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Forfatteren Knud
Sørensen fra Mors tog
på Dansk Centralbib-
liotek et stort publikum
med på en kuriøs blan-
ding af af litteraturhi-
storie, biografiske op-
lysninger, anekdoter og
topografi. 

FLENSBORG. Forfatteren
Knud Sørensen bor på Mors
og fik for et par år siden den
ide, at tage læsere med på en
litterær køretur rundt om
Limfjorden. I 2002 udgav han
bogen på forlaget Gyldendal
»Digterne omkring Limfjor-
den« med en serie personlige
beretninger, anekdoter og en
stor personlig viden om
blandt andre Aksel Sandemo-
se, Hans Kirk, Thit Jensen,
Johannes V. Jensen, Jeppe Aa-
kjær, Thøger Larsen og mange
flere.

I denne uge var Knud
Jensen gæst hos Det Humani-
tære Udvalg under Sydsles-

vigsk Forening. På Dansk
Centralbibliotek i Flensborg
tog han tilhørerne med på en
ekspedition i fortidens digter-
navne. Limfjordsegnen havde
i begyndelsen af 1900-tallet
den samme placering inden
for litteraturen, som Skagen
havde haft inden for maler-
kunsten.

»Limfjorden er et sted, hvor
en masse talent udfoldede sig,
og som blev arnestedet for den
såkaldt jyske bevægelse, en
litterær retning, der ville sæt-
te bonden og jyske emner op
imod den københavnske litte-
ratur«, som Knud Sørensen
selv udtrykker det.

Knud Sørensen definerede
Limfjordsdigtere som »digte-
re, der er født på egnen, har
bosat sig på egnen, eller for
hvem det gælder, at egnen har
præget deres forfatterskab el-
ler dele af det«.

Han var selv landmåler, før
han blev forfatter, og kender
derfor mangt et sogn i områ-
det, især på hjemøen Mors.
Herfra går også hans egen
verden, og herfra har han
skrevet bøger om landboernes

forvandling i en hektisk indu-
strialiseret tidsalder med
gældsætning og rodløshed. I
værk efter værk har Knud
Sørensen beskrevet den dan-
ske provins, som den har ud-
viklet sig meget stærkt efter
Anden Verdenskrig. I stilfær-
dige beretninger skildrer han
omlægningen af landbruget,
nedlæggelsen af gårde og de
vanskelige vilkår for dem, der
bliver tilbage. Hans hoved-
værk er »En tid« fra 1997.

På Dansk Centralbibliotek
tog han de mange tilhørere
med på en kuriøs blanding af
af litteraturhistorie, biografi-
ske oplysninger, anekdoter og
topografi. 

Hans Chr. Davidsen

Digtere omkring Limfjorden

Anmeldelse. Gamle danske
arbejdersange iklædt ame-
rikansk bepop. Det lyder
dristigt. Thomas Fryland
Sekstet slap godt fra vove-
stykket i Flensborghus.

FLENSBORG. Der har været ti-
der, det var mere gunstigt at snak-
ke om revolution og synge arbej-
dersange. Det må have været om-
kring det tidspunkt, da Thomas
Fryland spillede lilleput-fodbold i
Haderslev.

Siden er Fryland blevet fast
trompetist i Danmarks Radios Big
Band, og han turnerer som kapel-
mester med egen sekstet. Onsdag
aften spillede han med klassisk
jazz-besætning gamle arbejder-
sange i Flensborghus. Thomas
Fryland Sekstet malede aftenen
rød med sange som »Danmark for
folket«, »Der gyldnes igen en ar-
bejdsdag« og »Når jeg ser et rødt
flag smælde« Men aldrig så meget,
at vi kom til socialdemokratisk
kongres.

Thomas Fryland har givet arbej-
dersangene nye harmonier og ar-
rangeret dem i amerikansk bepop-
tradition for sin egen trompet, Si-
mon Thorsens tenorsax, Peter
Jensens basun og for en rytme-
gruppe med trommeslageren
Karsten Bagge, pianisten Rasmus
Ehlers og bassisten Peter Hansen.

Her og der er der blevet ændret
takter, og temaerne drejet, men
bag jazzificeringen gemmer sig et
eller andet sted melodierne - og
der spilles efter noder.

