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Formanden har ordet:     Virket, nytår 2012/13 
 
KÆRE VISEVENNER! 
 
Vi er allerede gået ind i et nyt år 2013 - hvad vil det nu byde på? 
 
Som vanligt lægger vi ud med en gæst ”udefra”. Det bliver spændende. Jeg kender slet 
ikke Fin Alfred, men har hørt ham rost i høje toner. I kan læse mere om ham her i 
bladet. 
 
Til vores generalforsamling i februar vil I også få underholdning. Det plejer at kunne få 
flere til at komme til et, måske, lidt kedeligt møde. 
 
Der vil i foråret blive en bred vifte af visesang, med både nyt og gammelt. Det er vores 
håb, at I vil møde talstærkt op og nyde gode timer i selskab med aktive visevenner - 
både i salen og på scenen. 
 
Her ved årsskiftet vil jeg sige jer ALLE tak for et godt 2012. I efteråret er der virkelig 
blevet slidt, for at vores dejlige forening har noget at komme med, til glæde for os alle. 
Næsten alle har været i sving også mere end én gang. Viseværter Karen, Eskil og 
Kirsten har kædet det hele sammen. Tak for jeres utrættelige arbejde. Og uden musik 
går det jo slet ikke. Eskil har heldigvis fået lidt hjælp ind imellem. Birthe Simonsen hjalp 
på klaveret i september, og minsandten om ikke Leif Ernstsen var med på en duet. Ikke 
et øje var tørt. Søren, Ole og Benny med harmonika, og Kaj med guitar og ”fløjte” - det 
er dejligt at have flere strenge at spille på. Endelig sagde Lissy ja til at sætte sig til 
klaveret i december. Det er helt uvurderligt. 
 
Ikke mindst tak til vores webmaster og redaktør af Vise Tidende Karen. Mon ikke også 
det var dig, der fik TV2 Øst til at ”troppe op” ved Spil Dansk dagen? Det har givet meget 
omtale, og når Bente Svensson siger så pæne ord om os – ja, så giver det genklang på 
hele Lolland og Falster. 
 
RIGTIG GODT NYTÅR til os alle 
På glad gensyn 
Elisabeth 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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Siden sidst …   
 

Nordisk viseblad 
Der har været interesse for et viseblad, som dækker hele landet. Det skal ikke afløse 
vores gode Vise Tidende, men fortælle bredt om viser og måske kunstnere omkring 
disse. Nu er der imidlertid givet midler til forsøg med et nordisk viseblad. Foreløbig er 
det første blad gratis, og det udkommer her i foråret. Det vil I kunne få en ”smagsprøve” 
på, når I kommer til en viseaften. Visens Venner Danmark er medstifter, og formanden 
for Visens Venner i København, Kim Ravn-Jensen, er dansk redaktør. 
/Elisabeth 
 

Landsmøde i Svendborg 
- Da jeg i juli skrev om ny landsformand i Visens Venner Danmark, havde jeg desværre 

afsat Leif Kirkvåg et år for tidligt. Det beklager jeg. Dorte Birch fra Kalundborg stiller 
op, men som hun sagde, så ville det være godt, hvis der var flere kandidater. 

- Der blev også talt om et nyt nordisk viseblad, som I kan læse om ovenfor. 
- Vordingborg havde været ekskluderet af VVD i et års tid, men ”den gamle garde” er 

trukket i arbejdstøjet igen. Foreningens tidl. formand, Per Hermansen, talte godt for 
foreningen, og det blev enstemmigt vedtaget, at Vordingborg igen er en del af VVD.  

- Regionalmødet i foråret bliver i Frederikssund. 
- Da Svendborg havde 40 års jubilæum, var det en stor festdag og –aften med 

visesang fra hele Danmark. Ane Lise glædede alle med sin smukke stemme. Tak, 
Svendborg, for et flot arrangement.  /Elisabeth 

 

Der var nogen vi glemte … 
Tusind tak til alle, der hjalp til i køkkenet ved juleafslutningen. Det fik vi ikke sagt fra 
scenen. I gjorde et stort arbejde med at forberede det hele, varme og servere gløgg og 
æbleskiver, rydde af og vaske op. Uden jer var det bare slet ikke blevet jul.  
 

Nye solister 
Har du lyst til at være med blandt solisterne i Visens Venner, så kom ud af busken og 
tag en snak med formanden hurtigst muligt. Så prøver vi det af ved klaveret, og 
forhåbentlig kan du så være med på kommende viseaftener.  
 

