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Formanden har ordet: Virket, juli 2015 
 
Kære Visevenner 
 
Lørdag den 4. juli var sommeren 
virkelig kommet til landet, og jeg som 
mente, at nu måtte det være det 
sidste arrangement i Virkethus, jeg 
har ændret mening. Alle møder jo op 
med et humør, som bare siger spar-
to. Tilmed har flere bord, stole, para-
soller, solhatte og ekstra mad og 
drikke med, så DEN eftermiddag kan 
vist godt fortsætte. 
 
Desværre var der nogle, som ikke 
mente, vi rigtig havde fået sagt tid og 
sted, ”meeen” - det er blevet sagt 
flere gange i foråret. Karen har skre-
vet det på vores hjemmeside under 
referatet fra vores aprilaften. FOR 
lige at slå det fast med SYVTOM-
MERSØM: Så vidt huset er ledigt, vil 
det ALTID blive FØRSTE LØRDAG I 
JULI KL. 12. 
 
5 harmonikaspillere og 1 guitar — I 
kan tro det kan høres helt til Virket 
by! TAK TAK til ALLE, for ALLE yder 
en kanon indsats. 
 

Når sommeren er ovre, begynder vi 
på et efterår, og her starter vi i sep-
tember med Peter Abrahamsen (se 
andet sted i bladet). Peter er jo, og 
har altid været, foregangsmand for 
”den rene” visesang i Danmark, og 
jeg tror, han både vil fortælle og syn-
ge. Jeg ser frem til en stor nydelse.  
 
Vi har igen fået nye medlemmer og 
VELKOMMEN til jer. Vi håber, I må 
få masser af glade timer i vores sel-
skab. 
 
Det er helt uhørt (synes jeg), at vi 
hver gang samles over 100 menne-
sker den sidste torsdag i de fleste 
måneder, når der stort set altid er 
masser af sang og musik i hele 
landsdelen, netop på torsdage. 
 
Vi bor virkelig i en ”blondekant”. 
 
Velkommen til et dejligt efterår og 
TAK fordi ALLE tager så stort et an-
svar, at vi forbliver at være dejlige 
VISENS VENNER i NYKØBING F. 
 

    På glad gensyn – Elisabeth 
 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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Siden sidst …   
 
 

ELISABETH skriver: 
 
Vil I mig noget, ringer I ”bare” på min 
mobil og lægger en besked, så ringer 
jeg tilbage.  
 
Jeg ved godt, at flere ikke kan lide det 
med at tale til en telefonsvarer, men 
signalet er ret dårligt i ”mit smørhul”, så 
prøv endelig på tlf. 21 79 36 09. 
 
REDAKTIONEN skriver: 
 

• Denne udgave af ViseOrd på s. 10 
er Eskils 7. klumme til ViseTiden-
de. Det var i efteråret 2012, at der 
var premiere på dette nye tiltag, og 
vi bliver alle sammen klogere, hver 
gang Eskil delagtiggør os i ny vi-
den om viser, visesprog og vise-
folk.  

• Som noget nyt tager vi i denne ud-
gave hul på emnet: Viser og san-
ge om Lolland og Falster. Me-
ningen er, at I – kære læsere – 
skal være med og øse af jeres vi-
den. Det kan I læse mere om på 
side 8. 

• En BREVKASSE hører sig til i et-
hvert blad med respekt for sig selv. 
Brevkassen har fået sin plads her 
på side 3. 

• 10. december 2015 er DEADLINE 
for alt stof til næste nummer af Vi-
seTidende. Det bliver det blad, 
som dækker foråret 2016. Alle er 
velkomne til at bidrage. 

 

CARSTEN skriver: 
 
Fra og med denne udgave bliver Vise-
Tidende udsendt på mail til alle de 
medlemmer, som vi har en mailadres-

se på. Resten får papirudgaven tilsendt 
med posten. Det medfører en betydelig 
besparelse for foreningen i papir, hånd-
tering og porto.  
 
Medlemmer, der endnu ikke har oplyst 
mailadresse, må meget gerne gøre 
dette ved at skrive til mig på 
caaj@mail.tele.dk.  
 
Når I udskriver jeres blad på printeren, 
anbefaler vi, at I vælger ”brochure” i 
jeres printermenu. Så får I bladet i den 
velkendte A5-version, trykt på begge 
sider af papiret (hvis jeres printer kan 
det), så I bare skal folde siderne. 
 
