
Færøsk kor i
Korning Kirke

Af Lars Juul

KORNING - Thomas
Kingos salmebog blev
ikke nogen succes i
Danmark, lige da den
var udkommet i 1699.

Men på Færøerne tog de
den til sig. Og i den lille
bygd Tjørnuvik med 71
indbyggere har Kingo væ-
ret et hit lige siden.

Melodier tog danske
præster og degne med til
Færøerne, hvor de siden
udviklede sig forskelligt
fra sted til sted. I går på på-
skens sidste helligdag
kunne menigheden i en

stuvende fyldt Korning
Kirke opleve, hvordan
Kingos salmer lyder, når
de 300 år efter tilblivelsen
fremføres af koret fra Tjør-
nuvik.

Med 85-årige Vilhelm
Magnussen som „degnen“,
der sang for, lod koret høj-
tiden lyde i hver tone med
melodier, der lyder som en
mellemting mellem kel-
tisk, folkelig tradition og
gregoriansk kirkesang.

Barndomstoner

For sognepræst Henrik
Højlund var det toner fra
barndommen. For han
blev nemlig født i det sid-
ste af hans fars embedsår
på Færøerne. 

Blandt de otte kirker, As-
ger Højlund passede, var

også den i Tjørnuvik. I
1960 rejste familien til-
bage til Danmark, så Hen-
rik Højlund voksede op i
København og siden i
Hirtshals. Men efter gym-
nasiet arbejdede han et
halvt år som arbejdsmand
i Tjørnuvik, så præsten
kendte melodierne til sal-
mesangen, serveret helt
uden musikledsagelse.

Oplevelsen var derimod
ny for det meste af menig-
heden - ligeså for Folkebla-
dets udsendte.

Vante kirkegængere
kunne have andre melodi-
er på tungen til i hvert fald
nogle af de Kingo-salmer,
der indgik i gudstjenesten.
Men var det svært at syn-
ge med, så kunne vi til gen-
gæld nyde de færøske me-
lodier, overleveret og ud-

viklet gennem århundre-
der. For de passede smukt
til både det alvorsfulde og
det glædelige i Kingos på-
skebudskaber.

Om opstandelsen og glæ-
den handlede gudstjene-
sten naturligvis denne 2.
påskedag. Som det hed i et
af Kingos vers:

Gid renhed hvert 
hjerte besmykke,
og sandhed i sindet 
sig trykke,
så skal vi fra ondskab 
udtræde
og påskefest holde 
med glæde.
Og glæden, den var med

fra Tjørnuvik. På godt
dansk med charmerende
færøsk accent. Og af et rent
hjerte.

Toner fra nord
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Peter Bech med Mads-Emil og Malene Buhl Knudsen med
Alfred prøver at holde fri, så meget som muligt, men det
kan nogle gange være svært. (Foto: Morten Marboe)

Det danske landbrug
har undergået en 
voldsom forandring de
seneste 10 år. 

Bedrifterne er blevet
større og større og
mere og mere 
effektive. Alligevel 
sidder forestillingen
om landmanden og
hans kone, der går og
passer deres 10 køer,
fem grise og 20 høns 
i idylliske omgivelser
dybt i vores 
bevidsthed. 

Horsens Folkeblad
tegner et portræt af 
livet som landmand 
i Danmark anno 2006. 

Landmand anno 2006

En stor gård
giver
sammenhæng
Af Elisabet D. Hyttel

Man sku’ altid bo på
landet!
Hvem ku’ ønske 
andet?
her er luften ikke 
blandet,
den er ren og stærk 
og go’.

HYRUP - Det lyder som
lidt af et paradoks. Jo
flere grise en landmand
har, jo mere fri kan han
holde. Men ikke desto
mindre er det noget om
snakken.

Tag Dyrlægegården i
Hyrup. For fire år siden
var der 100 søer på gården,
som blev drevet af Janus
Bech og hans kone, Karen.
De havde ingen ansatte og
skulle derfor have afløser
på, når de havde fri. 

Da deres søn, Peter,
skulle overtage gården
sammen med sin kæreste,
Malene Buhl Knudsen, ud-
videde de til 500 søer og hy-
rede to ansatte. Det bety-
der, at Peter Bech kun skal
arbejde hver tredje week-
end og næsten kan holde
fri kl. 16. 