Planlægningsmøde 
Vil du være med til at planlægge, hvad der skal ske i næste sæson? Måske har du lyst til 
at være med som solist? Eller visevært? Man behøver ikke selv være solist for at være 
visevært, bare man har en god ide til et tema. Vi sætter emner, viseværter og solister 
sammen til et svingende, musikalsk efterår og forår, og det sker på et hyggeligt møde 
 

Torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.00  
hos C. Aarslew-Jensen, Gaabensevej 44, 1. sal, Nyk. F. 
 
 
HUSK -  Næste deadline for stof til Vise Tidende: 10. juli 2013 

I er alle meget velkomne til at bidrage – kontakt redaktionen. 
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Vi mindes … 
Elisabeth skriver om Hans Sørensen: Hans Sørensen er ikke mere iblandt os. 
- Lys og mild, med et skævt smil på læben og gerne med en spydig 
bemærkning. Det var noget af det, Hans Iversen nævnte i Nordre Kirke en 
kølig novemberdag sidste år. Det kan vi godt nikke genkendende til. Hans 
Sørensen glædede os, foruden med sin dejlige stemme, med at være vores 
dirigent ved flere generalforsamlinger og var også revisor. Vi ved, at Hans nød 

at være en del af os. Vi vil savne dig hos os, men glæder os til at se Inger igen. Ære være 
Hans Sørensens minde. 

Rolf skriver om Leif Müller: Vi har mistet en god og brav viseven. Leif Müller 
sov stille ind i familiens kreds efter lang tids sygdom torsdag d. 6. dec. Det 
gjorde ondt at få det at vide. Leif var for mig ikke kun en rigtig god viseven, vi 
havde også en fælles fortid. Vi havde begge aftjent vores værnepligt ved 
civilforsvaret i Neksø på Bornholm, godt nok med års mellemrum, men vi 

havde slukket brande med de samme udrykningskøretøjer, haft de samme 
befalingsmænd, var kommet på de samme knejper, så der var nok at tale om for et par 
gamle brandmænd.  
Jeg har været visevært for et par afdelinger, hvor Leif var med. Leif var rigtig god til at 
synge og foredrage viserne, så man fik hele historien. Jeg kan huske fra ”Cafe- og værts-
husviser”, hvor han fortalte, at den vise, han havde valgt, faktisk var en godnatvise til hans 
søn. Han skulle synge godnatsang for sønnen, som skulle vælge, hvilken sang det skulle 
være. Sønnen svarer: Så skal det være den med de 20 bajere! Så man må formode, at 
Leif har øvet temmelig meget på denne vise. – Det var sådan, jeg kendte Leif. Vi kommer 
til at savne dig i Visens Venner. 
Kirsten skriver videre om Leif Müller: En glad sanger, et rart menneske, en rigtig vise-ven 
er taget fra os. Leif Müller blev 78 år. Han kom til Visens Venner for små fem år siden og 
blev hurtigt et afholdt medlem, som sang godt igennem. Blandt andet husker vi ham i 
sømandsviserne, som Rolf stod for. Desværre blev Leif ret hurtigt syg, og det kneb med 
kræfterne til at deltage i prøver og sangaftener, selvom lysten bestemt var til stede. En 
kæmper måtte opgive kampen mod sygdommen. Vi vil savne Leif. Æret være hans 
minde. 
 
Udeoptræden 

Elisabeth skriver: Vi har desværre været nødsaget til at holde 
lav profil med at komme ”ud af huset” for at glæde andre med 
vores visesang. Dels er vi for få aktive viseudøvere, og så 
kræver det også meget af vores akkompagnatør eller flere. En 
undtagelse blev dog d. 2. december på Bakkehuset. Ældre 
Sagen havde bedt os om Jul, så da Kirsten skulle være 

visevært ved vores eget juleprogram, kunne vi delvis bruge dette. 
Tak til de 11 visesangere og 3 harmonikaer, fordi det kunne 
lykkes.  
Ane Lise skriver yderligere: Det blev en rigtig hyggelig eftermid-
dag, hvor solister og harmonikaspillere sang og spillede kendte og mindre kendte viser, 
der mest handlede om julen. Fællessange var der også, og der blev rigtig sunget med. I 
pausen blev der serveret gløgg, så på den måde blev der sørget for rigtig julestemning. 
Der var stor applaus, da vi var færdige med at synge, og de tre musikere spillede bare så 
godt.  
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Knæk Cancer 
På Spil Dansk aftenen i oktober sørgede Helle for, at der blev samlet penge ind til Knæk 
Cancer. Helle fortæller: ”Her er kvitteringen for, at jeg har overført 2.100 kr. til Knæk 
Cancer for Visens Venner i Nyk. F. Desværre fik jeg ikke talt med en af de kendte, men 
jeg er glad og stolt over, at vi har sådan nogle dejlige medlemmer, der hurtigt greb min 
opfordring og var med på ideen. Mange tak.” 