I har dog også mulighed for at udskrive 
det i A4 format, så hver side bliver 
dobbelt så stor og derved mere læse-
venlig.   

 
 

 

 

 

    

Kære Kære Kære Kære 

brevkabrevkabrevkabrevkasssssesesese    
 

 
Har du gode ideer til viseaftener? Leder 
du efter en bestemt vise? Er du faldet 
over et mystisk ord i en tekst? Skal vi gøre 
noget anderledes til viseaftenerne? Sav-
ner du noget, eller har du ros?  
 

ViseTidende vil i samarbejde med besty-
relsen og andre gode kræfter forsøge at 
besvare og tage hånd om alle bidrag, så 
vis interesse og skriv til redaktionen på 
karen@karenzubari.dk, så kommer dit 
indlæg med i næste nummer. 
 

Viseønsker kan også stadig afleveres i 
den hvide postkasse til viseaftenerne. 
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Viseaften torsdag d. 24. september 2015 
 

BESØG AF PETER ABRAHAMSEN  
 
Vores gæst i september er en af Danmarks store musikalske 
personligheder. Det er med glæde og stolthed, at vi åbner 
sæsonen med fornemt besøg af Peter Abrahamsen. 
 
Peter er en uovertruffen visefortolker, men har også marke-
ret sig som producer med eget musikbureau og pladesel-
skab, hvor den første ”Svantes Viser” med Povl Dissing og 
Benny Andersen så dagens lys.       
 
Unge kunstnere som Shit og Chanel, Sebastian, Pia Raug 
og Erik Grip hjalp han frem i lyset, og sidenhen er han blevet 
kendt som idemand til og indehaver af ”Årets spillested Folk 

2013”: Dagligstuekoncerterne i Magle-
brænde.  

Foto: Carsten Lauridsen 
 

Derudover ejer Peter Abrahamsen en særlig flair for at finde 
frem til de bedste digteres allerfineste tekster, som han i flere 
tilfælde sætter egne melodier til og udgiver, så de i den grad får 
et nutidigt udtryk og hver gang rammer direkte ned i den danske 
folkesjæl.  
 

Foto: Jan Persson  

 

Sigfred Pedersen, Jeppe Aakjær, Kaj Munk og Emil Aarestrup går i Peters autentiske 
og ærlige fortolkninger direkte i tilhørernes hjerter, så vi føler en fælles stolthed og 
forundring ved at eje så fine forfattere herhjemme.  
 
To år i træk har Peter Abrahamsen samtidig formået at samle spritnye talenter og 
garvede veteraner inden for visesang og digterkunst til en unik Lyrik- og Visefestival i 
Nysted, centreret omkring Aarestrups gamle hus i Adelgade.  
 
Vi ser frem til en spændende aften i Peter Abrahamsens inspirerende selskab.  

 

Visevært: BESTYRELSEN 
Entré: Medlemmer kr. 50 – Gæster kr. 100 
I skal selv have drikkevarer med. 
 

 

Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag d. 29. oktober 2015 
 

Vores viseaften i oktober er 
traditionen tro 

 

aften. 
 

Hele denne torsdag i oktober bliver der 
landet over spillet masser af dansk-
producerede ting. Det kan i "sagens na-
tur" også være på fremmede sprog, men 
- men – men, bare rolig, vi bliver i det 
danske. 
 
Vi vil give jer smagsprøver på alt lige fra 
Højskolesangbogen til digte, gamle og 

nyere viser, og så vil vi tage noget Grand Prix med. 
 
I vil absolut også få mulighed for at ”synge med”. 

 

 
Der bliver masser af "glad musik", og næsten "alle mand" og forhåbentlig 
"en ny quinde" vil være på scenen. På glad genhør - Elisabeth 

 
Visevært: ELISABETH 
Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
I skal selv have drikkevarer med.   

 
 

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 26. november 2015 
   

”””DDDEEETTT   SSSSSSSSSSSSVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEE            KKKØØØNNN”””   
 

Rolf præsenterer VISER om … 
������������    PPPiiigggeeennn,,,    KKKooonnneeennn,,,    KKKææællllll iiinnngggeeennn   &&&   MMMaaadddaaammmmmmeeennn   ������������    

                  
 

 
+ fællessange ♫  
 
 

 
Sangere:  ELIN – HELLE – BIRTHE RUTH – LILIAN – LISSY og ELLEN  
På klaver:  ESKIL 
 
 
Visevært:  ROLF 
 
 
 
Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
I skal selv have drikkevarer med. 
 