Kreative arrangementer
Det var dog ikke røde faner det
hele. Thomas Fryland spillede bå-
de melodi og en lang solo i »Solen
er så rød mor«, og Peter Jensen og
Rasmus Ehlers fik rigtig lov til at
udfolde sig i »Jens Vejmand«.

Der var melodier af Carl Nielsen
og Oskar Gyldmark og en forfri-
skende cha-cha-cha-indpakning
om Kai Normann Andersens »Man
binder os på mund og hånd«. Her
bevarede sekstetten samme tema
som i originalen, men bevægede
sig gennem en hel række tonearter
undervejs.

Det var ikke med improvisatio-
ner, at musikerne imponerede. Det
var i det dristige at give gamle og
kendte danske sange helt nye klæ-
der på. Solospillet virkede nogle

gange lidt skematisk, men arran-
gementerne gennemarbejdede og
meget kreative. 

Folkemelodierne havde sekstet-
ten godt fat om. Nu har vi hørt »I
skovens dybe stille ro« mange gan-
ge i Niels-Henning Ørsted Peder-
sens version, men Thomas Fryland
demonstrerede, at man stadig kan
tilføje denne meget nordiske fol-
ketone et nyt jazz-udtryk.

Eneste virkelig anke over denne
aften: Thomas Fryland burde have
haft en mikrofon til at præsentere
numrene - eller ganske enkelt
snakket noget højere.

Koncert med Thomas Fryland
Sekstet i Flensborghus, onsdag
aften. Arrangører: Sydslesvigsk
Forening og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.

Hans Chr. Davidsen 

Sekstet malede aftenen rød

Forfatteren Knud Sørensen  har gjort sig gældende inden for alle litterære
genrer. På dansk Centralbibliotek i Flensborg fortalte han om nogle af sine
forgængere, der ligesom ham selv er blevet præget af livet ved Limfjorden

(Foto: Lars Salomonsen) 

Thomas Fryland Sekstet er i klassisk besætning med tre blæsere og en rytmegruppe. De tre blæsere er  Peter
Jensen (basun), Thomas Fryland (trompet) og Simon Thorsen(tenorsaxofon). Her er de i gang med første sæt i
Flensborghus.

EGGEBÆK. Koret »Sound
of Gosepl« fra Flensborg
kan på søndag klokken 19
opleves i St. Petrus-Kirche
i Eggebæk. Organist Ste-
phan Krueger fra Christus-
kirche i Mørvig i Flensborg
leder koret gennem kendte
spirituals som »Oh Happy
Day« og »Go Down Moses«
over nyere gospelsange til
julesange som »Mary Had a
Baby«.

Koret akkompagneres af
Frank Schedukat på klaver
og Hajo Tegge på elbas.
Billetter koster 3,50 euro. 

(FlA)

Gospelkoncert i
Eggebæk

Bassist Peter Hansen og trommeslageren Karsten Bagge.
(Fotos: Sacha Münster)

HUSUM. Den nordfrisiske
Dragseth Duo optræder
lørdag den 11. december på
hjemmebane i Husum sam-
men med folk-bandet Dro-
nes & Bellows, der har base
i Tønder. De to grupper har
netop udsendt den fælles
cd »Hiimstoun« med sange
på dansk, højtysk, plat-
tysk, frisisk og sønderjysk,
og den vil de spille numre
på i kulturhuset Speicher
klokken 20.30.

Fredag den 10. december
er der i Speicher musikalsk
comedy med Christl & Ilo-
na fra Thüringen. De for-
tæller om hverdagen i Øst-
tyskland, efter at deres
Volkseigener Betrieb blev
lukket. Ind imellem spiller
de på et væld af forskellige
musikinstrumenter.

Comedy-aftenen begyn-
der ligeledes klokken
20.30. (FlA)

Blues og swing 
i Husum
HUSUM. Den slesvig-hol-
stenske Stringtrio SH og
Bluesbox fra Rendsborg
spiller fredag den 17. de-
cember i Speicher i Husum.
På programmet er ragtime,
swing og blues. Koncerten
begynder klokken 20.30.

Lørdag den 18. december
er der samme sted og sam-
me tidspunkt indierock
med de to bands Aesama og
Astra kid. (FlA)

Lokale bands i
Speicher