 

 

Gå ud og hør viser – og god musik ���� 

Evert Taube:  
Sprøjtehusteatret i Kulturforsyningen præsenterer en dejlig musik-vise-forestilling om  
Evert Taubes liv og sange. Der er mulighed for at synge med på de mest kendte fællessange.  
Spilledatoer: 7., 8., 20. og 21. feb. kl. 19.30 og 10. feb. kl. 15. Pris 110 kr. inkl. gebyr.  
Billetter fås på Teaterkontoret, Østergågade, fra 14. jan. Tlf. 54 73 18 08. /Kurt og Lizzi 
 

 

Sommerlørdag i Virkethus:  
Vi er blevet enige om at prøve igen. Hvis vi kan få Virkethus, bliver det lørdag d. 6. juli 2013. 
Hyggeligt samvær, ikke særlig højtideligt, men med masser af sang og lidt godt til ganen. 
/Bestyrelsen 

 
 

Dato Tid Sted Arrangement 
08.01.13 19.30 Præstø Viseforen. Kirsebærvej 1, Præstø Vals d’Ulla. Cajun/Zydeco 
24.01.13 19.00 Maglebrænde Forsamlingshus Burns Night. Starter i Den gamle Skole.  
Div.torsdage Maglebrænde Gamle Skole, Fjendstrupvej 2 Tjek nyt på www.dagligstuekoncerter.dk  
Div.torsdage Postholderens Sted, Guldborg Musikalsk legestue, se www.postholderenssted.dk  
15.03.13 20.00 Kulturcafe Ludvig, Ingemannsvej 5, Sorø Erik Grip – 50 års scenejubilæum 
02.05.13 20.00 Vesth-Huset, Sorø Thomas Kjellerup koncert - tjek www.vesthhuset.dk 
30.05.13 19.30 Højskolen Marielyst PH-Cabaret m. Jørn Bonde og Michael Mondrup 
7.-8.-9. juni 2013 Borsholm Forsamlingshus,  

Skibstrupvej 1, Borsholm, 3100 Hornbæk. 
Borsholm Visetræf – åbent både for sangere og 
publikum. Se www.borsholm-visetraef.dk 

13.- 14.07.13 kl. 20 - Skælskør Havn, Havnevej 6 Visens Skibs Summerturné - Gratis 
Ca. aug./sept. Guldborg Visefestival v/Postholderens Sted Tjek www.guldborg-visefestival.dk  
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Viseaften torsdag den 31. januar 2013 
 
DE JÆVNE FOLKS TROUBADOUR 

FFIINN  AALLFFRREEDD 
 

Ole Jørn Nielsen præsenterer aftenens gæst: 
 
”Selv nyligt indvandret fra Dragør har jeg fået til opgave 
at præsentere en anden Dragørborger, som skal 
underholde os på viseaftenen d. 31. januar, Fin Alfred.  
 
I hjembyen havde han ikke behøvet nogen præsen-
tation, for han er ikke en hr. Hvemsomhelst. Der er han 
på plakaten, hver gang der skal afholdes et større 
musikarrangement i byen, somme tider med orkester 
og sommetider, som på denne aften, kun medbrin-
gende sin harmonika.  
 
I hele sin levetid har han brugt al sin flid på at dyrke 
den folkelige vise, som den blev sunget blandt søfolk, 
håndværkere, soldater og andre, som hører til i sam-
fundets lavere lag. Sangenes indhold forekommer for en stor del selvoplevet i hans 
barndom inden for Københavns volde og i hans år som ”naver” på farten gennem 
Europa.  
  
Bag sig har han en righoldig produktion af CD’er, som bevarer hele denne tradition for 
eftertiden, alt i en fremragende kvalitet. I 2002 blev han belønnet for sin indsats med 
Danish Music Award (”Grammy”). 
  
Glæd jer til en ægte oplevelse af en folklore, der kun overlever i kraft af folk som Fin 
Alfred.” 
 
Viseværter: BESTYRELSEN  

 

Entré:  70 kr. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 
 
 

 

 

Torsdag d. 31. januar 2013 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

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

     Ordinær Generalforsamling 
torsdag den 7. februar 2013 kl. 19.00  

 
med flg. dagsorden: 

 

 

 

 

 1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning 
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 
  4. Fastsættelse af kontingent 
  5. Indkomne forslag 
  6. Valg af kasserer i ulige år.  
   På valg er Carsten Aarslew-Jensen, modtager genvalg 
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige årstal.  
   På valg er Ane Lise Christiansen. Modtager genvalg 
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  
   På valg er Birthe Ruth Christensen og Lilian Fugl.  
   Begge modtager genvalg. 
 9. Valg af 2 revisorer. 
 10.  Valg af 1 revisorsuppleant. 
   11. Eventuelt. 