- Vi har valgt en stor be-
drift, fordi det også hand-
ler om, at vi får noget ud af
tilværelsen og ikke arbej-
der 100 timer om ugen, for-
klarer Peter Bech, der net-
op har stillet sine arbejds-
støvler i gangen i stue-
huset og sat sig ved spise-
bordet i stuen, hvor Male-
ne er ved at give Mads-
Emil på tre og Alfred på et
år frokost. 

I modsætning til den fo-
regående generation var
det absolut ingen fordel,
hvis Malene hjalp Peter i
stalden.

- Hvis jeg også skulle ar-
bejde i stalden, ville vi
skulle arbejde to ud af tre
weekender, fortæller Ma-
lene Buhl Knudsen, der
faktisk er faglært land-
mand, men valgte at læse
til pædagog, da parret
overtog gården. 

I øjeblikket har hun or-
lov for at passe parrets to
drenge. Mads-Emil afbry-
der de voksnes snak, for
han skal lige vise sin trak-
tor, mens Albert pusler
rundt på gulvet. Som hos
alle andre børnefamilier er
der legetøj på gulvet, kik-
sekrummer på dugen og

børnesange på stereoan-
lægget. 

Svært at holde fri

Selvom det er meningen,
at parret kan holde fri som
alle andre, kan det godt
være svært. For Peter
Bech arbejder omkring 50
timer om ugen, og det kni-
ber med at få holdt de obli-
gatoriske fem ugers ferie
om året. 

Selvom han har fri i
weekenden, kan de ansat-
te altid få fat i ham via mo-
bilen.

- Det værste ved arbejdet
er, at du ikke bare lige si-
ger, nu tager vi en uge i
sommerhus, fortæller Pe-
ter Bech.

- Det er også, fordi vi er
nyetablerede og har små
børn, så er det sværere at
komme ud af døren, sup-
plerer Malene Knudsen.

- Ja, det er lidt selvfor-
skyldt, at vi ikke har holdt
ordentlig ferie, siger Peter
Bech med et lidt flovt grin.

- Årh, vi var da en uge i
Frankrig sidste år, minder
Malene ham om.

Alsidig branche

Parret har ikke fortrudt,
at de tog springet til at væ-
re landmænd, selvom det
var en stor beslutning. Pe-
ter Bech og Malene Knud-
sen har investeret cirka 17
mill. kr. i gården.

- Det var den store be-
slutning, for det er mange
penge. Det tiltalte mig at
være landmand, fordi jeg
bestemmer i alle faktorer.
Jeg vil gerne lige vise,
hvordan det skal gøres,
smiler Peter Bech skævt.

Han er vokset op på Dyr-
lægegården sammen med
sine tre søskende, men der
var intet pres på nogle af
børnene for at få dem til at
overtage gården. 

Det så ud til, at gården
skulle overgå til andre
hænder. Peter Bech valgte
at blive kontoruddannet,
men han fandt hurtigt ud
af, at det ikke var ham at
have et kontorjob. Så i ste-
det blev han landmand.

- Du finder ikke en bran-
che, der er mere alsidig.
Der er fysisk arbejde, sam-
tidig med det administra-
tive. Der er så mange
aspekter i det, forklarer
Peter Bech. 

Efter fire års hårdt ar-
bejde er svineavleren ved
at være etableret. Nu over-
vejer han at ansætte end-
nu en mand og - hvem ved
- få lidt mere tid til at hol-
de fri.

Flere grise
giver mere
frihed

14. udstilling
fra
Billedskolen
Tekst: Lars Juul
Foto: Morten Pape

SKOVBY - Jeg har så
megen fart på til hver-
dag, så jeg ledte efter en
hobby, hvor jeg skulle
sidde stille og koncen-
trere mig. Den har jeg
fundet.

Lykke Jensen var en af
årets debutanter, da Bil-
ledskolen i Skovby de to
sidste påskedage viste,
hvad forårets 45 elever har
præsteret. Til daglig arbej-
der hun i Tørring Svømme-
hal, og også i fritiden er
hun vant til action med
masser af fysiske udfoldel-
ser.