 

Torsdag den 26. november 2015 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  

 
 

 

Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 
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Viseaften torsdag den 10. december 2015 
  

 

Så er det JUL igen – i Visens Venner 
 

Vi mødes allerede kl. 18.00 med medbragt 
madkurv samt drikkevarer og kaffe og 
måske kage, samt bestik og glas.  
      
HUSK også nissehue, det giver en dejlig 
julestemning. 
 
Der vil også være en juleOVERRASKELSE,  
sådan er det jo til jul … 
  
Julen synges ind med dejlige julesange. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
  
Hilsen – visevært Kirsten 

 
 

    

 

Visevært: KIRSTEN 
Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 

 
 

Torsdag den 10. december 2015 - det er kl. 18.00 ! 
 
 

MultiCenter Syd 
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  

 

HUSK:  
Madkurv � 

Drikkevarer � 

Evt. samfundshjælper � 

Tallerken � 

Bestik � 

Glas � 

Kaffe eller te � 

Kop � 

Sukker/fløde � 

Kage � 

Serviet � 

Affaldspose � 

Nissehue � 

Godt humør � 
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”Paa Falster æ got aa være”  
 

Sådan indleder Helene 
Strange sin Falster-
sang, skrevet på øens 
dialekt til Albert Møllers 
mel. ”Jeg elsker de 
grønne lunde”. Mere 
om Helene sidst i den-
ne artikel. 
 
I utallige sange er Fal-

ster og Lolland blevet hyldet for øernes 
skønhed, beboernes lune, deres milde 
sindelag, jordens frugtbarhed og den 
særegne natur.  
 
”Vi kender alle vor dejlige ø” begynder 
Erik Hansen sin beskrivelse af Falster 
og kommer hele øen rundt, smukt og 
poetisk, på melodien ”Kufsteiner Lied”.  
 

I bogen ”Sange om Lol-
land & Falster” samlede 
Ove H. Nielsen i 2006 
en skat af ikke mindre 
end 38 viser og sange, 
alle med noder og becif-
ringer til, men der findes 

jo flere endnu.  
 
En af dem er ”Guldborgsund-Visen” 
(også kaldet  ”Guldborgsund-Valsen”), 
som vi ofte bruger i Visens Venner, når 
vi har gæster udefra og skal fortælle 
dem om vores dejlige landsdel. Den 

har tekst af Agnes Aa-
lykke, som ellers også 
er kendt for sangen 
”Hjem til Danmark”, der 
ligesom hendes kærlig-
hedserklæring til Guld-

borgsund har melodi af Poul Werner. 
”Hjem til Danmark” skrev hun sam-
men med Victor Skaarup. 

• På youtube.com ligger den i en ud-
gave fra 1947 med Sven Nicolai-
sens Danseorkester/Povl Flatau-
Petersen, men hvem var hun, Ag-
nes Aalykke? Nogen bud? 

• Hvad er ellers din yndlingssang 
om Falster, Lolland eller en af de 
andre smukke Sydhavsøer herne-
de? Har du en, der virkelig siger 
dig noget? Og hvorfor? 

• Eller kender du en sang, som ikke 
er så kendt, men som vi burde læ-
re at kende?  

Snak med Karen el. skriv til  
ViseTidende på karen@karenzubari.dk  
 
 

Men tilbage til Helene Strange. Hun er 
i sig selv et studie værd. I kan læse om 
hende på Wikipedia. Hendes Falster-
sang lyder sådan her – forhåbentlig får 
vi den en dag at høre på scenen, på 
ægte dialekt: 
 

Paa Falster æ got aa være, 
vist injen Stæjer æ bæjr, 
hæ haa vi vaart aa de tære, 
haa rile mæ Ma og Klæjr. 
 

Hæ Høvsmænj saavel som Bynjer 
faar got mæ Øl aa mæ Søvl, 
vi gla væ vaart Arbæ synjer 
æ goe væ Kre aa Føvl. 
 