 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen.   
 

 

Herefter er der underholdning ved  
Erik Staal m/Tine & Drengene 
- herlig folkemusik og skillingsviser, inkl. glad fællessang 
Viseværter: BESTYRELSEN 

 

Entré: Der er GRATIS adgang denne aften. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 

 

 

 Torsdag den 7. februar 2013 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2, (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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 Viseaften torsdag den 28. februar 2013 

 
1. afd. byder på:  

Irske viser sunget på dansk  
+et par stykker på engelsk 
 

Om det er den tidligere så store fattigdom, eller 
om det er det tidligere engelske overherredømme, 
der er årsagen, ved jeg ikke, men irerne har bare 
skrevet så mange dejlige viser om deres kærlig-
hed til landet.  
 
Mange af viserne handler også om deres lidelser, 
men ikke mindst handler de også om den irske 
whisky, der nok kan sætte stemningen i vejret.  
 
Mange af disse viser er oversat til dansk, og det er 
bare dejligt, så dem vil vi glæde os til at synge og 

spille til vores viseaften i februar. Der vil selvfølgelig også være flere fællessange, for 
mange af de irske sange kender vi alle sammen.  
 
Visevært: Ane Lise (som på billedet gi’r et nummer på en irsk pub) 
 
2. afd. bliver en 

Genudsendelse 
 

Det er sparetider, man må genbruge, så jeg har 
været i gemmerne og fundet en håndfuld viser, jeg 
har sunget før i dette forum. 
 
Jeg har været så heldig, at Ole vil lægge musik til 
på sin harmonika. 
 
Med håb om en god halv aften. 
 
Visevært: Rolf  
 
Entré: 20 kr. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 
 

 

Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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 Viseaften torsdag den 14. marts 2013 

 

1. afd. Vi kører … 

På hjul og skinner i Kongens København 
 

Nogle – nogle af os – kan stadig genkalde sig lyden af en 
sporvogn, der ”skriger” i skinnerne, når den drejer om et 
hjørne. Ja, det er længe siden, der var sporvogne i København 
og i andre byer. Så længe siden er det, at der måtte ledes 
meget efter tekster og melodier om emnet, når undtages de to 
viser, som aftenens visevært kendte. 

 

Heldigvis var deltagerne på aftenens visehold parate til at 
undsætte en overmodig visevært – tak for det! – og nu ser holdet 
frem til en glad halv aften, hvor visevennerne i salen som 
sædvanlig (tror vi nok) vil støtte os og tage med på en tur hen ad 
skinnerne med udsigt til de søde cykelpiger og andet smukt, og 

synge med på kendte viser om kendte steder og tænke sig tilbage som passagerer 
på linje 5, hvor der som bekendt kan ske et og andet. 
 

Måske har linje 5 oven i købet en bivogn med konduktør med 
billettaske og klippetang, som klipper ved en ”omstigning” – til linje 2, 
sågar.  
 

Der klemtes til afgang.  
Visevært: Birthe S. 
 
2. afd. præsenterer 

Helle og Eskil  

 
 

For tredje år i træk vil Helle og Eskil alene prøve at udfylde 
en halv viseaften. Af praktiske hensyn har vi valgt aftenens 
anden halvdel, så de, der helst er fri, kan nå at smutte i 
pausen.  
Noget overordnet tema eller nogen rød tråd garanteres der 

ikke for – til gengæld kan vi love, at det ikke vil komme til at vare over en time. Eskil 
har endvidere lovet ikke at optræde i lårkort, og til gengæld vil Helle afstå fra at spille 
på klaveret.  
 

Viseværter: Helle og Eskil 
 

Entré: 20 kr. 

Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 

 

 

Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Viseaften torsdag den 25. april 2013 
    

Vi slutter sæsonen af 
…  
 
 
Vi slutter sæsonen af med MADKURV samt drikkevarer 
som vi plejer. HUSK: Det er kl. 18.00 denne aften. 
 
Aftenen byder på musik og sang med en lille overraskelse.  
 
Kontakt mig senest d. 1. marts, hvis du vil være med på scenen.  
 

Min mailadresse er fjordvej55@paradis.dk. Jeg 
har tlf. 54 85 40 12, mobil 50 43 66 58.  
 