- Så jeg syntes, jeg ville
have rigtig godt af at tage
den lidt med ro. Og det gør
man helt automatisk, når
man er med på et billed-
skole-kursus. Jeg er blevet
grebet af det og er helt sik-
kert med igen til efteråret.
Det er fantastisk inspire-
rende og meget spænden-
de - både at male selv og at
diskutere med sine med-
elever, hvad der er godt, og
hvad der er skidt, siger
Lykke Jensen, der under-
vejs i kurset blev så opta-
get af et af sine malerier, at
hun måtte have det med
hjem for at male videre.

Det var 14. gang siden
starten i 1999, billedsko-
len holdt udstilling. Der er
hold både forår og efterår,
og elever har der ikke
manglet. Måske bliver det
nødvendigt at oprette end-
nu et eftermiddagshold til
efteråret. Men ellers er der
kurser mandag, tirsdag og
onsdag aften samt tirsdag
eftermiddag.

Bag det hele står Erling
Hylander, til hverdag inge-

niør med job i Århus, og El-
len Margrethe Møller, fhv.
børnehaveklasseleder i
Rask Mølle. 

Drømmeskolen

Mens Erling Hylander
er administrator og inspi-
rator, er Ellen Margrethe
Møller underviser. Og hun
er glad for, at hendes drøm
om en billedskole hjemme
hos sig selv lever og har det
rigtig godt:

- Der har nu været 14
kurser, og rigtig mange af
kursisterne kommer igen
og igen. Vi tilbyder et for-
års- eller efterårskursus
på 35 lektioner for 840 kr.,
og så er der betalt for de
nødvendige materialer. Ef-
ter at vi har fået bygget til,
er her ideelle undervis-
nings-forhold og plads til,
at kursisterne kan opbeva-
re deres ting her. Samtidig
er der blevet bedre rum for
at holde de traditionelle
udstillinger, siger Ellen
Margrethe Møller, mens
hun har travlt med at hil-
se på de gæster, der myld-
rer ind.

For familie og venner vil
gerne se, hvad der er pro-
duceret i vinterens løb, og
kursisterne fra de forskel-
lige hold er interesseret i at
følge med i, hvad „kolleger-
ne“ på de andre hold har
gang i.

Men der var såmænd
ganske spændende ting at
se på, selv om man ikke
kendte nogen af billed-ma-
gerne, skulle vi hilse og si-
ge.

Det er værd at huske,
næste gang Billedskolen i
Skovby inviterer til udstil-
ling.

Billeder fra Skovby

Næsten 20 pct. at bygdens 71 indbyggere er med i Tjørnuviks Kingo-kor, der i påsken har besøgt den sydlige del af
rigsfællesskabet og i går medvirkede i gudstjenesten i Korning Kirke. Også fra Korning Sogn var der mange medvir-
kende, for et par hundrede mennesker fylde kirkebænke og opstillede stole bag i kirken. (Foto: Morten Pape)

1634-1703, er den
store danske barok-
digter. Født i Slangerup
i det nordøstlige 
Sjælland, hvortil han
efter en periode som
huslærer vendte tilbage
som præst. Senere
blev han biskop over
Fyns Stift. 

Sin digter-karriere
indledte han med 
hyldest- og lejligheds-
digte til bl. a. kongen.
Men han skrev også
erotiske digte og 
hyrdedigte, inden han 
i 1674 udgav første del
af sin andagtsbog 
„Åndeligt Sjungekor“.
Anden del fulgte i
1681. 

Sangene er 
karakteristiske for 
barokken. Deres ind-
hold svinger fra stærk
tro på en overordnet
verdensplan til stor
utryghed ved den 
svigefulde verdens
ubestandighed. Ofte
indeholder sangene
voldsomme udfald
mod ugudelighed og
stor bekymring for 
syndens styrke. Kingo
fik til opgave at 
tilvejebringe en fælles
salmebog for hele riget. 

Men på grund af
bagvaskelse, 
rygtespredning og 
misundelse blev 
opgaven overdraget til
andre. Et mæglings-
forslag resulterede i
1699 i den såkaldte
Kingos Salmebog, som
indeholder 300 salmer,
heraf 85 af Kingo. 

