daglig går hun på 
Det Jyske Musikkonservato-
riums linje DIEM for netop 
elektronisk musik.

Hun har desuden en fortid i 
bandet Valravn, der med stor 
succes fra midten af 00’erne 
og knap ti år frem blandede 
skandinavisk folkemusik og 
elektroniske lydlandskaber.

Hun fortæller: 
»For tre år siden trængte jeg 

til at trække stikket, så jeg tog 
en tur tilbage til Færøerne.« 

»Vi havde turneret med 

Valravn i hele verden, det var 
enormt privilegeret, men jeg 
trængte til at komme et nyt 
sted hen og gå ind i mig selv.«

Ud til kanten af verden
Under sit ophold arbejdede 
Anna Katrin Øssursdóttir 
Egilstrod på musikken til en 
danseperformance.

Temaet var døden og efter-
livet. Et hav af spørgsmål om 
eksistens tårnede sig op. 

Med naturen som opmærk-
som tilskuer.

»Det stormede i tre måne-
der,« mindes Anna Katrin Øs-
sursdóttir Egilstrod med et 
smil.

»Mit eget indre uvejr faldt 
fra hinanden, når jeg bevæge-
de mig ud. Fjeldene stod dér og 
spurgte på en måde: Hvad er 
dit problem?« 

»Så var det, jeg begyndte at 
lege med tanken: Hvad mon 
Beinta oplevede, da hun var 
her?«

»Hun kom fra Thorshavn 
til, hvad der kan føles som ver-
dens ende.«

»Hun indrettede sig ikke 
efter sine mænd. Det siges, at 
hun kedede sig. Hun gik for 
eksempel ud til sin mands eks-
kones grav og tog noget jord, 

Lydsporet 
til Beinta - 
en færøsk 
femme  
fatale 
Med inspiration fra en sagnomspunden  
dyster 1700-tals kvinde har de to  
komponister Anna Katrin Øssursdóttir  
og Allan Gravgaard Madsen skrevet et nyt 
værk. Uropførelsen finder sted i selskab 
med Aarhus Symfoniorkester  
under årets Spot Festival. 

Værket »Beinta« tager udgangspunkt i den histori-
ske person Bente Christine Broberg, om hvem det i 
overleveringerne lyder, at hun én efter én drev sine 

tre ægtemænd ud på vanviddets rand. PR-foto

»
Der er en 
omskiftelighed i 

musikken. Akkurat som 
naturen på Færøerne 
kan skifte karakter 
på meget kort tid.

ALLAN GRAVGAARD MADSEN,  
komponist

BØGER
Af Helle Holm
heho@stiften.dk

AARHUS: Hvad sker der, hvis 
man dør, men genoplives, 
og systemet når at registre-
re én som død, men misser, 
at man lever igen? Ja, så står 
man uden identitet, og kam-
pen for at leve og overleve 
kan begynde.

Det sker for Balder i »Bal-
ders bog«, anden roman fra 
Lone Vitus, der også er kendt 
som Lone Landmand fra 
Amstrup.

»Det er et satirisk og sam-
fundskritisk værk, der sætter 
alt på den populære spids og 
alligevel bevarer begge ben 
dybt i realismens uhyggelige 
mørke. Alle ved, at det ikke 

hjælper at slå i en dyne, men 
hvis det er eneste udvej, er 
der så andet at gøre end at slå 
løs,« hedder det retorisk fra 
Det Flydende Forlag, der ud-
giver den 165 sider lange bog, 
der udkom 16. april. Prisen er 
knap 150 kr.

Reglementet  
skal følges

Lone Landmand udgiver sin 
anden roman. Arkivfoto

LITTERATUR 
AARHUS: Modsætninger er 
årets tema, når Aarhus litte-
raturfestival Vild med Ord i 
år åbner dørene for et mod-
sætningsfyldt program i da-
gene 19.-21. maj på Dokk1. 

I år er det ottende gang, at 
ordfestivalen vender tilbage. 

Projektleder for litteratur-
festivalen, Jørgen Jørgensen, 
er glad for temaet, som blev 
valgt ved afstemning i for-
eningen bag festivalen, der 
har omtrent 250 medlem-
mer. 

»Modsætninger er et godt 
tema, fordi det helt grund-
læggende lægger op til dia-
log. Hvis alle var enige, be-
høvede vi ikke snakke med 
hinanden. Det ved forfattere 
om nogen – det bliver en bed-
re historie, hvis karaktererne 
er forskellige,« siger han. 

Som litterært tema har 
»modsætninger« kvalitet, og 
så er det aktuelt, mener pro-
jektlederen: 

»Krig og fred, der er et un-
dertema i programmet, er for 

eksempel et modsætnings-
forhold, som er en stor del 
af vores hverdag og bevidst-
hed.«

Nysgerrigt program
Litteraturfestivalens pro-
gram, som kan ses på festi-
valens hjemmeside, blander 
både sjove, alternative og tra-
ditionelle måder at formidle 
ord og tema på.

»F.eks. i form af en såkaldt 
stand-up research med for-
skere fra det litterære miljø, 
en litteraturquiz med Adri-
an Hughes – det bliver ikke 
kedeligt – samt en Jane Au-
sten-salon med både ord og 
musik,« siger formand for fe-
stivalen, Marie Meldgaard 
Andreassen.