Jeg håber, at nye venner vil tilmelde sig med en vise. Det er 
jo så hyggeligt at høre noget nyt, men alle er velkomne, både 
gamle og nye solister. Jeg skal bare have en kopi af tekst og 
node, så Eskil og jeg kan tilrettelægge programmet.  
 

Der er GENERALPRØVE torsdag d. 18. april 2013 
kl. 19.00. Det foregår i øvelokalet på 1. sal i 
Flisehuset, Gaabensevej 44, 4800 Nyk. F.  
 
Vel mødt med MADKURV, drikkevarer og forårs-
humør. 
 
Visevært: Kirsten 
Entré: 20 kr. 

 
 

 

 

Torsdag den 25. april 2013 kl. 18.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 
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Viseord   

 
Den poliske mær 
 

I november måneds viseprogram havde vi skillingsviser og andre folkelige sange på 
programmet. Her sang Elisabeth (i rollen som den giftesyge Per) den gamle vise ”Jeg 
lukte op min kiste”, og heri forekommer linjen ”Så smilede i skægget hun, den poliske 
mær.” Selv om Per er forelsket i Hans Nielsens Sidse, er hans ord tydeligvis ikke 
rosende – men hvad ligger der nærmere i ordet ”polisk”, og hvor stammer det fra? 
 
Det er vist ikke et ord, der bliver brugt af så mange i dag, men det er dog fortsat med i 
den seneste udgave af Retskrivningsordbogen fra november 2012. Her står der som 
hjælp markeret, at der er tryk på anden stavelse, og det forklares, at det betyder 
”underfundig”. I Den danske Ordbog på nettet uddybes betydningen med ”skælmsk” 
og ”fiffig”, men når ordet står sammen med ”mær”, får man indtryk af en lidt mere 
negativ holdning til Hans Nielsens Sidse.  
 
Ifølge Ordbog over det danske Sprog er det udviklet som en sideform til ”politisk”. 
Brugt om en person kunne betegnelsen ”politisk” være neutral og betød da ”en, som 
forstår sig på statssager”, men det udviklede også snart en mere værdiladet 
betydning: ”snedig”, ”udspekuleret” eller direkte ”rænkefuld” – tag den, folketingsmed-
lemmer! 
 
Det afledte ord ”polisk” kan (eller kunne) altså, alt efter sammenhængen, 
bruges både negativt og positivt. Vi kender sikkert bedst ordet fra den 
gamle vise om Tordenskjold, der ”var polisk, gik omkring og solgte fisk”. 
ODS gengiver citatet ”Listig var han og polisk, Gik omkring og solgte Fisk”, 
men i begge versioner er det oplagt, at ordet betyder ”snedig” og er positivt 
ment – især, når man husker resultatet af Tordenskjolds karriere som 
fiskehandler.  

 
Helt samme betydning finder vi hos H.C. Andersen i hans 
fortælling om Store Claus og Lille Claus. Store Claus tror, at han 
har druknet Lille Claus, og bliver derfor meget overrasket over at 
træffe ham igen oppe på landevejen. På hans spørgsmål om, 
hvorfor Lille Claus ikke blev nede på bunden af åen, når han nu 
hævder, at det var så rart dernede, svarer Lille Claus: ”Jo, det er 

just polisk gjort af mig!”: Det var netop snedigt gjort. 
 
Men hvad angår Hans Nielsens Sidse: Hun kan sikkert sagtens kaste skælmske øjne 
til Per og mange andre friere og være charmerende og fuld af liv, når det passer 
hende, men det mere end skinner igennem, at den vragede Per nærmere vil kalde 
hende en udspekuleret eller rænkefuld tøs. Men det er måske meget naturligt, når 
man både har fået en kurv og er blevet leet ud for sine ”skæve ben”! 

    

EsEsEsEskil Irmingerkil Irmingerkil Irmingerkil Irminger 
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Visens Venner i Nykøbing F.  bestyrelsen m.m. 
 
Formand 
Tlf. 54 43 81 60 
Tlf. 21 79 36 09 

 
Elisabeth Teilmann 
Virketvej 21 
4863  Eskilstrup 
virketvito@gmail.com  
 

 

Kasserer 
Tlf. 23 43 52 51 
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4800  Nykøbing F 
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4800  Nykøbing F 
anelise.christiansen@gmail.com 
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kajdanholt@gmail.com  
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Eskil Irminger 
Nørrevang 37, Kraghave 
4800  Nykøbing F 
eskil@irminger.dk  
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Tlf. 23 46 24 81 

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

 

Suppleant 
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Solvej 62 
4800  Nykøbing F 
lilianfugl@mail.dk 
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