Den har været brugt
nogle steder i Danmark
helt op til vor tid - 
og altså også på 
Færøerne.

Af Den danske 
Salmebogs 791 salmer
har Kingo skrevet flere
end 80 - kun overgået
af Grundtvig.

FAKTA

Thomas
Kingo

Eftermiddagsholdet om tirsdagen har
været for både børn og voksne. Børnene
har bl.a. lavet ...

...fantastiske fantasifigurer - og de har
inspireret en af de voksne kursister til en
serie malerier.

Lykke Jensen (tv), 
debutant som både 
kursist og udstiller,
sammen med underviser
Ellen Margrethe Møller
midt i udstillingen.

NY HEDENSTED -
Horsens Politi 
fortæller, at der i løbet
af påsken har været en
række indbrud i Ny
Hedensted Kommune.

Kl. 5.31 torsdag 
morgen blev der knust
en rude i Super 
Brugsen på Vestergade
i Hedensted. Gernings-
manden stjal fersk 
kød - bl.a. mørbrad og
bøffer.

Natten mellem 
onsdag og torsdag blev
der fra en landejendom
på Hovvej i Bottrup
bl.a. stjålet B&O-
højttalere, en bærbar
pc og en salonriffel.
Gerningsmanden kom
ind via en bryggersdør,
der stod åben.

Samme nat var der
indbrud hos Steelpro
på Haremarksvej 
i Løsning. Tyvene kom
ind ved at knuse en
rude i indgangsdørene
til to forskellige haller.
Udbyttet blev nøglerne
til en bil, men ikke
selve bilen.

Kl. 22.50 torsdag 
aften blev der knust en
rude i en indgangsdør
til en landejendom på
Søborgvej i Glud.

Politiet kan ikke 
oplyse noget om, hvad
der blev stjålet, men et
våbenskab er blevet
slæbt ud på gårds-
pladsen, hvor det er 
efterladt uåbnet.

Dagli’ Brugsen på
Agersbølvej i Lindved
har også haft 
uvelkomne gæster.
Alarmen gik kl. 02.55
natten til fredag. 
Gerningsmanden kom
ind ved at tage en rude
ud, men politiet kan
endnu ikke oplyse,
hvad der blev stjålet.

Mellem onsdag og
lørdag var der indbrud
på Bråskovgård 
Efterskole i Bråskov.

Gerningsmændene
brød ind i alle tre 
elevbygninger, hvor de
har været inde på i alt
39 værelser.

Politiet kan ikke 
oplyse, hvad der er
stjålet, da eleverne
ikke var mødt på 
skolen endnu, da 
politiet skrev den 
første rapport.

Fem computere er
blevet stjålet fra en
møbelfabrik på 
Torvegade i Tørring.
Det skete mellem 
lørdag og søndag. En
dør er blevet sparket
ind.

Auto Fair, der også
ligger på Torvegade i
Tørring, havde 
indbrud kl. 00.07 
natten til i går. 
Alarmen gik, da en dør
blev brudt op, men 
politiet har endnu 
ingen oplysninger om,
hvad der er stjålet.

Lidt værktøj blev
stjålet fra en 
landejendom på 
Hejreagervej i 
Vrigsted. Det skete
mellem søndag og 
i går, og gernings-
manden kom ind ved
at opbryde en dør.

Fra en villa på Nyvej
i Aale er der mellem
torsdag og i går stjålet
lidt kontanter, nogle
dvd-film og lidt 
smykker. Gernings-
manden kom ind ved
at bryde et vindue op.

To bilradioer, en 
dvd-afspiller, en 
bærbar Dell computer
og et 17 tommer Orion
fladskærms-tv blev 
i følge Horsens Politi
udbyttet for den tyv,
der mellem søndag og 
i går brød ind i en villa
på Sønderbrogade i
Tørring. 

Kl. 3 i nat var der
indbrud hos PM 
lastvognsservice 
på Lundagervej 
i Hedensted.

Der blev stjålet 
er nogle lastvogns-
donkrafte. (JR)

Tyvene
havde
travl
påske