Aa hæ haa vi store Roer, 
faa Joren æ saart aa fé, 
aa Korne saa hærle groer, 
aa lønner vaart Arbæ’s Sve. 
 

Aa hæ haa vi gamle pille, 
væ Marken staa di som Hæjn. 
Aa skøger di tit æn ille, 
vi ælsker dom daa ilæjn. 
 

Aa smukt det Belle sæ viser 
omkranjse aa Skaa aa Sø, 
aa vær in Falstrinj dej priser 
som Danmarks dejleste Ø. 



Vise Tidende nr. 2 2015 - Visens Venner i Nyk. F 9 

Gå ud og hør VISER og GOD MUSIK    
 
 

Dato Tid Sted Arrangement 
14/8 19.30 Højskolen Marielyst Duoen Norna: Skandinaviske folkeviser etc. 
17/8 18.30 Højskolen Marielyst Ghita Nørby, Svenn Skipper, Verner Nicolet 
20/8 19.00 Den gamle skole i 

Maglebrænde, 
Fjendstrupvej 2, 
Stubbekøbing 

Historien om 
Beatles – fortalt 
og sunget af Per 
Vium og Stanley 
Samuelsen. 
De to Beatles-
kendere og erfarne 
musikere har rød-

derne dybt begravet i 60’ernes musik og laver et 
show, som giver dig særlig viden om Beatles’ mu-
sik. Koncerten markerer også udgivelsen af en ny 
og udvidet udgave af bogen  
"BEATLES FOR ALLE". 

3/9 19.00 Den gamle skole i 
Maglebrænde, 
Fjendstrupvej 2, 
Stubbekøbing 

Tradish – traditio-
nel irsk folkemusik  
med John Pilking-
ton: vokal, guitar, 
bouzouki, step, Lou-
ise Ring Vangs-
gaard: violin, 
bratsch, vokal og 

Brian Woetmann: bodhrán, percussion, vokal, 
step. 

3/9 19.30 Højskolen Marielyst Michael Abel synger Halfdan Rasmussen,  
Rifbjerg etc. 

4/9 20.00 Haslev Folk Club Bente Kure & Leif Ernstsen:  
30 års jubilæums-koncert 

17/9 19.30 Højskolen Marielyst Foredrag: Far, du skal på plejehjem!  
Anna Katrin Nørgaard 

1/10 ? Guldborgsund Bibl. Halfdanskerne 
21/10 19.30 Højskolen Marielyst Sydfalsterkoret under ledelse af Birgitte Getting 
22/10 19.00 VV Amagerland Halfdanskerne 
5/11 19.00 Den gamle skole i 

Maglebrænde, 
Fjendstrupvej 2, 
Stubbekøbing 

Anna Kruse – Champagnefötter af 
Edith Södergran 
Inciterende koncert med Anna Kruse, 
der har sat musik og sang til den 
svenske digter Edith Södergran.  

Anna akkompagneres af Nicholas Kingo 

4+5/12 19.00 Den gamle skole i 
Maglebrænde, 
Fjendstrupvej 2, 
Stubbekøbing 

Den traditionsrige julekoncert med Peter 
Abrahamsen og bassisten Christian Glahn 
Med gløgg og æbleskiver. 
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Viseord nr. 7 – august 2015 
  

FORTIDENS SKYGGER 
 
At talent kan gå i arv, har kunsten 
utallige eksempler på. Det betyder til 
gengæld også, at mange kunstnere 
har måttet kæmpe hårdt for at frigøre 
sig fra skyggen fra forrige generation. 
Og en kunstnerfamilie med en tung 
(eller rig?) arv i den henseende er fa-
milien Helmuth. 
 
Osvald Helmuths far skulle efter søn-
nens udsagn have været en begavet 
amatør med et 
kæmpestort visere-
pertoire, som han 
gerne forlystede 
familien med, men 
familiens skuespil-
lertradition begyndte med Osvald 
Helmuth. Osvald Helmuth havde dog 
svært ved at finde sine egne ben som 
kunstner. Han stod ganske vist ikke i 
skyggen af en kendt far, men hans 
store forbillede var Frederik Jensen, 
som han i starten bevidst eller ube-
vidst kopierede - og han blev tidligt i 
karrieren spået, at han nok aldrig ville 
komme til at hedde andet end "Gisse-

mands efterfølger", da 
han i 1930 med kort 
varsel dublerede den-
ne folkekære kunst-
ner. (Men hvor mange 
husker mon i dag 

Holger "Gissemand" Pedersen?)  
 
