
 

 

Formand Claus Møller Svendborgvej 204 5600 Faaborg 

  6261 3846 cthmoller@dadlnet.dk   

Kasserer Bodil Jørgensen Toldertoften 31 5600 Faaborg 

  2287 7836 bostlola1@gmail.com  

Sekretær Grethe Kjeldsen Rugagervej 15 5600 Faaborg 

  2674 1487 grkj@stofanet.dk   

Bestyrelsesmed Lis Østergård Klostergade 7 5600 Faaborg 

  4098 6864 l-kristiansen@stofanet.dk   

Bestyrelsesmed. Else Spanggaard Peter Hansensvej 7 5600 Faaborg 

  20279626 elsespanggaard@hotmail.com   

Suppleant Kjeld Hast Rørdrumvej 1 5600 Faaborg 

  6261 8472  kjeldhast@stofanet.dk   

Suppleant Eva Møller Gl. Stenderupvej 7 5672 Broby 

  6268 2444 ib@brd-moller.dk   

Revisor Uffe Pedersen Vestergade 15, V. Hæsinge 5672 Broby 

  6263 1473 hup-vh@dlgmail.dk   

Musikansvarlig Søren Terndrup Svendborgvej 164 5600 Faaborg 

  4032 8799 terndrup-larsen@stofanet.dk   

Palle Røssel 
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Se sidste nyheder, referater og billeder fra  

viseaftenerne på vores hjemmeside. 

www.visensvennerfaaborg.dk 

 

 

 

AKTIVITETSKALENDER  1. halvår 2017   

Onsdag 11. januar 2017 Kl. 19.30 Viseaften  Magasingården 

Torsdag 23. februar 2017 Kl. 19.30 Viseaften  Magasingården 

Tirsdag 4. april 2017 Kl. 19.30 Generalforsamling og viseaften 

Magasingården 

Tirsdag 16. maj 2017 Kl. 19.30 Viseaften  Magasingården 

Gæstesolist Iben Hasselbalch  

Torsdag 3. august 2017  Kl. 18.30 Viseaften Svanninge Bakker 

 Husk madkurv 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Aakjær—150 år 

Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen) den 10. september 1866 i Aakjær, Fly Sogn ved Skive. 

Han døde den 22. april 1930 (63 år) på gården Jenle, der ligger i Salling Genre(r): 

var en dansk forfatter af romaner, noveller, digte og skuespil. Og en 

del lokalhistoriske bøger baseret på studier af arkivalier på 

Landsarkivet i Viborg. Sønnen Svend Aakjær (1894-1963) var 

landsarkivar på arkivet i Viborg fra 1929 og endte som rigsarkivar. 

 

Jeppe Aakjær var flere gange i konflikt med samfundet, som han 

gjorde oprør imod. Han sad i fængsel 17 dage for sine foredrag om 

den franske revolution 1789 og sine angreb på Indre Mission. 

Fængslingen skete den 17. januar 1887. 

 

Han var gift med forfatterinden Marie Bregendahl, der som han selv 

stammede fra Fjends. Sammen fik de i 1894 sønnen Svend Bregendahl Aakjær. I 

slutningen af 1899 skiltes de. Aakjær blev boende i København, men om sommeren 

flyttede han til gode venner i Jylland som mejerist Esper Andersen i Jebjerg og 

distrikstlægeparret i Sjørup, Johanne og Sigurd Rambusch. 

 

I Jebjerg udfoldede han sig rigtigt. Her skrev han bl.a. "Missionen og dens Høvdinge", 

1899, "Vredens Børn", 1904, der satte sindene i kog over hele Danmark. Ikke mindre 

end 1000 artikler blev det til.  

 

De fleste kritiserede Aakjær, men mange fik øje på de elendige forhold, tyendet levede 

under. I 1907 nedsattes en tyendekommission med bl.a. Peter Sabroe, der skulle se på 

forholdene. Tyendeloven blev ophævet i 1921. 

Hos Rambuschs skrev Aakjær i vinteren 1906 sin berømte digtsamling "Rugens Sange", 

der er kommet i mere end 100.000 eksemplarer. Samme år fik han Det Ancherske Legat 
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på 1800 kr. For dem tog han en tur rundt i Europa. Det mest givende var Skotland, hvor 

han besøgte alle mindesmærkerne for Robert Burns. Der skrev han fem digte om Burns, 

et af hans store forbilleder. 

