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I 2013 blev der opført TUSE REVY for 4. gang. 
 

Ved denne forestilling blev Tusevalsen uropført. Valsens tekstforfatter og komponist er 

Mogens Hansen. Mogens, der er en af revyens faste tekst- og melodileverandører, har stillet 

Tusevalsen til rådighed for Tuse Revyen. 

I 2008 startede Bent Andersen arbejdet med at få en 
revy i Tuse op at stå. Arbejdet lykkedes og i februar 
2009 blev Tuse Revyen opført for første gang. 
 
Der er historier, viser og sange fra lokalområdet samt 
indslag fra den store verden. De medvirkende er 
lokale kræfter samt enkelte udefra. 
 
Teksterne er for en stor dels vedkommende skrevet 
af Tage Larsen, Tuse og Mogens Hansen, Snertinge. 
 
Revyen er meget populær og samler altid fulde huse. 



 

Tusevals 

Hvor jeg end færdes i syd og nord, 
så tænker jeg kun på dig. 
Du er så fager og øm som en mor, 
der følger mig kærligt på vej. 
Og når jeg så kommer, og du ta’r imod, 
så ved jeg, at her er min stamme, min rod. 
Du gi’r mig livsmod, jeg fødes på ny. 
Jeg elsker dig Tuse by. 

 
Åløbet bugter sig roligt af sted, 
for foden af kirkens mur. 
Her ved dens bred fyldes sindet med fred, 
jeg nyder den smukke natur. 
Og når jeg går hjem via veje og sti, 
så er jeg min egen så lyk’lig og fri. 
Du gi’r mig livsmod, jeg fødes på ny. 
Jeg elsker dig Tuse by. 

 
Byen er kranset af broer og vand, 
præcis som en lille ø. 
Her er der godt for hver kvinde og mand, 
så her vil jeg leve og dø. 
Og hvis jeg en dag møder livets besvær, 
så tænker jeg bare, hvor jeg har dig kær. 
Du gi’r mig livsmod, jeg fødes på ny. 
Jeg elsker dig Tuse By. 

 

 



 

 

      

            Fotos fra forestillingen i 2013 

 
 
 
 
Kilder: 
Oplysninger fra Bent Andersen, Havrevænget 9, Tuse 
Fotos taget af Ole Hejlesen, Thorsvej 4, Allerup 
Melodi og tekst til Tusevalsen af Mogens Hansen 
Skrevet og redigeret af Erling Knudsen 