Da sønnen Frits 
valgte skuespil-
lervejen, mente 
mange, at han 
ville komme til at 
stå i skyggen af 
sin far, men der var plads til dem beg-

ge - selv inden for visesangen. Frits 
havde gennemført skuespilleruddan-
nelsen på Det kongelige Teater og 
havde en langt mere klassisk skolet 
sangstemme end faderen, og han 
formåede at opbygge sit eget rum 
med visefortolkninger. Men faderens 
viser holdt han sig meget længe fra og 
vovede først at tage dem op meget 
sent i karrieren. 
 
Et kendt efternavn kan 
være en forbandelse, 
fordi sammenligning-
erne altid ligger lige for, 
uanset om man prøver 
at distancere sig fra 
tidligere generationer. 
Således blev den unge skuespiller Kri-
stoffer Helmuth (f. 1989) op til sin de-
butoptræden uvægerlig omtalt som 
"barnebarn af Frits Helmuth" - vel ikke 
ligefrem det nemmeste navn at skulle 
leve op til.  
 
Det er vel naturligt, at han ikke blev 
præsenteret som "oldebarn af Osvald 
Helmuth", men det skulle han måske 
være blevet? I hvert fald var hans før-
ste opgave på teaterskolen at synge 
tre af oldefaderens viser, og i et inter-
view med Berlingske Tidende har han 
fortalt om slægtskabet:  
 
"Jeg vidste, at han var visesanger, og 
det skete, at min mor eller far lagde 
en af hans plader på derhjemme. Men 
dybest set interesserede han mig ik-
ke. Ikke før jeg på skuespillerskolen 
skulle lave et selvvalgt projekt og fik 
den ide at synge tre af Osvalds gamle 
visesange. 
   Fortsættes på næste side … 
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Jeg fandt jo ud af, hvor fantastisk dyg-
tig han også var. Og da jeg senere i 
dokumentaren om Frits så nogle gam-
le filmklip med Osvald, kunne jeg se, 
at nogle af de valg, min oldefar fore-
tog i sin præsentation af materialet, er 
nøjagtig de samme, som jeg selv har 
taget. Det var næsten til at blive over-

troisk af - eller i hvert fald tankevæk-
kende, hvor meget man på en eller 
anden måde er genetisk forprogram-
meret til at gøre tingene på en be-
stemt måde." 
 

Eskil Irminger

 

 
 

G
 
Dejlige øjeblikke i 2015 
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Visens Venner i Nykøbing F. – Bestyrelse m.m. 
 
Formand 
Tlf. 54 43 81 60 
Tlf. 21 79 36 09 

 
Elisabeth Teilmann 
Virketvej 21 
4863  Eskilstrup 
virketvito@gmail.com  
 

 

Kasserer 
Tlf. 54 60 20 50 
Tlf. 23 43 52 51 

Carsten Aarslew-Jensen 
Østervang 17 
4970 Rødby 
caaj@mail.tele.dk  
 

 

Sekretær 
Tlf. 54 86 82 29 
Tlf. 23 74 81 13 

Ane Lise Christiansen 
Birkevej 1, Systofte Skovby 
4800  Nykøbing F 
anelise.christiansen@gmail.com 
 

 

Bestyrelsesmedlem 
Tlf. 30 28 80 83 

Kaj Danholt 
Løvsangervej 8 
4840  Nr. Alslev 
kajdanholt@gmail.com  
 

 

Bestyrelsesmedlem 
Webmaster  
Red. af ViseTidende 
Tlf. 54 60 20 50 
Tlf. 22 18 09 35 
 

Karen Zubari 
Østervang 17 
4970 Rødby 
karen@karenzubari.dk  
 

 

Suppleant 
Tlf. 23 46 24 81 

Birthe Ruth Christensen 
Tåstrupvej 2, Nr. Tåstrup 
4850  Stubbekøbing 
birutoc@privat.dk  
 

 

Suppleant 
Tlf. 21 48 48 39 

Lilian Fugl 
Solvej 62 
4800  Nykøbing F 
lilianfugl@mail.dk 
 

 

Næste deadline for stof: 10. december 2015 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 