I 1902 mødte Aakjær den unge jyske pige Nanna Krogh. De forelskede sig straks i 

hinanden. Da Aakjær ikke havde orden i sine skilsmissepapirer, kunne han først blive 

gift med Nanna Aakjær den 25. april 1907. Straks efter flyttede parret ind på den 

nybyggede gård Jenle i Salling 12 km nord for Skive. Nanna Aakjær var først uddannet 

snedker og derefter billedskærer. De fik børnene Solveig Aakjær (f. 1908) og Esben 

Aakjær (f. 1911). 

 

Efter sin død i 1930 blev Jeppe Aakjær brændt. En tid senere kom krukken med hans 

aske hjem, og enken, Nanna Krogh Aakjær, placerede den i forgangen på Jenle. Her kom 

landpostbudet dagligt, og havde, som mange andre dengang, for vane at dyppe sin skrå i 

aske. Han anede angiveligt ikke, at hans skrå blev dyppet i den berømte forfatters aske, 

så da Nanna Krogh Aakjær omsider fandt stunder til at nedsætte urnen i Jenles have, var 

indholdet - Aakjær - væk. 

 

Når Aakjær havde offentliggjort sine digte, flokkedes komponisterne om at sætte melodi 

til dem. Af interesse for visevenner 

 Komponisten Carl Nielsen skrev musik til 16 af Jeppe Aakjærs digte: Jens 

Vejmand blev meget populær først i det 20. århundrede, Jebjerg, den 19. juni 

1905. 

 Jeg er Havren. Komponisten er Aksel Agerby (1916) 

 Ole sad på en knold og sang, Jebjerg, sommeren 1899. Melodi Alfred Tofft. 

 Chr. Danning (1867-1925) fra Odense skrev melodi til "Ane 

Malén" (Stensamlersken samt "Majsol", 1908,  

 

Kilde: Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

 
 

Generalforsamling  
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 4. april 2017 Kl. 19.30 i Magasingaarden 

med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.  

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Indkomne forslag. (herunder lovændringer)  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Claus Møller og Lis Østergaard.  

7. Valg af l. og 2. suppleant.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

9. Eventuelt.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 21. marts 2017.  

Bestyrelsen  

(Fortsat fra side 1) 

 

 

Visens venner har gjort et scoop 
Efter flere års overvejelser har bestyrelsen lavet en aftale med en usædvanlig gæstesolist. 

Hun er fra Skodsborg og medlem af Visens Venner i  Nordsjælland og Hillerød. 

 

Iben Hasselbalch oversætter bøger fra spansk, fransk og engelsk til dansk. Her kan der 

blandt meget andet nævnes en 

nyoversættelse af hovedværket 

i spansk litteratur, Miguel de 

Cervantes (1547-1616) ”Don 

Quijote” (1605) og ikke mindst 

de allerfleste af Isabel Allendes 

bøger. Derfor var det ikke 

uventet, at Iben blev belønnet 

for sit litterære arbejde med 

Det Danske Akademis 

Oversætterpris 2002 og Dansk 

Oversætterforbunds Ærespris 

2005. 

 

På vores kanter er hun kendt 

for sine årlige besøg på øerne og i Faaborg som besætningsmedlem på Visens Skib, der 

giver gratis koncert i de anløbne havne på deres sommertogt.. 

 

Vi glæder os til mødet med en dygtig sangskriver og visesanger til maj, 

Gode råd om kontingentindbetaling? 
Det årlige kontingent på 150,00 kr. betales  

senest 1. februar til 

konto  nr. 0828-8015896826 
Der findes flere måder at betale kontingent på: 

 Indbetaling ved sparekassens/bankens kasse mod gebyr 

 Overførsel via netbank 

 Aftale med dit pengeinstitut om årlig overførsel pr. 1. februar 

 Indbetaling til kassereren ved kalenderårets første viseaften 

Du kan ikke længere gratis indbetale kontingent ved kassen i 

Sparekassen Fyn’s afdelinger.  

Ved alle indbetalinger oplyses navn og adresse.  

PS ! Et godt råd—læg VISE-LUL sammen med dine øvrige 

ubetalte regninger indtil kontingentet er betalt. 

Du modtager ikke indbetalingskort 