Ud over de alternative pro-
grampunkter kommer også 
kendte forfatternavne som 
Jørgen Leth, Søren Ulrik 
Thomsen, Svend Åge Mad-
sen, Josefine Graakjær Niel-
sen, Lone Hørslev, Anne Lise 
Marstrand-Jørgensen og Jens 
Blendstrup. pcb

Modsætninger  
mødes i ordet

Jens Blendstrup er en af de forfattere, der  
deltager i ordfestivalen. Pressebillede 
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 {Lørdag 30. april kl. 15 i 
Musikhusets Symfonisk Sal.

 {Uropførelsen af værket 
sker dels som led i årets 
Spot Festival og dels 
som led i 50 års jubilæet 
for AUT (Aarhus Unge 
Tonekunstnere).

 {Bag værket står 
komponisterne Anna Katrin 
Øssursdóttir Egilstrod og 
Allan Gravgaard Madsen. 
Førstnævnte, sangerinde 
med en fortid i bandet 
Valravn, optræder også 
under koncerten. 

 {Det 40 minutter lange 
værk, der opføres i 
samarbejde med Aarhus 
Symfoniorkester, ledsages 
undervejs af levende 
billeder.

 {Læs mere: www.aut.dk 
og www.spotfestival.dk 
 

 ≤FAKTA

»BEINTA  
-EN SYMFONISK 
SANGCYKLUS«

som hun lagde under hans ho-
vedpude.«

»Der gik også historier om, 
at hun gav tjenestefolkene 
ben at spise. Hun drev dem til 
vanvid.«

Den skræmmende horisont
»Jeg var deroppe i august, na-
turen er meget voldsom«, ind-
skyder Allan Gravgaard Mad-
sen og finder en serie fotos 
frem på sin telefon.

Blandt andet af havet, set fra 
en kirkegård, med gigantiske 
fjelde til begge sider. 

Vi betragter det mageløse 
motiv i nogle lange sekunder.

»Den horisont skræmmer 
mig utrolig meget«, siger han 
pludselig.

»For der er.. intet.«
Vi griner lidt og bliver stille 

igen.
Det er svært at fjerne blik-

ket fra horisonten.

Sløret over melodierne
I den indledende fase af arbej-
det med værket havde Anna 
Katrin Øssursdóttir Egilstrod 
og Allan Gravgaard Madsen 
kradset ord som »spøgelse«, 
»tåge«, »nat« og »måne« ned.

»Det er også det, vi har for-
søgt at lade komme til udtryk 
i musikken,« siger Allan Grav-
gaard Madsen.

»Man vil helt klart opfatte 
det som sange i et langt forløb 
- vel at mærke med en kon-
stant tilstedeværelse af noget 
skævt; hele tiden er der et slør 
ned over melodierne.«

»Der er en omskiftelighed i 
musikken. Akkurat som natu-
ren på Færøerne kan skifte ka-
rakter på meget kort tid.«

»Jeg vil også vove at påstå, 
at man som lytter vil føle sig 
hjemme - hvad enten man er 
mest til klassisk eller rytmisk 
musik. Alle får noget, de ken-
der. Og noget, de ikke lige hav-
de regnet med.«

Anna Katrin Øssursdóttir 
Egilstrod nikker eftertænk-
somt.

Så siger hun:
»Det er i virkeligheden me-

re en sindstilstand fremfor et 
værk«. 

Allan Gravgaard Madsen har 
tidligere fortrinsvis kompone-
ret klassisk musik, mens Anna 
Katrin Øssursdóttir Egilstrod 
især har beskæftiget sig med 
elektronisk musik og skandi-
navisk folkemusik. PR-foto 

AARHUS: Der er lagt op til 
en spændende konstellati-
on under ledelse af den an-
erkendte trompetist og di-
rigent Boris Kertsman, når 
Senex Brass Band, organist 
Gwyn Hodgson og Sankt 
Johannes Kirkes Kor giver 
koncert 17. april kl. 19.30 
i Skt. Johannes Kirke. Bo-
ris Kertsman har, trods sin 
unge alder, en stor interna-
tional karriere som trompe-
tist bag sig. Lige nu bor han 
i Aarhus for at færdiggøre 
sine studier i direktion ved 
professor Kristian Steen-
strup, og han fik stor ander-
kendelse ved sin seneste ek-
samen. 

Ved koncerten i Skt. Jo-
hannes Kirke kan man hø-
re klassiske stykker af Verdi, 
Grieg og Bach. Der er entré 
til koncerten. 

,SENEX BRASS BAND, 
GWYN HODGSON OG SKT. 
JOHANNES KIRKES KOR
Skt. Johannes Kirke, Peter 
Sabroes Gade 20, Aarhus C. 
17. april kl. 19.30. Entre.

KONCERT 

Store værker 
i nye klæder

AARHUS: »Positive Songs 
for Negative People« er nav-
net på den engelske folk-
punker Frank Turners se-
neste album. Den 34-årige 
sangskriver gæstede senest 
Danmark i begyndelsen 
af 2014, hvor han, i Køben-
havn, gav en af dét års mest 
roste koncerter. 

Nu vender han atter snu-
den mod Danmark, og den-
ne gang kommer han også 
til Smilets By. Turner optræ-
der 18. april på Atlas med 
sange fra sin nyeste udgi-
velse, som han selv har be-
skrevet som sit »definitive 
statement – summen af de 
første fem plader«. Vanen 
tro hjælper backingbandet 
»The Sleeping Souls«, Tur-
ner mod et alsidigt og solidt 
udtryk.

, FRANK TURNER AND 
THE SLEEPING SOULS
Atlas, Vester Allé 15, Aarhus C.  
18. april kl. 20, entré.

KONCERT

Frank Turner synger 
positive sange for nega-
tive mennesker. PR-foto

Punk-poeten 
vender tilbage


